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Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná 
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Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000 

Fone: (42) 3637-1148

EDITAL DE LICITAÇÃO  
Pregão Presencial nº 92/2021PMNL 

Sistema de Registro de Preços  
Licitação exclusiva para Microempresas e  Empresas de Pequeno Porte,  nos 

termos da Lei  Complementar 147 de 07/08/2014

Entidade Promotora:  Munic ípio de Nova Laranjei ras   Paraná.  

Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pelo Decreto nº  210/2021,  de 

05/07/2021,  composta pelos  senhores:   

Pregoeiro:  Valdecir  Alves de Medeiros;   

Pregoeira  Suplente:  Chaiane Mioranza;  

Equipe de Apoio:  Emerson Nairnei ,  Beatr iz do Belém Elias e Marcelo dos Santos.  

Data de  Emissão: 19 de Outubro de 2021.  
Data de  Abertura: 04 de Nov embro de 2021.  
Horár io: 14:00 horas.  

O Município de Nova Laranje iras,  Estado do Paraná, inscri to no Cadastro  

Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 95.587.648/000112, com sede a Rua Rio  

Grande do Sul ,  nº 2122   Centro, Nova Laranje iras   Paraná  Fone (42)  3637

1148,  convida V. S .a .  a part icipar  do Reg istro de Preços conforme a L ic itação 

Pregão Presencial,  t ipo menor  preço por  i tem ,  a  realizarse na Prefeitura 

Municipal ,  em conformidade com a Lei  Federal nº 8.666/93,  10.520/2002, com o 

Decreto Federa l nº 3.555 de 08/08/2000, com os Decretos Municipais nº  

136/2006, 123/2007 e 34/2007, e com o descr ito neste edita l.  

Os  anexos poderão ser ret irados na sede da Prefeitura Munic ipal,  no 

endereço supracitado, junto ao Departamento de Lic itações ou através do e

mail :  l ic i tacao.pmnl@cnett.com.br.  

Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 

Habi li tação, deverão ser protocolados no setor de l ic itações da Prefeitura  

Municipal ,  no endereço supra mencionado, bem como o credenciamento dos 

representantes  das  empresas  até às 13:30 (treze e tr inta)  horas do dia 04 de 
novembro de 2021.

1.  OBJETO 

1.1  O objeto da presente l ic itação é o registro de preços para a aquisição de 
mater iais  esportivos,  uniformes, troféus  e medalhas,  para  uso na realização de  
competiç ões e manutenção do departamento de esportes do município,
conforme as especif icações descri tas no termo de referência  (Modelo  Anexo 

I I) .

1.2  As quant idades constantes no Anexo I I ,  não necessariamente serão 

adquiridas em sua total idade. As mesmas são quant idades estimadas,  sendo 

considerados apenas  para f ins  de adjudicação e  poster ior  convocação para  

assinatura da Ata de Registro de Preço.   
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1.2.1 Não será l imitado o quant itativo mínimo a ser entregue por cada lic itante 

no momneto das requisições emitidas pela  prefeitura municipa l.  

1.2.2  As l ici tantes para as quais for adjudicado o item constante do Anexo I I e 

forem convocadas para a  assinatura da Ata, obterão apenas o dire ito e a  

exclus ividade de fornecimento do referido item até o término da vigência  

contratual .  

1.2.3  Alertamos a todos os  lic itantes,  para f ins de seus planejamentos 

orçamentários que os mesmos não estão obrigados a adquir ir  prev iamente toda  

a quant idade constante do Anexo I I.   

1.2.4  O Município de Nova Laranjei ras não se  responsabil izará  por  prejuízos 

financeiros,  não cabendo por parte dos l ic itantes qualquer recurso sob a legação 

da expectativa da compra por  parte da Prefe itura .  

1.2.5 Os materiais  deverão ser entregues junto a Secretaria de Cultura Esportes  

e Turismo (ginásio de esportes Mario da Rosa),  si to à  Rua Avel ino Badotti ,  s/nº   

Centro   Nova Laranjeiras   Pr , ou em locais prédeterminados nas  ordens de 

compra emit idas pe la  prefeitura  municipal .

1.2.5.1  Não será l imitada quantidade mínima de compra por requisição, f icando 

o fornecedor obrigado a efetuar a entrega no prazo estabelec ido no i tem 1.2.6.  

1.2.6  O prazo máximo para entrega será de até 5 (cinco) dias úteis, a  contar do 

recebimento da ordem de compra emitida pela  contratante.  

1.2.7  Todos os custos com a entrega dos produtos,  f icarão por conta do 

contratado.  

1.3 A quantidade estimada para o presente processo l ic itatór io, relacio nado no 

edital  de embasamento,  serve apenas com o or ientação, não const ituindo,  sob 

hipótese alguma garantia de faturamento.  

2. ESCLARECIMENTOS INICIAIS 

2.1  O S istema de Registro de Preços (SRP) é  um conjunto de procedimentos para  

regist ro formal  de preços relat ivos à  aquis ição futura de  bens,  onde as empresas  

disponibil izam bens e serv iços a preços e prazos certos e registrados em 

documento especí f ico denominado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema,  as  

aquisições são fe itas  quando melhor convier  aos órgãos que integram a Ata,  

sem, no entanto, estarem necessar iamente obrigados a contratar com os 

fornecedores vencedo res do certame.  

2.2 Nesta l ic i tação, será f i rmada uma Ata  de Registro de Preços, que é  um 

documento v inculat ivo, obrigaciona l,  com característica  de compromisso para  

futura contratação, onde os fornecedores manterão seus preços registrados,  

durante o período de 12 (doze) meses,  tornandoos disponíveis,  caso necessite ,   
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o Munic ípio de Nova Laranjeiras  efetuará aquisições nas quantidades julgadas  

necessárias e aos mesmos preços registrados no certame.  

2.3 Ao preço do pr im eiro colocado poderão ser registrados tantos  fornecedores  

quanto necessár ios  para que, em função das propostas apresentadas, seja  

atingida a quant idade total  de cada i tem. 

2.4 Quando das contratações decorrentes  do registro de preços será respeitada 

a ordem de classi f icação das empresas constantes  da Ata.  

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1  Somente poderão participar desta Licitação Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte,  nos termos da Lei Complementar 147 de 07/08/2014, e  que: 

3.1.1  Estabelecidas no país do ramo pert inente ao objeto da lici tação que 

satisfaçam as condições e  disposições contidas neste Edital  e  seus Anexos,  cuja  

sede da empresa este ja local izada no âmbito regional,  terão preferência até o 

l imite de 10% acima do melhor preço vál ido, conforme previsto no i tem 7.13 do 

edital ,  objet ivando a promoção do desenvolvimento econômico e social.  

3.2  Não será admitida nesta lic i tação a participação de empresas  enquadradas 

em quaisquer das hipóteses  a seguir  elencadas:   

a)  Que se  encontrem sob falênc ia, concordata,  concurso de credores,  dissolução 

ou l iquidação;  

b) Que em regime de consórcio,  qualquer que seja sua forma de constituição,  

sejam controladoras,  coligadas ou subsidiárias entre si;  

c)  Que, por  quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas  

com suspensão por  órgão da  Administração Públ ica Direta ou Indireta,  nas  

esferas Federa l, Estadual ou Municipa l,  desde que o Ato tenha sido publicado na  

imprensa ofic ia l,  conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição. As consultas serão reali zadas 

nos portais do TCU https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5 e do TCEPR 
http://serv icos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx

d) Estrangeiras que não funcionem no País .  

e)  Que seja servidor públ ico ou di rigente de órgão ou ent idade contratante ou 

responsável pela l ic i tação, conforme art.  9° ,  inciso II I  da Lei  8.666/93;  

f)  Que tenha em seu quadro social ,  gerente,  diretor,  sócio,  proprietár io ,  

administrador, controlador ou conselhe iro que seja  Prefeito,  VicePrefeito,  

Vereadores,  ocupantes de cargo em comissão ou função de conf iança, ou seus 

cônjuges e companheiros,  conforme § 9º do art.  105A da  Lei  Orgânica  

Municipal .  
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4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1  No início da sessão, cada l ic i tante poderá credenciar  apenas um 

representante,  o qual deverá identi ficarse  junto  ao Pregoeiro ,  apresentando a 

respectiva  cédula de ident idade ou documento equivalente e  comprovando, por  

meio de inst rumento  própr io,  poderes para formulação de propostas ( lances 

verbais) , oferta de  desconto e  para a prát ica dos demais atos inerentes  ao 

certame.  (Modelo    Anexo IV) , acompanhado do contrato socia l e/ou documento 

equivalente devidamente autent icado.  

4.1.1  A comprovação de microempresa e empresa de pequeno porte,  deverá ser 

feita juntamente com o credenciamento,  mediante apresentação de declaração 

fi rmada pelo representante legal,  de que se enquadra no conceito de ME,  EPP 

ou MEI,  sob as penas da lei  (Modelo   Anexo VII I ) ,  acompanhada da Certidão 

Simpli ficada da Junta Comercial.  

4.1.2 Declara que cumpre plenamente os requisitos de habil itação exigidos 

para participação no presente certame (Modelo   Anexo VI).

4.1.3  Os documentos mencionados  no item anterior,  inclus ive o documento de 

ident if i cação do representante credenciado,  deverão ser apresentados em  

fotocópias autenticadas ou fotocópias simples,  acompanhadas dos respect ivos  

orig inais,  para a  devida autenticação,  pela  Equipe do Pregão ou já  autent icados 

por cartório competente. 

4.1.4  O credenciamento (Modelo   Anexo IV),  deverá ter f irma reconhecida em 

cartório,  na assinatura do representante legal, e/ou poderá ser fei to o 

reconhecimento da autenticidade pelo própr io servidor  do município, com a 

apresentação de documento para a devida comprovação.  

4.2 Se a  empresa se f izer representar por  procurador,  fazse  necessário o  

credenciamento atrav és de outorga por  instrumento públ ico ou particular;  neste  

últ imo caso mediante apresentação do ato consti tut ivo da  Empresa,  para 

ident if i cação daquele que outorgou os poderes ao seu representante.  Tanto o  

instrumento público como o part icular deverá conter  menção expressa de que 

lhe confere amplos poderes,  inclusive para formular ofertas e lances de preços,  

para recebimento de intimações e  noti f icações,  desistência ou não de recursos,  

bem como, demais atos  pertinentes ao certame.

4.3 Fazendose representar  a l ic itante pelo seu sóciogerente, di retor ou 

propr ietár io,  deverá comprovar ser  o responsável  legalmente, podendo ass im  

assumir obrigações em decorrência de tal  investidura .  

4.4  Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa l ic itante.  

4.5 Iniciada  a  Sessão, será vedada a  substi tuição do representante da empresa 

devidamente credenciado, a inda que esteja munido de instrumento procuratório 

com poderes especí ficos, salvo por caso fortuito ou força maior.  
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4.6 A falta  ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.2 e 4.3 não 

implicará a  exclusão da empresa em participar  do certame,  mas impedirá  o  

representante de se manifestar na apresentação de lances verbais e  demais  

fases do procedimento lici tatór io.  

4.7 Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues 
separadamente dos envelopes de números 01 e 02.  

5.  DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1  A  reunião para recebimento e  abertura dos envelopes contendo a Proposta 

de Preços e os  Documentos de Habi l i tação será pública, dirigida pelo Pregoeiro,  

em conformidade  com este Edita l  e seus Anexos,  no local  e horário 

determinados no preâmbulo do presente edital .  

5.2  Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, os  representante(s)  da(s)  

Empresa(s)  l ic itante(s)  entregará (ão) os  envelopes contendo a(s)  proposta(s)  de 

preços e os documentos de habi li tação,  não sendo aceita, a part ir  desse 

momento a admissão de novos lic i tantes.  

5.2.1 As l ic itantes deverão entregar  ao Pregoeiro,  dec laração assinada pelo 
representante legal  de que cumpre plenamente os requisi tos de habil itação 
(Modelo    Anexo VI).  

5.3 O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exter ior , as  

seguintes informações:  

ENVELOPE 01   PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS 
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 92/2021   PMNL 
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO PROPONENTE 

5.4  O envelope dos Documentos de Habi l i tação deverá ser expresso, em seu 

exter ior , as seguintes informações:  

ENVELOPE 02   DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS 
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 92/2021   PMNL 
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO PROPONENTE 

5.5  Inicialmente, será  aberto o Envelope 01   Proposta de Preços   e ,  após, o 

Envelope 02   Documentos de Habi li tação.  

