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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 
PARANÁ 

EDITAL (RETIFICADO) DE LICITAÇÃO Nº 97/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/2019 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE  

DATA DA REALIZAÇÃO: 09/08/2019 

HORÁRIO: 14H00 

LOCAL: Rua Barão do Rio Branco, 344 – centro (Sala de Reuniões) 

 

PREÂMBULO 

 

O Município de Porecatu, Estado Paraná, TORNA PÚBLICO que se acha aberta licitação 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a 

contratação de empresa para realização de serviço de recarga de cartucho de tinta e 

tonner para as Secretarias de Administração e Educação que será regida pela Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 15.608/2007 Decreto Municipal 

nº 010, de 12 de fevereiro de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as 

disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei 

complementar 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e suas alterações posteriores, e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, 

que dele fazem parte integrante. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação deverão ser 

protocolizados no Protocolo Geral da Prefeitura até as 13H45 do dia 09/08/2019. 

 

Caso não haja participação de empresas enquadradas como MEI/ME/EPP o(s) lote(s) 

será(ão) aberto(s) para a participação geral. O horário de abertura será às 14H30 do 

mesmo dia, com protocolo até às 14H15. 

 

A sessão de processamento do Pregão será conduzida pelo pregoeiro Leonardo Henrique 

dos Santos, sendo pregoeiras substitutas Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco e Maria 

Messias, com o auxílio da equipe de apoio.  

 

Caso seja necessário fazer alguma retificação esta será publicada no Diário Oficial dos 

Municípios do Paraná www.diariomunicipal.com.br/amp e no site 

http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes, ficando a cargo da 

empresa interessada em participar do certame o acompanhamento do edital no site. 

 

http://www.diariomunicipal.com.br/
http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes
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I - DO OBJETO 

1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para realização de 

serviço de recarga de cartucho de tinta e tonner para as Secretarias de Administração 

e Educação, conforme especificações constantes no Anexo I deste edital. 

Dotações Orçamentárias: 2.008.3390.39.00.00-751 e 2.031.3390.39.00.00-759. 

Valor máximo do lote: R$ 79.996,79 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais 

e setenta e nove centavos). 

  

II - DA PARTICIPAÇÃO 

 

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 

Edital. 

O uso do celular ficará restrito à autorização da Pregoeira. 

 

III - DO CREDENCIAMENTO 

 

1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

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

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

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 

desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que 

comprove os poderes do mandante para a outorga; 

c) Empresa enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar 

certidão simplificada expedida pela Junta Comercial para comprovar sua condição. 

2 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 

de identificação que contenha foto, admitido em lei. 

3 – Declaração do licitante, assegurando o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 

conforme modelo do Anexo II. 

4 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada,  

5 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  

 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo II ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2. 

2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 

em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 

proponente, os seguintes dizeres: 
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Envelope nº 1 - Proposta 

Licitação nº 97/2019 

Pregão Presencial nº 50/2019 

Nome da Empresa 

CNPJ 

Data e hora da abertura 

 

Envelope nº 2 - Habilitação 

Licitação nº 97/2019 

Pregão Presencial nº 50/2019 

Nome da Empresa 

CNPJ 

Data e hora da abertura 

 

3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 

numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, ser datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 

Para o valor da proposta serão aceitas somente duas casas decimais após a vírgula. 

4 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 

original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

 

1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) nome, endereço, e-mail, CNPJ e inscrição estadual, datada e assinada por seu 

representante legal ou Procurador, carimbada com carimbo de CNPJ; 

b) número da licitação e do pregão; 

c) descrição do objeto da presente licitação, com indicação da marca (quando for o caso), 

em conformidade com as especificações contidas no Anexo I deste Edital; 

d) preço unitário e total, de cada item do lote, em moeda corrente nacional, apurado à data 

de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, 

como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 

indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 

e) prazo de validade da proposta de no mínimo de 60 (sessenta) dias; 

f) não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital; 

g) dados bancários; 

h) o preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

i)– Apresentar laudos técnicos e/ou quantitativos dos itens do ANEXO 1 –DESCRIÇÃO 

DO OBJETO – RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS, atestados por órgãos ou 

agentes de certificação ou inspeção reconhecidas pelo (IPEM ou INMETRO), contendo 

modelos e respectivas quantidades atestadas. O laudo deverá ser apresentado no original, ou 

cópia autenticada em cartório, valendo também cópia autenticada da publicação do mesmo 
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na imprensa oficial. A exigência dos documentos está amparada pelas deliberações do 

Tribunal de Contas da União - TCU: Decisão TCU – Plenário – nº 130/2002, Decisão TCU 

– Plenário – nº 516/2002, Decisão TCU – Plenário – nº 1.196/2002, Decisão TCU – 

Plenário – nº 1.622/2002, Decisão TCU – Plenário – nº1.476/2002 e Acórdão TCU – 

Plenário – nº 1.446/2004. Não serão aceitos Laudos Técnicos E/OU documentos em nome 

de outra empresa. 