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS  FORMAL E MÍDIA DIGITAL 

6.1 ALÉM DA PROPOSTA FORMAL,  deverá ser apresentada PROPOSTA EM MÍDIA 
DIGITAL,  preferencialmente em PEN DRIVE (com a extensão .esl) ,  nos 
parâmetros do Sistema Equiplano conforme programa de geração de proposta  
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disponível no site: www.equiplano.com.br

MENU: ESCOTAÇÃO/ESPROPOSTA 

Clique nos links  abaixo para salvar os programas e o manual  

Cotações 
Manual  para Fornecedores 
Propostas  

5.1.1 Para preenchimento e emissão da proposta será necessár io a  uti l i zação do 

programa de  Geração de Proposta e Aquivo Digital . esl,  os quais  deverão ser  

solici tados por email  no endereço:  l ic i tacao.pmnl@cnett .com.br .  

6.1.2  O arquivo .es l deverá conter:  

a)  Dados do Fornecedor:  Razão Socia l  ou denominação da l ic i tante,  com seu 

endereço completo ( logradouro, número, bairro e  CEP),  tele fone f ixo/fax,  

telefone móvel,  endereço eletrônico (emai l) ,  número de inscrição no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda  CNPJ;  

b) Dados Bancár ios:  Banco,  Agência,  Nome, Cidade, Estado,  Conta e Data de 

Abertura se houver;  

c)  Dados do Representante:  Nome completo, documentos pessoais, endereço 

completo ( logradouro, número, bairro e  CEP) , telefone f ixo,  telefone móvel e 

endereço e let rônico (emai l) ;  

d) Dados do Quadro Societár io:  Nome completo,  documentos pessoais, endereço 

completo ( logradouro,  número, bairro e CEP),  telefone fixo,  telefone móvel ,  

endereço e let rônico (emai l) ,  e ato const itutivo;  

6.1.3  Prazo de val idade da proposta,  não poderá ser inferior  a 60 (sessenta)  
dias ,  a  contar  da data de sua apresentação.  

6.1.4  Prazo de entrega dos produtos,  não poderá ser super ior a 5 (c inco) dias 
úteis ,  a  contar  do recebimento da ordem de  compra emitida pela  contratante  

6.1.5  Serão desclass if icadas as empresas que:  

 Não apresentarem a proposta em formato.esl em mídia digita l  

preferencia lmente em PEN DRIVE;  

 O Sistema Equiplano ut il izado pela Prefeitura não reconhecer, ler  ou 

desconhecer  o conteúdo da mídia digita l,  por fa lha na m ídia ou falha  

operacional da empresa; 

 As  propostas que não apresentarem a marca e  modelo dos produtos ofertados .  
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6.1.6  Demais  disposições constantes neste i tem. 

6.1.7 Não serão levadas em consideração  quaisquer vantagens não prev istas  

neste Edital .  

6.1.8 Juntamente  com a proposta de  preços as l ic itantes  deverão apresentar  

declaração, que os  preços expressos  na proposta apresentada contemplam os  

preços compatíveis aos praticados no mercado local/regional atualmente 

(Modelo    Anexo IX).  

7.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

7.1  Após apresentação da proposta,  não caberá desistência,  salvo por  motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  

7.2  Abertos os envelopes,  as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe 

de apoio e credenciados que desejarem. 

7.3  No julgamento e class if icação das propostas,  será adotado o cr itério de 

menor  preço por  item. 

a) Após declarado o vencedor do certame, este terá o prazo máximo de 5 

(c inco) dias úteis  para apresentação da amostra,  conforme (Anexos I I  e 

X);  

b) Caso não seja aprovada amostra do vencedor,  será  convocado o segundo 

colocado, e  ass im sucessivamente nas mesmas condições estabelecidas  

nas al íneas “a”.  

7.3.1 Serão desc lassi ficadas as  empresas que ul trapassarem o valor máximo 

fixado por item. 

7.4 Lido os preços,  o Pregoeiro relacionará todas as propostas classif icadas em 

ordem crescente.  

7.5  Dentre as  l ic itantes class i f icadas serão selecionadas para a  fase de lances 

verbais a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e as demais propostas cujos  

valores estejam no intervalo de  no máximo 10% (dez)  por  cento da proposta de 

menor valor .  

7.6  Quando não for  possível obter pelo menos 03 (três)  propostas escri tas de 

preços,  nas condições do subitem acima,  serão classif icadas as  melhores  

propostas  subsequentes,  até  o  máximo de 03 (três),  salvo empate, para  

poderem partic ipar da etapa de lances verbais.   

7.7  A  validade do pregão não será comprometida se for inv iabil izada a fase de 

lances em virtude da apresentação e/ou classif icação de apenas uma proposta 

escri ta, como também a class i f icação de apenas 02 (duas) ou menos propostas  
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escri tas de preço não inviabi lizará a real ização da etapa de lances verbais ou 

fase de negociação.   

7.8  Em continuação, será dado iníc io à  etapa de apresentação de  lances verba is  

pelos lançadores se lecionados,  que deverão formular  lances de sucessivamente,  

em valores  dist intos e decrescentes.  

7.9  O Pregoeiro fará  uma rodada de lances convidando o representante da 

l ic i tante que ofereceu a  proposta escrita  de  MAIOR PREÇO POR ITEM, a fazer o 

seu lance e,  em seguida, os representantes  das demais  empresas  se lecionadas 

na ordem decrescente de preço, e assim sucessivamente até que se obtenha a  

proposta de MENOR PREÇO POR ITEM.  

7.10  Só serão aceitos  lances verbais infer iores ao ult imo menor percentua l 

obtido.  

7.11  O l ic i tante que não apresentar lance em uma rodada não f icará impedido 

de part icipar  de nova rodada, caso ocorra e o lic itante não tenha expressamente 

declarado que encerrou seus lances.  

7.12  Em não havendo mais lances verbais,  será encerrada a  etapa  competitiva e 

ordenadas às ofertas,  exclusivamente segundo o cr itér io de MENOR PREÇO POR 

ITEM.  

7.13  As Microempresas e  Empresas de Pequeno Porte,  sediadas no âmbito 

regional,  terão a  pr ior idade de contratação,  desde que apresentem ao final  da  

fase de lances,  valores até o l imite  de 10% superiores  do melhor  preço vá lido,  

conforme disposto no Art.  48,  § 3º da Lei Complementar 123/2006 e alterações 

inc luídas  pela Le i Complementar  147/2014, desde que comprovado o  

atendimento do disposto no Art.  49,  Inc iso I I  da Lei  Complementar  123/2006. 

� Entendese por  sediadas no âmbito regiona l,  as Microempresas  e  

Empresas de Pequeno Porte,  que estejam localizadas na região do 

Terri tór io da Cidadania   Cantuquir iguaçu,  a  qual  abrange uma área de 

13.986,40km² e é composta por  20 municípios:  

� Porto Barreiro,  Campo Bonito, Candói,  Cantagalo, Catanduvas,  Espigão 

Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim,  Guaraniaçu, Ibema,  Laranje iras  

do Sul,  Marquinho,  Nova Laranjeiras ,  Pinhão, Quedas do Iguaçu, Reserva 

do Iguaçu,  R io Bonito do Iguaçu, Três Barras  do Paraná, Vi rmond e 

Diamante do Sul .  

http://www.terr itor iosdacidadania.gov.br/ 

Fonte:  Sistema de Informações Terr itoriais  http://sit .mda.gov.br  

7.13.1  A prioridade prevista no item “7.13”,  just if icase devido a  necessidade de 

promoção do desenvolvimento econômico socia l no âmbito reg ional e  ampl iação 

da eficiência das polí t icas públicas.  
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7.14  Na hipótese de não ocorrer  nenhum lance verbal,  será ver if icada pelo  
Pregoeiro a  aceitabil idade da proposta escr ita de menor preço,  face ao valor  
estimado para a contratação,  decidindo a respeito.  

7.15  Em todos os casos,  será facultado ao Pregoeiro negociar  di retamente com 
as lic i tantes em busca do menor preço.   

7.16 Não f icará f ixado o limite mínimo do valor  de cada lance, f icando a cargo 
do Pregoeiro decidir  a  respeito .  

7.17  A desistência em apresentar  lance  verbal,  quando co nvocado pelo 
Pregoeiro,  impl icará a exc lusão do l ic i tante da etapa de lances verbais e na  
manutenção do últ imo preço apresentado pelo l ic itante, para efei to de 
ordenação das propostas.  

7.18  Não poderá haver  desistência dos lances ofertados,  sujeitandose o 
proponente desistente às penalidades constantes deste Edital .  

7.19  Caso não se  realize lance verbal , será  veri ficada a conformidade entre  a 
proposta escr ita  de menor preço e  o valor  estimado para a  contratação, se 
atender as  necessidades da administração o pregão será val idado e  passará para  
a fase seguinte.  

7.19.1  O pregoeiro poderá negoc iar com o autor  da oferta  de melhor valor com 
vistas ao aumento do desconto.  

7.19.2  Após a  negociação, se  houver,  o Pregoeiro examinará a ace itabi lidade da 
proposta de maior  desconto, decidindo motivadamente a respeito .  

7.19.3  Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a  todas as co ndições 
do edita l e estando o seu preço compatível  com o prat icado no mercado, esta  
poderá ser ace ita,  podendo o Pregoeiro negociar visando obtenção de preço 
melhor.  

7.20  Após a final ização das etapas de class if icação (propostas escr itas ,  lances 
verbais e  negoc iação , se houver) , procederseá a  abertura do envelope   
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do l ic itante vencedor (classif icado em primeiro  
lugar),  caso este  seja  inabi litado será aberto o envelope de habil itação do 2º 
lugar e assim sucess ivamente até que o seguinte classi f icado que preencha as  
condições de habi li tação seja declarado l ic i tante vencedor,  nas condições por  
ele  propostas.  

7.21  Constatado o atendimento  das  exigências f ixadas no edita l,  o  l ic i tante  será 
declarado vencedor, sendo lhe adjudicado o  objeto do certame.  

7.22  Da reunião,  lavrarseá ata circunstanciada,  na qual serão registradas as  
ocorrências re levantes,  devendo a mesma, ao f inal,  ser assinada pelo Pregoeiro ,

pela equipe de apoio e pelos l ic itantes presentes;  a estes, sendo lhes facultado  
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esse direito.  

7.22.1 Havendo recusa de qualquer  l ic i tante em assinar  a ata,  este fato será 
regist rado pelo Pregoeiro, presumindose  concordância de ta l  l ic itante com 
todos os seus termos e  conteúdo, f icando precluso o direito de recurso. 

8. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO 

8.1 Para fins de habi l itação ao certame, os  interessados terão de satis fazer os 
requisitos  relat ivos à:  habi l i tação  jurídica;  quali f icação econômicofinanceira ;  
regularidade f iscal .  

8.1.1  Os documentos comprobatórios  pertinentes à habi l itação jur ídica ,   
qual if icação econômicofinanceira  e regularidade f isca l  deverão se encontrar  
dentro do Envelope Nº 02 (Documentos de Habil itação).   

8.1.2 Será comprovada a  veracidade das informações constantes  nos 
documentos apresentados, mediante dil igência  v ia  on l ine,  caso haja  
divergências entre o  documento apresentado e  o veri ficado,  prevalecerá às 
informações on l ine .  

8.1.3 Os documentos de habi l i tação deverão ser autent icados por  cartório  

competente,  ou por servidor devidamente quali f icado.  

8.1.3.1  As autent icações que por  venturas  dependerem do servidor terão que 
ser obr igatoriamente, efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão, 

(mínimo de uma hora) . 

8.1.3.2  Não serão autenticados documentos na sessão,  salvo para observar  o 
Art.  4º do Decreto Federal  nº  3555/2000. 

8.2 As empresas deverão apresentar,  dentro do Envelope Nº 02 (Documentos de 
Habi li tação), os documentos abaixo re lacio nados, em plena validade:  

8.2.1   RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a)  Registro comercial ,  no caso de empresa indiv idua l;  

b)  Ato const itut ivo,  estatuto ou contrato social  em vigor  devidamente 
regist rado, em se tratando de sociedades comerciais  e,  no caso de sociedades 
por ações,  acompanhado de documentos de ele ição de seus administradores;  

b.1)  Os documentos em apreço deverão estar  acompanhados de todas as  
alterações ou da consol idação respectiva;  

c)  Inscr ição do ato consti tut ivo, no caso de sociedades civ is ,  acompanhada de 
prova de diretor ia  em exercício;  e  



Página 11 de 45

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná 

CNPJ: 95.587.648/0001-12 
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000 

Fone: (42) 3637-1148

d)  Decreto de autori zação,  em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em func ionamento no País,  e ato de reg istro  ou autor ização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a at iv idade assim o exigir;  

e)  Cert if icado da Condição de Microempreendedor indiv idua l em se tratando de 
microempreendedor;  

f)  Comprovação da Si tuação junto ao Cadastro Nacional  de Pessoas Jur ídicas   
CNPJ.  

8.2.2   RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a)  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal , mediante apresentação da  
Cert idão Negativa de Débitos Relativos a Tr ibutos Federais e à  Div ida Ativa da  
União (Certidão Conjunta RFB/PGFN);  

b)  Prova de regular idade para com a Fazenda Estadual  do domicí lio  ou sede do 
l ic i tante,  ou outra equiva lente,  na forma da lei ,  mediante apresentação 
Negativa de Débitos Relativos a Tr ibutos e de Dívida At iva Estadua l;  

c)  Prova de regular idade para com a Fazenda Munic ipa l do domicí l io  ou sede do 
l ic i tante,  ou o utra equivalente,  mediante apresentação Negativa de Débitos  
Relativos a Tr ibutos e  de Dívida At iva  Munic ipal;  

d)  Prova de regularidade re lat iva ao Fundo de Garant ia  por Tempo de Serv iço  
(FGTS) , demonstrando si tuação regular no cumprimento dos encargos sociais  
inst ituídos por  le i;  

e)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas   CNDT (conforme Lei  nº 12.440, de 
7 de julho de 2011).  

8.2.3   RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA 

a)  Certidão negat iva de falência  ou concordata expedida pelo distr ibuidor  da  
sede da lic i tante;  

a.1)  As cert idões, que não expressarem o prazo de val idade, deverão ter data de 
expedição não superior a 90 (noventa) dias ,  da data prevista  para apresentação 
dos envelopes.  

8.3  DECLARAÇÕES

 Os Fornecedores deverão apresentar  declaração,  devidamente assinada  
pelo representante legal da empresa,  sob as penal idades cabíveis , de que:  

a)  Declara que não é servidor públ ico ou dir igente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável  pela lic i tação (Modelo   Anexo I I I) ,  nos Termos do 
art.  9°,  inciso I II  da Le i 8.666/93;   
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b)  Declara que não possui  em seu quadro socia l , gerente, diretor, sócio,  

propr ietár io,  administrador,  controlador ou conselheiro que seja  Prefeito,  Vice

Prefeito,  Vereadores, ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança , 

ou seus cônjuges e companheiros (Modelo   Anexo I I I) ,  nos  Termos do art.  105A 

§ 9º da Lei Orgânica Munic ipal ;  

c)  Os  documentos que compõem o Edita l foram colocados à  disposição e  tomou 

conhecimento de todas as informações,  condições locais e grau de dif iculdade 

da entrega (Modelo   Anexo V);  

d)  Não se  encontra declarada inidônea  para l ic itar  ou contratar com órgãos da 

Administração Públ ica  Federal,  Estadual,  Munic ipa l  e do Distrito Federal  

(Modelo   Anexo V);  

e) Declara inexistência de fato superveniente impedit ivo de habili tação, na 

forma do Art . 32, § 2
o
,  da Lei  nº 8.666/93 (Modelo   Anexo V);  

f)  Declara que cumpre plenamente os requisi tos  de habi l itação exigidos para 

participação no presente certame (Modelo   Anexo VI);  

g)  Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s)  com menos  

de 18 anos,  em trabalho noturno,  perigoso ou insalubre e  menores de 16 

(dezesse is)  anos,  em qualquer trabalho, sa lvo na condição de aprendiz, a  parti r  

de 14 anos,  nos termos do art.  7º,  XXXII I ,  da Consti tuição Federal  e art .  27, V,  

da Lei nº 8.666/93 (Modelo   Anexo VI I) .  

8.3.1 NOTA IMPORTANTE: 

� Em caso de paral isação (greve) dos serv idores de órgãos públicos  

Federa is,  Estaduais  e  Municipais, em  qualquer esfera de Poder 

(Legis lat ivo,  Executivo e Judiciár io) , que impeça a expedição de 

documentos ofic ia is ,  a habi li tação da l ic itante f icará condic ionada à 

apresentação do documento que não pôde ser apresentado na data da 

abertura dos envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias úteis após o 

encerramento da greve. 

� No caso de apresentação de cert idão positiva (ou documento que 

demonstre que a l ic i tante está i rregular  perante determinado órgão), 

haverá a  inabil itação em razão de fato superveniente,  de acordo com o 

prev isto no art igo 43,  parágrafo 5º da Lei nº  8.666/93. 

� Caso já esteja  estabelecida a  relação contratual  (nota de empenho e/ou 

contrato),  vindo o Contratado apresentar  cert idão posit iva (ou 

documento que demonstre  que a  l ic i tante está irregular perante 

determinado órgão),  ocorrerá a resc isão contratual,  por  inadimplemento 

de c láusula  do contrato,  conforme artigo 55, inciso XI I I c/c artigo 78, I  da 

Le i Federal nº 8.666/93. 

8.4 Havendo a lguma restr ição na comprovação da regular idade f iscal e 

trabalhista,  a  empresa  não será declarada inabil itada,  e será assegurado o prazo  
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de 5 (cinco) dias úte is cujo termo inicial  corresponderá ao momento em que o 
proponente for  declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual  
período, a cr itér io da  Administração Pública, para a  regularização da 
documentação,  pagamento ou parcelamento do débito,  e emissão de eventuais  
cert idões negat ivas  ou posit ivas  com efeito de certidão negativa .  

8.5 As proponentes deverão apresentar declaração firmada pelo representante 

legal,  de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas da lei  

(Modelo    Anexo VII I) ,  no ato  do credenciamento,  acompanhada da Certidão 

Simpli ficada da Junta Comercial .  

8.5.1  Considerase microempresa,  o empresár io,  a pessoa jur ídica,  ou a  ela 
equiparada, aufira,  em cada anocalendário,  receita  bruta igua l ou inferior a  R$ 
360.000,00 (trezentos e sessenta mi l  reais) .  

8.5.2  Consideramse empresas  de pequeno porte,  o empresár io,  a  pessoa 
jurídica,  ou a  ela equiparada,  auf ira,  em cada anocalendár io,  receita bruta  
super ior a R$ 360.000,00 (trezentos e  sessenta mi l reais)  e  igual  ou infer ior  a R$ 
4.800.000,00 (quatro mi lhões e oitocentos mi l reais) .  

9. DA AMOSTRA 

9.1 As proponentes  interessadas em partic ipar do certame,  deverão apresentar  

amostras dos produtos relacionados no Termo de Referência (ANEXO I I),  para a 

devida comprovaç ão das características e qualidade dos mesmos.  

a) Catálogo do produto relativo ao item 38;  

b) Caso não seja aprovada amostra do vencedor,  será  convocado o segundo 

colocado, e  ass im sucessivamente nas mesmas condições estabelecidas  

no item 7.3,  al íneas “a” e “b”.  

9.2  O MUNICÍPIO sol i ci tará  à empresa c lassi f icada  em pr imeiro lugar do item, 
AMOSTRA dos produtos ofertados,  contendo no mínimo as especif icações 
constantes nos (Anexos II  e X),  devidamente identi fi cada, mencionando ainda o  

nome da empresa,  o número do Pregão,  do Lote,  e Item respectivo. 

9.3  A AMOSTRA deverá ser  entregue no prazo de até  5 (cinco) dias úteis ,  
contados da sessão de abertura do processo lic itatório,  entregue para a  
Comissão de Lic itação,  s ituada na Rua Rio Grande do Sul , 2122   Centro   Nova 
Laranje iras   Pr,  CEP 85.350000, nas seguintes condições:  1 (uma) amostra de 
cada item, conforme alínea “a” e (Anexos I I e X)  do Edital .  

9.4  Para efe ito de protocolo, o LICITANTE deverá apresentar juntamente com as 
amostras  a  descrição do i tem entregue e  ident if icação da empresa,  em duas 
vias,  assim como autor izar a  aná lise do produto para comprovar  
acompat ibi lidade com as exigências dos (Anexos II  e X)  do Edital ,  mesmo que 
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para isto as  amostras sejam danif icadas, e,  também abdicar  de qualquer 
indenização pela inut i l ização das mesmas.  

9.5 As amostras  serão anal isadas,  em até 2  (dois)  dias úteis, ver if icandose o  
atendimento às especif icações técnicas do Edital,  por uma comissão 
especia lmente designada para ta l f inalidade,  que e laborará re latório de análise 
que serão uti l i zados pela Comissão de Licitação como instrumento para  
class i f icação dos produtos ofertados.  

9.6 As amostras serão analisadas pela comissão a  partir de cr itér ios OBJETIVOS,  
pautandose nos seguintes cr itér ios fundam entais:  

a) Da descr ição:  os produtos deverão atender as especi f icações mínimas,  
conforme (Anexo I I)  do presente Edital ;  

b) Da qual idade: os  produtos poderão  ser testados pela  comissão a  f im de  
comprovar a qual idade dos mesmos.  

9.7 Sendo aprovada a amostra,  a  proponente terá o prazo máximo de até  (cinco)  
dias úteis ,  para confecção e entrega.  

9.8 Considerar seá DESCLASSIFICADA a proposta  do L ICITANTE que t iver  a  
amostra reprovada ou que não apresentála , devendo ser convocadas as  demais 
LICITANTES,  na ordem de classif icação, para apresentação de amostra.  

9.9  A  amostra reprovada deverá ser retirada em até 5 (cinco) dias  úteis após a 
Homologação,  em endereço a  ser  indicado pela  Comissão de Lic itação,  sob pena  
de descarte pelo MUNICÍPIO.  

9.10  O MUNICÍPIO reservase ao direito  de reter a  amostra da Proposta 
vencedora do lote,  para f ins de comparação no ato do recebimento dos 
produtos. 

9.11  Os uniformes que serv irem de amostra,  não poderão ser  computados no 
quant itat ivo a  ser entregue. 

9.12  Todos os custos, despesas diretas e indiretas para envio e possível  reti rada 
da amostra é de inte ira responsabi lidade do LICITANTE.  

9.13  Para a confecção das amostras re lat ivas  aos  itens:  18 e 19, o MUNICÍPIO 
entregará a "arte" em arquivo no formato: PDF, JPG ou CDR, para a confecção 
das amostras  juntamente com a sol ic i tação, conforme modelos (Anexo X).  

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

10.1  Qualquer pessoa poderá  sol ic itar  esclarecimentos,  providências ou  
impugnar o presente edita l.  

10.2 As solic itações de esc larecimentos, de providências ou as impugnações do  
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presente edital  deverão ser protocoladas na Prefe itura Munic ipal  na div isão de 
l ic i tações,  ou encaminhadas através do emai l:  l ic i tacao.pmnl@cnett.com.br,  em 
prazo não inferior a 02 (dois)  dias úteis anteriores à data f ixada para  
recebimento das propostas.  

10.3  Caberá ao Pregoeiro decidir  sobre a  pet ição no prazo de 24 (vinte  e quatro)  
horas e informar ao recorrente,  Decreto nº 3 .555/2000, artigo 12. 

10.4  Acolhida à  pet ição contra o ato  convocatór io, será designada nova data 
para a  real ização do certame, devendo se cumprir  o devido prazo legal .  

11. DOS RECURSOS 

11.1  Declarado o vencedor,  qualquer l ic i tante poderá manifestar  imediata  e 
motivadamente a  intenção de recorrer,  quando lhe será concedido o prazo de 
03 (três)  dias para apresentação das  razões do recurso,  f icando os  demais  
l ic i tantes desde logo intimados para apresentar contrarazões em igual número 
de dias , que começarão a correr do término do prazo do recorrente,  sendolhes  
assegurada vista imediata dos autos.  

11.2  A fal ta de manifestação imediata e  motivada do lic itante importará a 
decadência do di re ito  de recurso e a  adjudicação do objeto da  lic i tação pelo  
Pregoeiro ao vencedor. 