 

OBS: A proposta ajustada deverá ser enviada à Divisão de Licitação em até 24 horas 

após a realização do certame. 

 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

 

1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a: 

 

1.1 - REGULARIDADE FISCAL 

a) Cartão do CNPJ; 

b) Certidão de regularidade de débito junto à Fazenda Nacional; mediante apresentação de 

Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN expedida pela Secretaria da Receita 

Federal, inclusive com abrangência da Seguridade Social (INSS), conforme Portaria 

Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 

c) Certidão de regularidade de débito junto à Fazenda Estadual; 

d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede da licitante ou outra 

prova equivalente, na forma da lei; 

e) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT; 

g) Alvará de funcionamento expedido pelo município sede do proponente. 

 

1.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

 

a) Certidão negativa de falência ou concordata, recuperação judicial e extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor judicial da sede do proponente. 

b) Certidão Negativa de Protesto, junto aos cartórios de protestos, do domicílio ou sede da 

licitante. 

 

1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA / AMBIENTAL E LOGÍSTICA REVERSA 

 

a) Apresentação, de no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedido por 

pessoa(s) jurídica de direito público ou privado, emitido em papel timbrado da 

empresa/órgão atestante, comprovando o fornecimento de produtos de natureza 

semelhante ao objeto do presente. 

 

“A Lei Federal nº 12.305/2010 em seu artigo 3º, inciso XVII, trouxe a figura da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos definindo-a como o 

conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 
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importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para 

minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir 

os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo 

de vida dos produtos. Em seu artigo 33 estabelece a obrigatoriedade da 

estruturação e implementação de sistemas de logística reversa, mediante retorno 

dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público 

de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos pelos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes.”os licitantes além de terem o ramo de 

atividade compatível, deverão apresentar as documentações  a seguir: 

 

b) Apresentar licenciamento ambiental emitido por órgão estadual do meio ambiente 

(IAP), em nome do fabricante/indústria, comprovando que o mesmo atende as 

normas ambientais, no tocante ao tratamento dos resíduos gerados no processo de 

remanufatura de cartuchos de tinta e/ou toner, devidamente especificado em sua 

atividade, com fulcro na  legislação estadual vigente, portaria IAP nº 224/07, e Lei 

Federal nº 12.305 de 02/08/2010. Não Serão aceitos cópia de protocolo de 

solicitação de licença ambiental fornecido pelo Instituto Ambiental do Paraná – IAP,  

 

c) no caso da licitante APRESENTAR Dispensa de Licenciamento (DLAE), deverá 

apresentar juntamente com a referida dispensa, cópia do contrato de prestação de 

serviços registrado em cartório competente, entre a licitante e a empresa 

especializada em coleta e destinação final correta do lixo proveniente de tonners e 

cartuchos identificados como "resíduos perigosos" juntamente com a Licença de 

operação do IAP (LO), da empresa contratada, apresentando também os certificados 

de destinação final, descritos na letra “d”, deste sub-item, de acordo com a política 

nacional de resíduos sólidos regulamentada pela Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 

2010, inciso XI do Art. 7º. 

 

d) Apresentar Certificado de Destinação Final (CLASSE 01 e 02 - Pó de Tonner, Borra 

de Tinta, Sólidos Contaminados e Sólidos sem contaminação) em nome da licitante, 

emitido por empresa devidamente credenciada e autorizada junto ao 

IAP/IBAMA/SEMA, comprovando o tratamento e destinação final dos resíduos gerados 

no processo de remanufatura de tonners e cartuchos jato de tinta, devidamente 

especificado em sua atividade, com fulcro na Legislação Estadual, com data de emissão 

não superior a 90 (noventa) dias; 

 

e) Apresentar Comprovante de Inscrição e Certificado de Regularidade emitidos 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA, em atendimento à Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e a Lei 

Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, O CTF – Cadastro Técnico Federal – do 

IBAMA, o qual está disponível mediante consulta pública pelo website 

https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade.php, informando-se o 

CNPJ da empresa fabricante, comerciante ou recicladores. 

 



  

Rua Barão do Rio Branco, nº 344 – Centro - CEP 86160-000 

Telefone: (43) 3623-3100 E-mail: pmplicitacao@onda.com.br 

www.porecatu.pr.gov.br 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 
PARANÁ 

1.3.1 - ESTUDOS ACERCA DO IMPACTO AMBIENTAL 

Em atendimento à Lei nº 12.305/2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, no que tange à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto e 

considerando sua natureza reciclável e destinação ambientalmente adequada, bem como a 

determinação contida no Art. 33, inciso VI, este Município adotará o procedimento de 

logística reversa: 

a) Os fornecedores dos cartuchos/suprimentos deverão: 

1º - Emitir declaração na qual se compromete a adotar procedimento de logística reversa 

com o Município, bem como fazer constar que os cartuchos recolhidos serão descartados de 

acordo com as práticas e as políticas de sustentabilidade ambiental previstas em lei, sem 

qualquer ônus para a Contratante (conforme modelo constante ANEXO V do Edital). 