11.3  O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

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

11.5  Decididos os  recursos,  a autoridade competente fará a  adjudicação do 
objeto da l ic itação ao l ic itante vencedor.  

12. DA ADJUDICAÇÃO 

12.1 Caso não haja  recurso, o Pregoeiro,  na própria  sessão públ ica,  adjudicará o  
objeto do certame à lic itante vencedora, encaminhando o processo para  
homologação pelo Prefeito Municipal .  

12.2 Ao Munic ípio de Nova Laranjeiras ,  f ica assegurado o dire ito de revogar  ou 
anular a  presente li c i tação,  em parte  ou no todo, em decisão just if icada.  Em  
caso de revogação ou anulação parc ia l  do certame, o MUNICÍPIO poderá  
aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação ou anulação e  
na estr ita observância aos cri térios de julgamento previstos neste edital  e na  
legis lação vigente .  

13. HOMOLOGAÇÃO E DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

13.1 Homologada a  l ic itação, será formalizada a Ata de Regist ro de Preços,   
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documento vinculat ivo obr igac ional,  com caracter íst icas de compromisso para a  
futura contratação, com o fornecedor primeiro c lassi f icado e, se  for o caso, com 
os demais classif icados. 

13.2  No caso do fornecedor primeiro c lassi f icado,  depois  de convocado, não 
comparecer ou se recusar  a assinar  a  Ata de Registro  de Preços, sem prejuízo  
das cominações a ele  previstas neste Edita l,  a  Prefeitura Municipal  de Nov a 
Laranjeiras  poderá registrar os demais  l ic itantes,  na ordem de classif icação,  
convocar  os  demais fornecedores  v isando igual  oportunidade de negociação.

13.3  O fornecedor  terá seu registro  cancelado quando descumpri r as  condições 
da Ata de Registro de Preços,  não ret irar a nota de empenho no prazo 
estipulado ou não reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior  
aqueles praticados no mercado, conforme prev isto no Art.  13 do Decreto 
Municipal  nº 136/2006. 

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (tr inta)  dias após a  entrega,  
conferência de quantidade e qualidade do produto pelo Departamento de 
Compras,  à  base dos preços unitár ios apresentados na proposta ,  e  mediante a  
apresentação da Nota F isca l,  contendo a modalidade e o nº da lic i tação,  agência  
e conta corrente em nome da proponente,  do banco a ser  depositado, e das  
provas de regular idade com a Receita Federal, através da Certidão Negativa   
Conjunta RFB/PGFN e junto ao Fundo de Garant ia  do Tempo de Serviço   FGTS.  

14.2 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços,  os  preços registrados 
serão f ixos  e  ir reajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de 
ocorrência  de s ituação prevista  na al ínea “d” do inc iso I I  do art . 65 da Lei  nº  
8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.  

14.3 Mesmo comprovada a  ocorrência de situação prevista na al ínea “d” do 
inc iso I I  do  art.  65 da  Lei nº 8 .666/93, a Administração,  se  julgar conveniente,  
poderá optar  por  cancelar a Ata e inic iar outro processo l i c itatório.   

14.4 Comprovada a redução dos preços prat icados no mercado nas mesmas 
condições do registro, e, definido o novo preço máximo a  ser  pago pela  
Administração, o Proponente reg istrado será convocado pela  Secretaria de 
Administração para a lteração, por  adi tamento, do preço da Ata .  

15. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO 

15.1  A  Secretaria Municipal  de Cultura,  Esporte e Tur ismo será o órgão 
responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços 
decorrentes desta lic i tação e  indicará,  sempre que sol ic itado pelos  órgãos 
usuár ios,  respei tada a  ordem de reg istro e os  quantitativos a serem adquir idos,   
os fornecedores para os quais serão emitidos os  pedidos.  
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15.2 O recebimento dos produtos será rea li zado pela Comissão de Recebimento 
de Bens e  Serviços,  nomeada pelo Decreto Munic ipal  nº 116/2021, por  membros 
vinculados à  secretar ia que real izou a  despesa.  

15.3  Somente quando o pr imeiro l ic i tante registrado at ingir  a totalidade do seu 
l imite  de fornec imento estabelecido na Ata de Registro de Preços,  será indicado 
o segundo e, assim sucessivamente,  podendo ser  indicados mais de um ao 
mesmo tempo,  quando o quant itat ivo do pedido de fornecimento for superior à  
capacidade do l ic i tante da vez.  

15.4  A  convocação dos fornecedores pela  Secretar ia  de Administração será 
formal izada e  conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer  
para ret irar  o respectivo pedido.  

15.5 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não 
comparecer,  não ret irar  o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as  
obrigações estabelecidas  na Ata de Registro  de Preços,  estará  suje ito às  sanções 
prev istas neste  Edita l.  

15.6  Quando comprovada uma dessas hipóteses,  a  Secretar ia de Administração 
poderá indicar  o próximo fornecedor a  ser  dest inado o pedido,  sem prejuízo da  
abertura de processo administrativo para apl icação de pena lidades.  

16. DAS SANÇÕES 

16.1  À l ic itante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas  
na Lei nº 8.666/93,  Decreto Municipal nº  136/2006, nas seguintes situações,  
dentre outras:  

16.1.1  Pela recusa injusti f icada para  a  entrega dos i tens ofertados,  nos prazos 
prev istos neste edita l ,  será apl icada multa  na razão de 10% (dez por  cento)  
calculado sobre o valo r total da proposta,  até 05 (cinco) dias consecutivos.  

16.1.2  Pelo atraso ou demora injust if icados para a  entrega dos i tens ofertados,  
além dos prazos est ipulados neste edital ,  apl icação de multa na razão de R$ 
100,00 (cem reais) ,  por dia , de atraso ou de demora.  

16.1.3  Pela entrega em desacordo com o solic itado ou problemas na emissão da 
Nota Fiscal,  aplicação de multa  na razão de 10% (dez por  cento),  sobre o valor  
total  da proposta , por inf ração, com prazo de até  24 (vinte e  quatro) horas para  
a efetiva substi tuição dos produtos.  

16.1.4  Por  descumprimento do contratado na entrega parcial  e/ou total dos  
produtos, aplicação de multa na razão de 10% (dez por  cento) calculado sobre o 
saldo do contrato.  

16.1.5  Nos termos do art.  7° da Lei nº  10.520, de 17/07/2002, a l ic i tante, sem  
prejuízo das demais cominações lega is e contratuais ,  poderá f icar , pelo prazo de  
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até 60 (sessenta) meses, impedida de lic i tar e  contratar  com a Administração 
Pública e descredenc iada do Registro Cadastral de Fornecedores  do Município 
de Nova Laranjeiras,  nos casos de:  

a)  apresentação de documentação fa lsa;  
b) retardamento na execução do objeto;  
c)  não manutenção da proposta escr ita ou lance verba l, após a adjudicação;  
d) comportamento inidôneo; 
e)  f raude na execução do contrato;  
f)  falha na execução do contrato. 

16.1.6  Será facultado à  l ic itante o prazo de 05 (cinco)  dias úteis para a  
apresentação de defesa prévia,  na ocorrência de quaisquer das s i tuações 
prev istas neste  edita l.  

16.1.7 As multas prev istas  nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação 
dos eventuais danos,  perdas ou prejuízos que seu ato punível v enha causar à  
administração.  

17. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

17.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à  corrupção previstas  
na legislação bras ile ira,  dentre elas, a  Lei  de Improbidade Administrativa (Le i  nº  
8.429/1992),  a Le i  nº 12.846/2013,  Decreto nº  8.420/2015 e  seus regulamentos,  
se comprometem que para a  execução deste contrato,  nenhuma das partes  
poderá oferecer,  dar ou se comprometer  a dar  a quem quer que seja,  ou aceitar  
ou se comprometer a aceitar  de quem quer que seja,  tanto por conta própria  
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,  compensação,  
vantagens f inanceiras  ou benefícios indevidos de qualquer espécie,  de modo 
fraudulento que  constituam prát ica ilegal ou de corrupção, bem como de 
manipular  ou fraudar  o equil íbr io econômico f inanceiro do  presente contrato,  
seja  de forma direta  ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir , a inda que seus prepostos, administradores e colaboradores  a jam da 
mesma forma. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1  As despesas decorrentes da aquisição dos produtos,  objeto desta l ic i tação, 
correrão por  conta das seguintes dotações orçamentár ias:  

08    SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 
002    DEPARTAMENTO DE ESPORTES 
27.812.0015.2061  ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 
3.3.90.30.00.00  MATERIAL DE CONSUMO 
03370 E 00000  Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.31.00.00  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS 
03380 E 00000  Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.32.00.00  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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03390 E 00000  Recursos Ordinários (Livres) 

18.2  As normas disc ipl inadoras da l ic i tação serão sempre interpretadas em favor 
da ampl iação da disputa entre  as interessadas,  desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a f inal idade e  a  segurança da contratação.  

18.3  A apresentação da proposta  pela l ic i tante impl ica aceitação deste edita l ,  
bem como das normas lega is que regem a matéria e , se porventura a l ic itante 
for  dec larada vencedora,  ao cumprimento de to das  as disposições cont idas  
nesta l ic i tação. 

18.4  Uma vez inic iada a  sessão, não serão admit idos à l ic itação as part icipantes 
retardatár ias.  

18.5 Da sessão de abertura dos envelopes,  lavrarseá ata circunstanciada, na  

qual  se  mencionará tudo o que ocorrer no ato.  A ata será assinada pelo  
Pregoeiro,  pela  equipe de apoio e  pelos representantes credenciados que 
desejarem. 

18.6  Só terão direitos a  usar a palavra,  rubr icar  a  documentação e  as propostas,  
apresentar  rec lamações ou recursos e assinar atas,  as l ic itantes ou seus 
representantes  credenciados,  o Pregoeiro e  a equipe de apoio.  

18.7  Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de 
documentos e propostas exigidos no edital  e não apresentados na reunião de 
recebimento, salvo condições previstas no Art.  24 § 3º  da Lei Federal nº  
8.666/93. 

18.8  Os envelopes contendo a documentação habil itatória das lic itantes 
class i f icadas para  a fase de lance permanecerão em poder  do Pregoeiro durante 
o prazo de 30 (tr inta) dias  contados da apresentação das  propostas.  Se  os  
mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias após aquele  prazo, os  
envelopes serão inuti l izados.  

18.9 Servidores Munic ipais,  ass im considerados aqueles  do art igo  84, "caput" e  
parágrafo 1º, da Lei  nº 8.666/93, estão im pedidos de partic ipar  deste  certame 
l ic i tatór io,  (tanto como membro da diretor ia  da empresa ou com o do quadro de 
funcionár ios desta),  por determinação do artigo 9º,  inc iso I I I ,  da Le i nº  
8.666/93. 

18.10  Na contagem dos prazos estabelecidos neste  Edital e seus Anexos,  excluir
seá o dia do iníc io e incluirseá o do vencimento.  

18.11  A autoridade competente para determinar  a aquisição poderá revogar a  
l ic i tação por razões de interesse público derivado de fato superveniente 
devidamente comprovado, pert inente e  suficiente para justi f icar  tal  conduta,  
devendo anulá la por  i legal idade, de of íc io ou por provocação de qualquer  
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pessoa, mediante ato escr ito e fundamentado. 

18.11.1  A anulação do procedimento induz às anulações da Ordem de  
Fornecimento, Nota de Empenho e  Ata de Registro de Preços.  

18.12  Os proponentes são responsáveis pela  f idel idade e legit imidade das  
informações e  dos documentos apresentados em qualquer fase da l ic i tação. 

18.13  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a  real ização do certame na data marcada, a sessão será redesignada  
para o dia, hora e local  definidos,  e ,  republ icado na Imprensa Of icia l.  

18.14 São partes integrantes deste Edital :  

a) ANEXO I    Proposta de Preços;  

b) ANEXO II    Termo de Referência   Especif icação Técnica;  

c)  ANEXO I I I   Modelo  de Declaração de Inexistênc ia  de Vínculo Funcional  e  de  
Parentesco;  

d) ANEXO IV   Modelo de Carta de Credenciamento; 

e) ANEXO V   Modelo de Declaração de Fato Superveniente,  Idoneidade e 
Disponibi l idade de Documentos;   

f)  ANEXO VI    Modelo Declaração que Cumprem Plenamente os Requis itos de 
Habi li tação;   

g) ANEXO VII    Modelos de Declaração de não Emprego de Menores de 18 Anos;

h) ANEXO VI I I   Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte;  

i )  ANEXO IX    Declaração de Compat ibi l idade de Preços;

j )  ANEXO X   Minuta da Ata do Regist ro de Preços.

Nova Laranjeiras    Pr , 19 de Outubro de 2021.  

VALDECIR ALVES DE MEDEIROS 
Pregoeiro 
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FABIO ROBERTO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I  

Munic ípio de Nova Laranjeiras  Paraná 
Lic itação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2021PMNL  
Objeto:  Aquisição de mater iais  esport ivos,  uni formes, troféus  e medalhas,  
para uso na real ização de competições e manutenção do departamento de 
esportes do município.  

MODELO  PROPOSTA DE PREÇOS 

CF.  MÍDIA DIGITAL FORMATO .ESL 

SISTEMA EQUIPLANO 

www.equiplano.com.br

MENU: ESCOTAÇÃO/ESPROPOSTA 

Clique nos links  abaixo para salvar os programas e o manual  

Cotações 
Manual  para Fornecedores 
Propostas  

OBS:  Para preenchimento e  emissão da proposta será necessár io a  uti l i zação do 
programa de  Geração de Proposta e Aquivo Digital . esl,  os quais  deverão ser  
solici tados por email  no endereço:  l ic i tacao.pmnl@cnett .com.br .  
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ANEXO I I  

Munic ípio de Nova Laranjeiras  Paraná 
Lic itação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2021PMNL  
Objeto:  Aquisição de mater iais  esport ivos,  uni formes, troféus  e medalhas,  
para uso na real ização de competições e manutenção do departamento de 
esportes do município.  

TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.  DO OBJETO 

Item Cód Nome do produto/serviço Quant Un Preço Preço total

1 8959 APITO PARA ARBITRO Apito para arbitro em 
polipropileno rígido, profissional.  Obs: Apresentar 

amostra.

10,00 UN 28,67 286,70

2 6143 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL Bola oficial 
de futebol de campo, costurada á mão, pvc, possui 32 
gomos. Tamanho 68 - 70 cm de diâmetro. Peso: 410 - 
440 g. Câmara arvility, miolo removível e lubrificado.  
Obs: Apresentar amostra.

20,00 UN 147,74 2.954,80

3 4289 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL Bola oficial 
de futebol de campo, laminada em ECOKNIT, 
construção em termotec, possui 14 gomos. Tamanho 
68 - 70 cm de diâmetro. Peso: 410 - 450 g. Câmara 6D, 
miolo capsulais, sistema de forro termofixo, camada 
interna em neotecprocesso extra de dupla colagem 
contendo selo da FIFA e bola utilizada pela (FPF) 
Federação Paulista de Futebol.  Obs: Apresentar 

amostra.

30,00 UN 284,84 8.545,20

4 1684 BOLA DE FUTSAL OFICIAL Bola Oficial de Futsal, 
construção em termofusion, possui 6 gomos e laminada 
em PU 100%. Tamanho 62- 64 cm de diâmetro. Peso 
410 - 440 g, câmara airvility, miolo substituível e 
lubrificado. Confederação argentina futsal, liga paulista, 
carioca dentre outras federações. Obs: Apresentar 

amostra.

20,00 UN 243,11 4.862,20

5 6144 BOLA DE FUTSAL OFICIAL Bola Oficial de Futsal, 
construção em termotec PU PRO, Camada interna de 
Neotec possui 11 gomos. Tamanho 62,5 - 63,5 cm de 
diâmetro. Peso 410 - 430 g. Câmara 6D, miolo  
removível e lubrificado,aprovada pela Federação 
Internacional de Futebol (FIFA) e Confederação 
Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) e também 
utilizada pela Paraná Esportes.  Obs: Apresentar 

amostra.

20,00 UN 339,50 6.790,00
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6 11809 BOLA DE FUTSAL OFICIAL Confeccionada com PU 
CRISTAL, a peca traz gomos sem costura, com câmara 
airvility, A bola ainda possui a tecnologia termofusion. 
Tamanho: circunferência 62 - 64 cm. Peso 410 - 440 g. 
Obs: Apresentar amostra.

30,00 UN 139,67 4.190,10

7 4291 BOLA DE FUTSAL OFICIAL INFANTIL SUB-11 Bola 
Oficial de Futsal tamanho infantil (sub-11), construção 
em termotec, possui 8 gomos e laminada em PU. 
Tamanho: 52 - 55 cm de diâmetro. Peso 300-330 g. 
Câmara 6D, miolo cápsulasis, aprovada pela 
Confederação Brasileira de Futebol de Salão e utilizada 
pela Paraná Esportes também utilizada pela (FPFS) 
Federação Paulista de Futsal. Obs: Apresentar 

amostra.

15,00 UN 198,89 2.983,35

8 4290 BOLA DE FUTSAL OFICIAL INFANTIL SUB-13 Bola 
Oficial de Futsal tamanho infantil (sub-13),construção 
em termotec, possui 8 gomos e laminada em PU. 
Tamanho 55 - 58 cm de diâmetro. Peso 350 - 380 g. 
Câmara 6D, miolo em cápsulasis, aprovada pela 
Confederação Brasileira de Futebol de Salão e utilizada 
pela Paraná Esportes e FPFS (Federeção Paulista de 
Futsal). Obs: Apresentar amostra.

20,00 UN 199,50 3.990,00

9 4294 BOLA DE HANDEBOL OFICIAL H2L Bola Oficial de 
Handebol, tamanho, H2L revestimento com pontos em 
3D, costurada à mão, com 30 gomos, material em PU 
PROFISSIONAL. Bola Oficial da Confederação 
Brasileira de Handebol (CBHB) e aprovada pela 
Federação Internacional de Handebol (IHF).Indicada 
para uso sem cola. Circunferência entre 54 - 56 cm. 
Peso entre 325 - 400g, Câmara ar em látex, miolo slip 
system removível e lubrificado. Obs: Apresentar 

amostra.

10,00 UN 269,65 2.696,50

10 4293 BOLA DE HANDEBOL OFICIAL H3L Bola Oficial de 
Handebol, tamanho, H3L, revestimento com pontos em 
3D, costurada à mão, com 30 gomos, material em PU 
PROFISSIONAL. Bola Oficial da Confederação 
Brasileira de Handebol (CBHB) e aprovada pela 
Federação Internacional de Handebol (IHF).Indicada 
para uso sem cola. Circunferência entre 58 - 60 cm. 
Peso entre 425 - 475g. Câmara ar em látex, miolo slip 
system removível e lubrificado. Obs: Apresentar 

amostra.

10,00 UN 258,66 2.586,60

11 8966 BOLA DE SOCIETY OFICIAL  Bola Oficial de Society 
possui 12 gomos, construção em ultra fusion laminada 
em PU. Sistema de forro termofixo, camada interna em 
evacel Tamanho: 66 - 69 cm de diâmetro. Peso: 420 - 
450 g. Câmara 6D, miolo cápsula sis. Processo extra 
de dupla colagem e kick off.   Obs: Apresentar 

amostra.

20,00 UN 179,50 3.590,00

12 1685 BOLA DE VOLEI OFICIAL Bola Oficial de Vôlei, 
construção em ultra fusion, sistema de forro termofixo, 
camada interna em evacel, com 18 gomos, laminada 
em PU, Tamanho: com 65 cm a 67 cm de diâmetro. 
Peso 260 a 280 g. Câmara 6D, miolo cápsula sis. Obs: 

Apresentar amostra.

20,00 UN 416,49 8.329,80

13 4292 BOLA DE VOLEI OFICIAL Bola Oficial de Vôlei, 10,00 UN 307,11 3.071,10
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laminada em microfibra, com 18 gomos, câmara 6D, 
sistema de forro termofixo, camada interna de neogel 
circunferência de 65 cm a 67 cm de diâmetro. Peso: 
260 a 280 g., miolo em cápsulais. Obs: Apresentar 
amostra.

14 11804 BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO PU PRO  
Laminada em micropower, construção em termotec, 
com 8 gomos, câmara 6D, sistema de forro termofixo 
com miolo cápsula sis, Tamanho: circunferência entre 
68 - 70 cm. Peso entre 410 - 450 g. Obs: Apresentar 

amostra.

20,00 UN 232,81 4.656,20

15 11807 BOLA OFICIAL DE FUTSAL PU FLEX PRO Bola de 
futsal com 6 gomos, laminada em PU CRISTAL, 
câmara AIRVILITY construção em termofusion, com 
miolo substituível e lubrificado, Tamanho: 
circunferência entre 62 - 64 cm. Peso entre 410 - 440g.
Obs: Apresentar amostra.

20,00 UN 137,00 2.740,00

16 11805 BOLA OFICIAL DE FUTSAL SUB 09 PU CRISTAL 
Laminada em PU CRISTAL, 6 gomos, câmara 
AIRVILITY construção em termofusion, com miolo 
substituível e lubrificado. Tamanho: circunferência entre 
50 - 55 cm. Peso entre 300 - 330g. Obs: Apresentar 

amostra.

20,00 UN 144,89 2.897,80

17 11806 BOLA OFICIAL DE FUTSAL SUB 11 PU CRISTAL Bola 
de futsal com 6 gomos, laminada em PU CRISTAL, 
câmara AIRVILITY construção em termofusion, com 
miolo substituível e lubrificado, Tamanho: 
circunferência entre 50 - 55 cm. Peso entre 330 - 360g. 
Obs: Apresentar amostra.

20,00 UN 127,00 2.540,00

18 11808 BOLA OFICIAL DE FUTSAL SUB 13 PU CRISTAL Bola 
de futsal com 6 gomos, laminada em PU CRISTAL, 
câmara AIRVILITY construção em termofusion, com 
miolo substituível e lubrificado, Tamanho: 
circunferência entre 55 - 59 cm. Peso entre 360 - 390g. 
Obs: Apresentar amostra.

20,00 UN 127,00 2.540,00

19 4302 BOLINHA PARA TENIS DE MESA OFICIAL Bolinha 
para tênis de mesa oficial, confeccionada em acetato, 3 
estrelas. Diâmetro entre 38 à 40 mm.  Obs: Apresentar 
amostra. Obs: Apresentar amostra.

50,00 UN 2,62 131,00

20 4309 BOLSA PARA MASSAGISTA Bolsa para massagista 
com revestimento térmico, possui espaço interno amplo 
para melhor organização dos produtos, contendo 2 
compartimentos internos e 2 bolsos externos para 
maior praticidade. Acompanha bolsa de massagem: 2 
squeezes com capacidade de 500 ml cada, 2 bisnagas 
para fluidos com capacidade de 250 ml cada e 1 isopor.  
Obs: Apresentar amostra.

2,00 UN 154,00 308,00

21 8964 BOLSA TUBO PARA BOLAS Bolsa tubo para com 
capacidade para carregar 6 bolas. Confeccionada em 
poliéster. Largura 120 cm e diâmetro 23 cm. Obs: 
Apresentar amostra.

5,00 UN 80,00 400,00

22 4311 BOMBA PARA ENCHER BOLAS Bomba para encher 
bola dupla ação, com bico reserva.  Obs: Apresentar 

amostra.

10,00 UN 38,66 386,60

23 8961 BRAÇADEIRA ELÁSTICA  Braçadeira elástica capitão. 10,00 UN 10,75 107,50
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Obs: Apresentar amostra. Composição: 47% 
poliamida, 36% poliéster, 17% elastodieno. Colorida.  
Obs: Apresentar amostra. 

24 8973 CALÇÃO PERSONALIZADO Calção confeccionado em 
tecido dry, tecido de alta qualidade proporcionando 
conforto ao atleta. Estampa com técnica total de 
sublimação, cores e arte de acordo com a escolha da 
administração, brasão e logo do município, numeração 
frente, modelos a definir. Tamanhos: 
8/10/12/14/P/M/G/GG/EG. Obs: Apresentar amostra.

160,00 UN 50,00 8.000,00

25 8972 CAMISA PERSONALIZADA Camisa confeccionada em 
tecido dry elastic, tecido de alta qualidade 
proporcionando conforto ao atleta. Estampa com 
técnica total de sublimação, cores e arte de acordo com 
a escolha da administração, brasão e logo do 
município, numeração frente e verso da camisa, 
modelos a definir. Tamanhos: 
8/10/12/14/P/M/G/GG/EG. Obs: Apresentar amostra.

160,00 UN 65,89 10.542,40

26 8975 CAMISA PERSONALIZADA Camisa personalizada, 
tecido unifil, com bolso frente logo bordado, colarinho, 
punho, costa logo bordado, alto padrão de costura, 
modelo social  estilo esporte, manga curta, cores e arte 
de acordo com a escolha da administração, modelos a 
definir. Tamanhos: P/M/G/GG/EG. Obs: Apresentar 

amostra.

30,00 UN 106,34 3.190,20

27 11810 COLA PARA HANDEBOL Importada, utilizada por mais 
de 15 países como a cola oficial de competições. Lata 
com 500 ml, consiste em apenas resina natural, testado 
dermatologicamente, livre de quaisquer substâncias 
hepatoxicas, mantem fresco ate 6 anos. Obs: 
Apresentar amostra.

5,00 UN 426,56 2.132,80

28 4308 COLETE ESPORTIVO PERSONALIZADO Coletes 
para pratica esportiva tamanhos, tecido dry, fechado na 
lateral tecido de qualidade proporcionando conforto ao 
atleta. Estampa com técnica de sublimação, cores e 
arte de acordo com a escolha da administração, brasão 
e logo do município, numeração frente, modelos a 
definir. Tamanhos: 8/10/12/14/P/M/G/GG/EG. Obs: 

Apresentar amostra.

100,00 UN 27,40 2.740,00

29 4813 CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO Conjunto 
composto por jaqueta, calça e calção. Confeccionado 
em 100% poliéster, gramatura 155 ml, forro, bolso 
ambas as peças, estampa com técnica de sublimação, 
cores e arte de acordo com a escolha da 
administração, brasão e logo do município, modelos a 
definir. Tamanhos P/M/G/GG/EG. Obs: Apresentar 

amostra.

20,00 UN 282,74 5.654,80

30 4310 CRONÔMETRO MESÁRIO Cronômetro mesário 
profissional eletrônico, relógio, alarme/despertador.  
Obs: Apresentar amostra.

5,00 UN 57,72 288,60

31 8965 JOGO DE BOCHA  Jogo de Bocha comum com 12 
unidades. Cores diversas. Tamanho: 10,7 cm de 
diâmetro. Peso: 0,950 kg.  Obs: Apresentar amostra.

5,00 UN 1.272,78 6.363,90

32 8963 JOGO DE CARTA  Jogo de Carta confeccionado em 
polietileno. Canastra 157. Truco espanhol.  Obs: 

10,00 UN 31,33 313,30
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Apresentar amostra.

33 8960 JOGO DE CARTÃO ESPORTIVO Jogo de Cartão 
esportivo para árbitro, em PVC, 1 mm, flexível. Cores: 
amarelo e vermelho. Obs: Apresentar amostra.

5,00 UN 12,30 61,50

34 4304 KIT REDE TENIS DE MESA OFICIAL Kit rede tênis de 
mesa oficial, composto pela rede+suporte. Rede 
confeccionada em polietileno (nylon), cor azul escura 
com faixa branca na parte superior medindo entre 7,5 e 
12 mm. Suporte em metal reforçado tipo jacaré 
(permite sua fixação na mesa sem uso de parafusos). 
Dimensões: 1,87 x 15,25 m (CxA).  Obs: Apresentar 
amostra.

10,00 UN 104,00 1.040,00

35 4323 MEDALHA ESPORTIVA Medalha esportiva 
personalizada 65 mm diâmetro, confeccionada em 
MDF, com pintura em toda a peça e com fita em seda. 
A medalha deverá ser personalizada de acordo com a 
modalidade contendo logo da Administração, 
colocação, modalidade e categoria. Obs: Apresentar 
amostra.

20,00 UN 8,51 170,20

36 4322 MEDALHA ESPORTIVA  Medalha esportiva redonda 
fundida em liga metálica de Zamac, com um ramo de 
folhas de louro do lado esquerdo, metalizada na cor 
dourada, com o tamanho de 65 mm de diâmetro e 
centro liso de 35 mm de diâmetro, para colocação de 
adesivo. Possui espessura máxima de 2,8 mm Peso 
aproximado de 14,00 gramas. Suporte para fita de até 
42,5 mm de largura. A medalha pode vir acompanhada 
de fita de Cetim. Cores: azul, vermelha, amarela, 
branca ou verde. Também pode vir acompanhada com 
fita  personalizada, com cores a serem escolhidas pelo 
município. Obs: Apresentar amostra.

500,00 UN 9,69 4.845,00

37 8974 MEIÃO ESPORTIVO Composição: 69% poliamida, 
28,3% algodão, 2,6% elastodieno e 1% elastano. Sola 
atoalhada, cano alto, peso aproximado 80 gramas, 
tamanhos mínimos 08 - 44. Garantia contra defeitos de 
fabricação.  Obs: Apresentar amostra.

160,00 UN 20,02 3.203,20

38 4305 MESA PARA TENIS DE MESA OFICIAL Mesa para 
tênis de mesa oficial desmontável. Tampo 
confeccionada em MDF com 15 mm espessura, 64 Kg, 
tampo com ótimo acabamento em massa e primer azul 
com linhas demarcatórias brancas. Pés de madeira 
maciça dobráveis. Dimensões: 2,74 x 1,52 x 0,76m 
(CxLxA). Obs: Apresentar catálogo.

3,00 UN 1.578,33 4.734,99

39 8967 PAR DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO Par para 
rede de Futebol de Campo. Tamanho europeu, fio 4 
mm de Seda. Contendo as medidas: 2.50 m Altura 7,5 
m de comprimento 2,00 m.  Obs: Apresentar amostra.

5,00 PR 875,00 4.375,00

40 8970 PAR REDE DE FUTEBOL SOCIETY Par rede de 
futebol de society, nylon, fio 3 mm. Largura: 2,30 m. 
Altura: 5,0 m. Comprimento lateral: 1,20 m. Obs: 
Apresentar amostra.

5,00 PR 405,44 2.027,20

41 8969 PAR REDE DE FUTEBOL SOCIETY Par rede de 
futebol de society. Seda, fio 4 mm. Largura: 2,30 m 
Altura: 5,0 m comprimento. Lateral: 1,20 m. Obs: 
Apresentar amostra.

6,00 PR 715,00 4.290,00
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42 8968 PAR REDE FUTEBOL DE SALAO Par rede de futebol 
de salão, fio seda de 4 mm. Largura: 3,00 m Altura: 
2,10 m. Lateral: 1,20 m. Superior: 0,50 m.  Obs: 
Apresentar amostra.

6,00 PR 491,78 2.950,68

43 11811 PAR REDE OFICIAL PARA HANDEBOL COM FUNDO 
FALSO Par confeccionado em fio 3 mm, 100% 
polietileno (nylon), virgem com protecao ultra violeta. 
Tamanho de 3,00 m de comprimento e  2,20 m de 
altura.  Obs: Apresentar amostra.

2,00 PR 435,00 870,00

44 8962 PRANCHETA ESPORTIVA MAGNÉTICA Prancheta 
esportiva magnética com caneta e imãs para todas as 
modalidades. Dimensões de 23 x 36 cm.  Obs: 
Apresentar amostra.

2,00 UN 150,56 301,12

45 4303 RAQUETE PARA TENIS DE MESA OFICIAL Raquete 
para tênis de mesa oficial, ambos os lados com 
revestimento emborrachado.  Obs: Apresentar amostra.

20,00 UN 39,89 797,80

46 8971 REDE DE VOLEI Rede de volei, fio de 2 mm, 4 faixas, 
seda. polipropileno 100% algodão. Tamanho de 9,5 x 
1,00 m. Obs: Apresentar amostra.

4,00 UN 274,33 1.097,32

47 4316 TROFEU ESPORTIVO Troféu com 1,30 metros de 
altura, com base octogonal com 21,5 cm de largura  em 
polímero metalizada na cor dourada, No centro desta 
base um suporte com friso em polímero com uma 
estatueta fixa de honra ao mérito (deusa da vitória) 
metalizada na cor dourada. Nas laterais desta mesma 
base quatro cones com detalhes em polímero 
metalizado na cor dourado, acima quatro taças com 
tampa em polímero metalizado na cor dourada. Acima 
destas tampas oito tampas e oito anéis em polímero 
metalizado na cor dourada, intercaladas por quatro 
colunas em canos na cor vermelha fosca. Uma base de 
madeira octogonal na cor preta adornada com quatro 
estatuetas fixas de águias metalizadas na cor dourada. 
Na parte superior desta base um suporte em polímero 
metalizado na cor dourado e um anel em polímero 
metalizado na cor prata. Taça em polímero metalizada 
na cor vermelha fosca na parte central e na cor 
dourada na parte inferior com 15 cm de largura a partir 
das alças. Tampa e alças em polímero metalizado na 
cor dourada. Estatueta superior intercambiável. 
Plaqueta para gravação.  Obs: Apresentar amostra.

25,00 UN 650,00 16.250,00

48 4317 TROFEU ESPORTIVO Troféu com 20cm de altura, 
com base octogonal com 07,5 cm de largura  em 
polímero metalizada na cor dourada, No centro desta 
base um suporte com friso em polímero com uma 
estatueta fixa de honra ao mérito (deusa da vitória) 
metalizada na cor dourada. Nas laterais desta mesma 
base quatro cones com detalhes em polímero 
metalizado na cor dourado, acima quatro taças com 
tampa em polímero metalizado na cor dourada. Acima 
destas tampas oito tampas e oito anéis em polímero 
metalizado na cor dourada, intercaladas por quatro 
colunas em canos na cor vermelha fosca. Uma base de 
madeira octogonal na cor preta adornada com quatro 
estatuetas fixas de águias metalizadas na cor dourada. 
Na parte superior desta base um suporte em polímero 

25,00 UN 65,00 1.625,00
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metalizado na cor dourado e um anel em polímero 
metalizado na cor prata. Taça em polímero metalizada 
na cor vermelha fosca na parte central e na cor 
dourada na parte inferior com 07,5 cm de largura a 
partir das alças. Tampa e alças em polímero 
metalizado na cor dourada. Estatueta superior 
intercambiável. Plaqueta para gravação. Obs: 
Apresentar amostra.

49 4318 TROFEU ESPORTIVO Troféu com 30 cm de altura. 
com as seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado em MDF ou misto 
(MDF/acrílico/metal/vidro), pintado e lixado na cor (a 
definir), base quadrada, redonda ou retangular, com 
acessório de espelho, detalhes em metal ou aço 
escovado, canos niquelados com acabamento em vidro 
incolor recortado em formato especial, conforme projeto 
personalizado e identificação do evento por meio de 
impressão e fixação de adesivo Print Color Vinil, alças 
em forma de deusa da vitória (ou símbolo da 
modalidade). O troféu deverá ser personalizado de 
acordo com a modalidade contendo: logo da 
Administração, colocação, modalidade e categoria.   
Obs: Apresentar amostra.

300,00 UN 114,22 34.266,00

50 6146 TROFEU ESPORTIVO Troféu com 50 cm de altura, 
com base octogonal com 11 cm de largura  em 
polímero metalizada na cor dourada, No centro desta 
base um suporte com friso em polímero com uma 
estatueta fixa de honra ao mérito (deusa da vitória) 
metalizada na cor dourada. Nas laterais desta mesma 
base quatro cones com detalhes em polímero 
metalizado na cor dourado, acima quatro taças com 
tampa em polímero metalizado na cor dourada. Acima 
destas tampas oito tampas e oito anéis em polímero 
metalizado na cor dourada, intercaladas por quatro 
colunas em canos na cor vermelha fosca. Uma base de 
madeira octogonal na cor preta adornada com quatro 
estatuetas fixas de águias metalizadas na cor dourada. 
Na parte superior desta base um suporte em polímero 
metalizado na cor dourado e um anel em polímero 
metalizado na cor prata. Taça em polímero metalizada 
na cor vermelha fosca na parte central e na cor 
dourada na parte inferior com 11 cm de largura a partir 
das alças. Tampa e alças em polímero metalizado na 
cor dourada. Estatueta superior intercambiável. 
Plaqueta para gravação.  Obs: Apresentar amostra.

25,00 UN 171,50 4.287,50

51 6149 TROFEU ESPORTIVO Troféu com 80 cm de altura, 
com base octogonal com 21,5 cm de largura  em 
polímero metalizada na cor dourada, No centro desta 
base um suporte com friso em polímero com uma 
estatueta fixa de honra ao mérito (deusa da vitória) 
metalizada na cor dourada. Nas laterais desta mesma 
base quatro cones com detalhes em polímero 
metalizado na cor dourado, acima quatro taças com 
tampa em polímero metalizado na cor dourada. Acima 
destas tampas oito tampas e oito anéis em polímero 
metalizado na cor dourada, intercaladas por quatro 
colunas em canos na cor vermelha fosca. Uma base de 

20,00 UN 320,00 6.400,00
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madeira octogonal na cor preta adornada com quatro 
estatuetas fixas de águias metalizadas na cor dourada. 
Na parte superior desta base um suporte em polímero 
metalizado na cor dourado e um anel em polímero 
metalizado na cor prata. Taça em polímero metalizada 
na cor vermelha fosca na parte central e na cor 
dourada na parte inferior com 14 cm de largura a partir 
das alças. Tampa e alças em polímero metalizado na 
cor dourada. Estatueta superior intercambiável. 
Plaqueta para gravação.  Obs: Apresentar amostra.

52 6151 TROFEU ESPORTIVO  Troféu com 100 cm de altura, 
com base octogonal com 21,5 cm de largura  em 
polímero metalizada na cor dourada, No centro desta 
base um suporte com friso em polímero com uma 
estatueta fixa de honra ao mérito (deusa da vitória) 
metalizada na cor dourada. Nas laterais desta mesma 
base quatro cones com detalhes em polímero 
metalizado na cor dourado, acima quatro taças com 
tampa em polímero metalizado na cor dourada. Acima 
destas tampas oito tampas e oito anéis em polímero 
metalizado na cor dourada, intercaladas por quatro 
colunas em canos na cor vermelha fosca. Uma base de 
madeira octogonal na cor preta adornada com quatro 
estatuetas fixas de águias metalizadas na cor dourada. 
Na parte superior desta base um suporte em polímero 
metalizado na cor dourado e um anel em polímero 
metalizado na cor prata. Taça em polímero metalizada 
na cor vermelha fosca na parte central e na cor 
dourada na parte inferior com 14 cm de largura a partir 
das alças. Tampa e alças em polímero metalizado na 
cor dourada. Estatueta superior intercambiável. 
Plaqueta para gravação.  Obs: Apresentar amostra.

15,00 UN 432,50 6.487,50

53 4312 TROFEU ESPORTIVO  Troféu com 30cm de altura, 
com base octogonal com 10,5 cm de largura  em 
polímero metalizada na cor dourada, No centro desta 
base um suporte com friso em polímero com uma 
estatueta fixa de honra ao mérito (deusa da vitória) 
metalizada na cor dourada. Nas laterais desta mesma 
base quatro cones com detalhes em polímero 
metalizado na cor dourado, acima quatro taças com 
tampa em polímero metalizado na cor dourada. Acima 
destas tampas oito tampas e oito anéis em polímero 
metalizado na cor dourada, intercaladas por quatro 
colunas em canos na cor vermelha fosca. Uma base de 
madeira octogonal na cor preta adornada com quatro 
estatuetas fixas de águias metalizadas na cor dourada. 
Na parte superior desta base um suporte em polímero 
metalizado na cor dourado e um anel em polímero 
metalizado na cor prata. Taça em polímero metalizada 
na cor vermelha fosca na parte central e na cor 
dourada na parte inferior com 07,8 cm de largura a 
partir das alças. Tampa e alças em polímero 
metalizado na cor dourada. Estatueta superior 
intercambiável. Plaqueta para gravação.  Obs: 
Apresentar amostra.

15,00 UN 122,55 1.838,25

54 4314 TROFEU ESPORTIVO  Troféu com 50 cm de altura, 
com as seguintes especificações mínimas: 

15,00 UN 200,00 3.000,00
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Confeccionado em MDF ou misto 
(MDF/acrílico/metal/vidro), pintado e lixado na cor (a 
definir), base quadrada, redonda ou retangular, com 
acessório de espelho, detalhes em metal ou aço 
escovado, canos niquelados com acabamento em vidro 
incolor recortado em formato especial, conforme projeto 
personalizado e identificação do evento por meio de 
impressão e fixação de adesivo Print Color Vinil, alças 
em forma de deusa da vitória (ou símbolo da 
modalidade). O troféu deverá ser personalizado de 
acordo com a modalidade contendo: logo da 
Administração, colocação, modalidade e categoria.   
Obs: Apresentar amostra.

55 6148 TROFEU ESPORTIVO  Troféu com 70 cm de altura, 
com as seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado em MDF ou misto 
(MDF/acrílico/metal/vidro), pintado e lixado na cor (a 
definir), base quadrada, redonda ou retangular, com 
acessório de espelho, detalhes em metal ou aço 
escovado, canos niquelados com acabamento em vidro 
incolor recortado em formato especial, conforme projeto 
personalizado e identificação do evento por meio de 
impressão e fixação de adesivo Print Color Vinil, alças 
em forma de deusa da vitória (ou símbolo da 
modalidade). O troféu deverá ser personalizado de 
acordo com a modalidade contendo: logo da 
Administração, colocação, modalidade e categoria.  
Obs: Apresentar amostra.

20,00 UN 280,00 5.600,00

56 6150 TROFEU ESPORTIVO PERSONALIZADO  
Personalizado com 1 metro de altura. Troféu esportivo 
com as seguintes especificações mínimas: 
Confeccionado em MDF ou misto 
(MDF/acrílico/metal/vidro), pintado e lixado na cor (a 
definir), base quadrada, redonda ou retangular, com 
acessório de espelho, detalhes em metal ou aço 
escovado, canos niquelados com acabamento em vidro 
incolor recortado em formato especial, conforme projeto 
personalizado e identificação do evento por meio de 
impressão e fixação de adesivo Print Color Vinil, alças 
em forma de deusa da vitória (ou símbolo da 
modalidade). O troféu deverá ser personalizado de 
acordo com a modalidade contendo: logo da 
Administração, colocação, modalidade e categoria.  
Obs: Apresentar amostra.

15,00 UN 400,00 6.000,00

TOTAL 227.327,71

1.1  O julgamento será  por  i tem,  sob o cr itério de menor preço. 

1.2   Deverão ser usadas apenas duas casas após a  vírgula,  as demais não serão 
consideradas. 

1.2.1  De forma alguma haverá arredondamento de valor.  

1.3  Os produtos deverão ser apresentados na proposta de preços,   
obrigator iamente na mesma ordem apresentada na planilha ac ima.  
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1.4  Será aceita oferta em moeda bras i le ira.  

1.5 As proponentes, deverão apresentar amostras dos produtos  relacionados,  
para a devida comprovação das caracter íst icas e qual idade dos mesmos.  

 Catálogo do produto relativo ao item 38.  

2.  DA ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

2.1 Os materiais  deverão ser entregues junto a Secretaria de Cultura Esportes e  
Turismo (ginásio de esportes Mario da Rosa),  s i to à  Rua Avel ino Badotti ,  s/nº   
Centro   Nova Laranjeiras   Pr , ou em locais prédeterminados nas  ordens de 
compra emit idas pe la  prefeitura  municipal .  

2.2  Não será l imitada quant idade mínima de compra por requisição, f icando o 
fornecedor obr igado a efetuar  a  entrega no prazo estabelecido no item 2.3.  

2.3  O prazo máximo para entrega será de até 5  (cinco) dias úteis,  a  contar  do 
recebimento da ordem de compra emitida pela  contratante.  

2.4  Todos os custos com a entrega dos produtos, f icarão por  conta do 
contratado.  

2.5 A quantidade estimada para o presente processo l ic itatór io, relacio nado no 
edital  de embasamento,  serve apenas com o or ientação, não const ituindo,  sob 
hipótese alguma garantia de faturamento.  

3. DO PAGAMENTO 

3.1  Os produtos serão pagos em até 30 (tr inta) dias a part ir  da entrega e  
emissão da nota f iscal , pela  proponente vencedora.  

3.2  A  nota fiscal  deverá v ir  acompanhada da CND Conjunta RFB/PGFN e do CRF 
do FGTS para poster ior  pagamento.  

3.2.1  Caso a  certidão e/ou o certi f icado estejam vencidos, o pagamento ficará 
ret ido até sua regulari zação.  

3.3  Deverá constar  na nota f iscal ,  obr igatoriamente os seguintes dizeres:  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2021   PMNL 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2021 

3.3.1  Caso haja  erro  na fatura o pagamento f icará suspenso até que sejam 
sanados os problemas . 

Nova Laranjeiras    Pr , 19 de Outubro de 2021.  
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VALDECIR ALVES DE MEDEIROS 
Pregoeiro 

FABIO ROBERTO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal
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ANEXO I I I   

Munic ípio de Nova Laranjeiras  Paraná 
Lic itação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2021PMNL  
Objeto:  Aquisição de mater iais  esport ivos,  uni formes, troféus  e medalhas,  
para uso na real ização de competições e manutenção do departamento de 
esportes do município.  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE:  
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FUNCIONAL E  DE PARENTESCO 

A pessoa jurídica (inseri r nome da proponente) ,  por intermédio  de seu 
representante legal,  o Sr .(inseri r o nome completo) ,  portador da carteira  de  
ident idade RG sob o nº (inserir o número)  e  do CPF sob o nº (inserir o número) ,  
DECLARA ,  para os f ins do cont ido no art igo 9°,  inc iso I I I  da  Le i 8.666/93, 
especia lmente para o Edita l  de  PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2021PMNL ,  que não 
é serv idor  ou dir igente de órgão ou ent idade contratante ou responsável pela  
l ic i tação.  

Declara, para os f ins do contido no art igo 105A, § 9°  da Lei  Orgânica do 
Município  de Nova Laranjeiras ,  que a pessoa jur ídica acima refer ida não possui  
em seu quadro social,  gerente,  diretor,  sócio,  proprietário,  administrador,  
controlador ou conselheiro que seja  Prefeito,  VicePrefeito,  Vereadores,  
ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, ou seus cônjuges e 
companhei ros,  que sejam integrantes do quadro societár io da empresa.  

_______________________________, _____ de ___________________ de 2021.  

(Nome completo por extenso do responsável  pela  Pessoa Jur ídica)  
(assinatura e carimbo do CNPJ)  
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ANEXO IV  

Munic ípio de Nova Laranjeiras  Paraná 
Lic itação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2021PMNL  
Objeto:  Aquisição de mater iais  esport ivos,  uni formes, troféus  e medalhas,  
para uso na real ização de competições e manutenção do departamento de 
esportes do município.  

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Indicamos o (a)  Sr. (a )  (inserir o nome completo) ,  portador da cédula de 
ident idade RG sob o nº  (inserir o número) ,  Órgão expedidor  (inseri r o  órgão)  e 
do CPF sob o nº (inser ir o número) ,  como nosso representante legal na Licitação 
em referência,  podendo rubr icar ou assinar  documentos (habil i tação e  
proposta),  manifestar ,  dar  lances,  prestar  todos os esclarecimentos de nossa  
proposta,  interpor recursos,  desist ir de prazos e recursos,  enfim, prat icar  todos 
os atos necessários ao  f iel cumprimento do presente Credenciamento.  

_______________________________, _____ de ___________________ de 2021.  

(Nome completo por extenso do responsável  pela  Pessoa Jur ídica)  

(assinatura e carimbo do CNPJ)  

* anexar cópia autenticada do RG e CPF do Credenciado.  
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ANEXO V 

Munic ípio de Nova Laranjeiras  Paraná 
Lic itação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2021PMNL  
Objeto:  Aquisição de mater iais  esport ivos,  uni formes, troféus  e medalhas,  
para uso na real ização de competições e manutenção do departamento de 
esportes do município.  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE:  
INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, 

IDONEIDADE E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 A empresa,  abaixo ass inada, declara,  sob as penas da lei,  que:  

1   Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habili tação no 
presente processo l ic itatório, c iente da obrigator iedade de  declarar,  em 
havendo,  ocorrências  posteriores  que o inabi l ite para part ic ipar de certames 
l ic i tatór ios.  

2   Os  documentos que compõem o Edita l  foram colocados à  disposição e tomou 
conhecimento de todas as informações,  condições locais e grau de dif iculdade 
da entrega.  

3  Não se encontra declarada inidônea para lic itar  ou contratar com órgãos da 
Administração Pública  Federal , Estadual,  Municipal  e  do Distr i to Federal .  

_______________________________, _____ de ___________________ de 2021.  

(Nome completo por extenso do responsável  pela  Pessoa Jur ídica)  

(assinatura e carimbo do CNPJ)  
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ANEXO VI 

Munic ípio de Nova Laranjeiras  Paraná 
Lic itação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2021PMNL  
Objeto:  Aquisição de mater iais  esport ivos,  uni formes, troféus  e medalhas,  
para uso na real ização de competições e manutenção do departamento de 
esportes do município.  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 Em atendimento ao previsto no edital  de PREGÃO PRESENCIAL Nº
92/2021PMNL ,  DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requis itos  de 
habi l itação exigidos para part ic ipação no presente certame.  

_______________________________, _____ de ___________________ de 2021.  

(Nome completo por extenso do responsável  pela  Pessoa Jur ídica)  

(assinatura e carimbo do CNPJ)  

* deverá ser apresentado fora do enve lope  de habil itação, juntamente com o 

Credenciamento.  
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ANEXO VII  

Munic ípio de Nova Laranjeiras  Paraná 
Lic itação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2021PMNL  
Objeto:  Aquisição de mater iais  esport ivos,  uni formes, troféus  e medalhas,  
para uso na real ização de competições e manutenção do departamento de 
esportes do município.  

D E  C L A R A Ç Ã O 

 A empresa,  abaixo assinada,  por seu representante legal ,  DECLARA ,  para  
fins do disposto no inciso V do art.  27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Le i nº 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  part ir  de quatorze anos, na condição de aprendiz  
Sim (    )    Quantos (   )   Não (    ).  

_______________________________, _____ de ___________________ de 2021.  

(Nome completo por extenso do responsável  pela  Pessoa Jur ídica)  

(assinatura e carimbo do CNPJ)  
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ANEXO VII I  

Munic ípio de Nova Laranjeiras  Paraná 
Lic itação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2021PMNL  
Objeto:  Aquisição de mater iais  esport ivos,  uni formes, troféus  e medalhas,  
para uso na real ização de competições e manutenção do departamento de 
esportes do município.  

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

(inserir o nome da proponente) ,  CNPJ/MF nº (inseri r o número) ,  Endereço  
(inserir o endereço completo) ,  declara,  sob as penas da Lei,  que a mesma está 
estabelec ida sob o regime legal de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor indiv idual,  conforme conceito legal e f iscal  de nosso 
ordenamento pátrio,  podendo usufruir  os benefícios da Lei Complementar nº 
147/2014.  

_______________________________, _____ de ___________________ de 2021.  

(Carimbo e ass inatura do Representante Legal)  

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA 
COMERCIAL 

* deverá ser apresentado fora do enve lope  de habil itação, juntamente com o 

Credenciamento.  
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ANEXO IX 

Munic ípio de Nova Laranjeiras  Paraná 
Lic itação Modalidade:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2021PMNL  
Objeto:  Aquisição de mater iais  esport ivos,  uni formes, troféus  e medalhas,  
para uso na real ização de competições e manutenção do departamento de 
esportes do município.  

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS 

A pessoa jurídica (inseri r o nome da proponente) ,  por  intermédio de seu 
representante legal,  o  Sr .  (inseri r o nome) ,  portador da carte ira de ident idade 
RG sob o nº  (inseri r o  número)  e  do CPF sob o nº (inseri r o número) ,  DECLARA ,  
sob as penas da lei ,  para os devidos f ins,  que os  preços expresso s na proposta  
apresentada por  esta empresa,  referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2021
PMNL ,  contemplam os preços compatíveis aos praticados no mercado 
local/regional  atualmente. 

Por ser expressão da verdade, f irmamos a  presente.  

_______________________________, _____ de ___________________ de 2021.  

(Nome completo por extenso do responsável  pela  Pessoa Jur ídica)  

(assinatura e carimbo do CNPJ)  

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER INSERIDA NO ENVELOPE 01  PROPOSTA DE PREÇOS 
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ANEXO X 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2021PMNL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2021PMNL. 

Aos   dias do mês de    do ano de   ,  autor izado pelo  
processo de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 92/2021PMNL foi  expedida a presente 
Ata de Regist ro de Preços, de acordo com o disposto no art igo 15 da Lei Federal  
nº 8.666/93 e suas  a lterações e no Decreto Municipal  nº  136/2006, 34/2007 e 
123/2007 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas,  regem o 
relacionamento obrigaciona l entre a Administ ração Munic ipal  e a  L icitante 
Vencedora.  

Objeto:  Aquisição de materiais  esport ivos,  uniformes,  troféus e medalhas,  para 
uso na real ização de competições e manutenção do departamento de esportes 
do município,  para o per íodo de 12 (doze) meses.  

1.1  Consideramse reg istrados os  preços do Detentor  da Ata:  A empresa  ,  
com sede na , CEP    e inscri ta  no CNPJ  sob nº  ,  representado pelo  
Sr .   ,  portador da Carte ira de Identidade RG nº   e  CPF/MF sob o nº ,  à  
saber:  

xx 

1.2  A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata pela Secretar ia 
de Administração mediante autor ização de compra, da indicação da dotação 
orçamentária  por  onde correrá a despesa, mediante comprovante de 
recebimento por  qualquer meio,  inclus ive facs ímile.   

1.2.1 Os materiais  deverão ser entregues junto a Secretaria de Cultura Esportes  
e Turismo (ginásio de esportes Mario da Rosa),  si to à  Rua Avel ino Badotti ,  s/nº   
Centro   Nova Laranjeiras   Pr , ou em locais prédeterminados nas  ordens de 
compra emit idas pe la  prefeitura  municipal .  

1.2.2  Não será  limitada quant idade mínima de compra por  requis ição, f icando o 
fornecedor obr igado a efetuar  a  entrega no prazo estabelecido no item 1.2.3 .  

1.2.3  O prazo máximo para entrega será de até 5 (cinco) dias úteis, a  contar do 
recebimento da ordem de compra emitida pela  contratante.  

1.2.4  Todos os custos com a entrega dos produtos,  f icarão por conta do 
contratado.  

1.2.5 A quant idade estimada para o presente processo l ic itatório, relac ionado 
no edital  de embasamento,  serve apenas como or ientação, não const ituindo,  
sob hipótese alguma garantia  de faturamento. 
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1.3  Caso o produto não seja aceito,  por  a lgum motivo devidamente justi ficado,  a 
proponente vencedora terá que substi tuí  lo imediatamente,  sob pena de 
rescisão da ata.  

1.4  Os valores devidos pela Prefe itura serão pagos em até 30 ( trinta) dias  
subseqüente ao da entrega, mediante entrega real izada e conferida,  à  base dos 
preços unitár io do item apresentado na proposta f inal,  e mediante a  
apresentação da Nota  F iscal,  informando modal idade e número da l ic i tação, nº  
do empenho e dados bancár ios acompanhados das provas de regular idade com a 
Receita Federal,  através da Cert idão Negat iva   Conjunta  RFB/PGFN e junto ao 
Fundo de Garant ia  do Tempo de Serviço   FGTS.  

1.5  Os preços regist rados serão confrontados periodicamente,  pelo menos 
tr imestralmente,  com os praticados no mercado e assim controlados pela  
Secretar ia de Administração.  

1.6  Os produtos serão aceitos provisor iamente, o recebimento definit ivo será 
fe ito após a  ver if icação da qualidade dos mesmos. 

1.7  As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta lic i tação,  
correrão por  conta das seguintes dotações orçamentár ias:  

08    SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 
002    DEPARTAMENTO DE ESPORTES 
27.812.0015.2061  ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 
3.3.90.30.00.00  MATERIAL DE CONSUMO 
03370 E 00000  Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.31.00.00  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORTIVAS E OUTRAS 
03380 E 00000  Recursos Ordinários (Livres) 
3.3.90.32.00.00  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
03390 E 00000  Recursos Ordinários (Livres) 

1.8  Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a  f irmar 
as contratações com a fornecedora,  f icando lhe facultada a uti l ização de outros 
meios,  assegurados,  nesta hipótese,  a preferência do benef ic iário do registro 
em igualdade de condições,  nos termos do parágrafo quarto, art igo 15, da Lei  
Federa l nº 8.666/93 e suas  alterações. 

1.9  O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes  
sanções:  

a)  Multa de R$ 100,00 (cem reais)  por dia  de atraso da entrega,  a  cada  
solici tação, e  no caso de reincidência por mais duas vezes  consecutivas ou não 
entrega do objeto haverá o cance lamento da Ata do Registro de Preços;  
b) Multa de 10% (dez por  cento) do valor dos serv iços  sol ic i tados e  
cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem pre juízo da devolução dos 
mesmos; 
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c) Multa de 10% (dez por  cento), ca lculado sobre o saldo do contrato,  por  
descumprimento do contratado na entrega parc ial  e/ou total  dos serv iços;  
d) Impedimento de contratar com a Administração Públ ica Municipal  pelo 
período de 01 (um) ano caso o cancelamento decorra do disposto do subitem 
anterior,  f raude, observada a ampla defesa e o contradi tór io.  

1.10  O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da 
Administração e nas hipóteses dos art igos 77 e 78,  da Lei Federal  nº 8.666/93, 
ou a  pedido justi f icado do interessado e aceito pela  Administração. 

1.11  A  fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em 
compatibi l idade com as obrigações por ele assumidas,  todas as  condições de 
habi l itação e quali f icação exig idas no PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 92/2021
PMNL. 

1.12  Integrarão a  Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis ,  a 
proposta apresentada pela  adjudicatária .  

1.13  O prazo de va lidade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.  

1.14  Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços,  apli candoselhes  
todos os seus disposit ivos,  o edital  do PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 92/2021
PMNL ,  com os termos aditados e  a  proposta da  detentora da Ata naqui lo que  
não contrariar  as presentes disposições.  

1.15 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à  corrupção previstas  
na legislação bras ile ira,  dentre elas, a  Lei  de Improbidade Administrativa (Le i  nº  
8.429/1992),  a Le i  nº 12.846/2013,  Decreto nº  8.420/2015 e  seus regulamentos,  
se comprometem que para a  execução deste contrato,  nenhuma das partes  
poderá oferecer,  dar ou se comprometer  a dar  a quem quer que seja,  ou aceitar  
ou se comprometer a aceitar  de quem quer que seja,  tanto por conta própria  
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,  compensação,  
vantagens f inanceiras  ou benefícios indevidos de qualquer espécie,  de modo 
fraudulento que  constituam prát ica ilegal ou de corrupção, bem como de 
manipular  ou fraudar  o equil íbr io econômico f inanceiro do  presente contrato,  
seja  de forma direta  ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo 
garantir , a inda que seus prepostos, administradores e colaboradores  a jam da 
mesma forma. 

1.16  F ica  e leito o foro da Comarca de Laranje iras do Sul , Estado do Paraná, 
excluído qualquer outro para dir imir  dúvidas ou questões oriundas desta Ata e  
do procedimento l ic i tatór io que a precedeu. 

1.17  Para constar  foi  lavrada a presente Ata de Reg istro de Preços, que vai  
assinada por  seus representantes legais , em 02 vias  de igual teor e forma e 
rubr icadas para todos os  f ins  de direito,  na presença das testemunhas aba ixo. 
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Nova Laranjeiras    Pr , xx de xxxx de 2021.  

FABIO ROBERTO DOS SANTOS  XXX 
CONTRATANTE     DETENTOR DA ATA 

TESTEMUNHAS:  

_______________________________  ______________________________ 
Assinatura       Ass inatura 

Nome: _________________________  Nome: ________________________ 

CPF/RG nº ______________________  CPF/RG nº_____________________ 



Página 45 de 45

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná 

CNPJ: 95.587.648/0001-12 
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000 

Fone: (42) 3637-1148

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2021  PMNL 

 Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente ao Pregão Presencial (SRP) 
nº 92/2021  PMNL, devidamente preenchido, e, concordo(amos) com as condições do Edital. 

EM:          /           /                . 

CARIMBO C/ CNPJ DA EMPRESA 

____________________________________

ASSINATURA 

NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA 

CPF:____________________________ 