2º - Coletar, gratuitamente, em até 15 dias úteis, a contar da solicitação de recolhimento 

expedida pela Secretaria de Administração – as sucatas dos cartuchos e tonner com vistas à 

reciclagem e/ou destinação final, em consonância com os critérios de sustentabilidade 

previstos em lei. Este recolhimento será solicitado para, no mínimo 10 cartuchos, e poderá 

ocorrer em até 12 meses após o recebimento definitivo dos respectivos produtos. 

3º - apresentar, sempre que exigido pelo Município, documentos que comprovem que a 

empresa executora dos serviços de reciclagem/destruição é certificada nos termos da 

legislação vigente. A veracidade das informações prestadas é de responsabilidade do 

fornecedor, por elas respondendo civil e criminalmente, conforme legislação vigente. 

1.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 

 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 

legal, de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme 

Anexo III deste edital; 

b) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 

legal que inexistem impedimentos legais para licitar ou contratar com o Poder Público, em 

qualquer de suas esferas, conforme Anexo IV. 

 

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 

2.1 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, pelo comprovante de registro cadastral para participar de licitações junto à 

Administração Direta do Município de Porecatu no ramo de atividade compatível com o 

objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos 

relacionados nos subitens 1.1 e 1.2 deste item VI, que não tenham sido apresentados para o 

cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade vencidos 

na data de apresentação das propostas. 

2.1.1 - O registro cadastral não substitui os documentos relacionados no subitem 1.1, 

alínea"d" deste item VI, devendo ser apresentados por todos os licitantes. 
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2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (noventa) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas. 

 

VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

1 - No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração 

de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo 

II deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de 

habilitação. 

2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento 

e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 

eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 

consideradas para apuração do valor da proposta. 

3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes. 

4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, como 

observância dos seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela; 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 

No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço global do lote. 

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em 

ordem decrescente de valor. 

6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço. 

7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 

8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas em ordem crescente dos 

valores, considerando-se o menor preço ofertado. 

9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 

do preço. 
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10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

10.1- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 

será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 2, contendo 

os documentos de habilitação de seu autor. 

12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 

poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, inclusive mediante: 

a) substituição e apresentação de documentos, ou 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

13 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item 

VI, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto aos órgãos de cadastro de fornecedores das 

esferas estadual e federal. 

14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, ali 

citante será habilitada e declarada vencedora do certame. 

15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o 

seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 

habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda 

os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação 

de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e 

o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente. 

4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 

procedimento. 
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5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

6 - A adjudicação será feita por LOTE conforme descrito no edital. 

 

 

IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

DA LICITAÇÃO 

 

1 – As recargas e entregas de cartuchos compatíveis deverão ocorrer em até 02 (dois) dias 

úteis após a solicitação das secretarias. 

2 – As recargas que apresentarem má qualidade serão devolvidas e não serão pagas. 

3- Os cartuchos deverão ser entregues na sede da secretaria que solicitou o serviço 

 

X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

1 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, 

contados da data da entrega dos bens, no local e endereço indicados no subitem 1 do item 

IX anterior, acompanhada da respectiva nota fiscal/fatura. 

2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o 

nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de 

Segurança Pública, do funcionário do departamento responsável pelo recebimento. 

3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 

ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por 

escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis após o 

recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 

especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado 

pelo servidor responsável. 

 

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

1- O pagamento relativo aos serviços de recarga de cartucho de tinta e tonner será efetuado 

nos dias 12 (doze) dos meses subsequentes à realização dos serviços e fornecimento do 

material e mediante expedição da Nota Fiscal, desde que a entrega seja realizada até o dia 

30 do mês anterior ao pagamento. 
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2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 

seu vencimento se dará no mesmo dia 12 do mês subsequente, desde que a sua correção seja 

feita até o final do mês em curso, ou no dia 12 do próximo mês. 

3 - O pagamento será realizado mediante depósito em conta corrente em nome da 

Contratada, podendo esta optar por uma das seguintes instituições financeiras: CEF, BB, 

Itaú e Bradesco ou no caixa da Tesouraria Municipal através de cheque nominal. 

4 – As notas fiscais deverão ser faturadas separadamente para o departamento solicitante. 

 

XII - DA CONTRATAÇÃO 

 

1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo 

de contrato, conforme Anexo VI do presente ato convocatório. 

1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade 

vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, 

certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 

obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação 

de regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XII, mediante a apresentação das 

certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se 

realizar. 

2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer ao setor de Licitação no endereço citado no preâmbulo deste edital 

para assinar o termo de contrato. 

3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a 

assinar o contrato, será convocada a licitante segunda colocada e, assim sucessivamente, se 

essa também não satisfizer as condições do edital. 

 

XIII- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo 

ser renovado ou prorrogado, através de termo aditivo, desde que haja acordo entre as partes. 

O valor contratado poderá ser acrescido ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) de seu valor inicial. 

 

XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 

Município de Porecatu pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
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2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas 

previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla 

defesa. 

XV - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação. 

 

XVI – REAJUSTES 

1 - Os valores contratados são fixos e irreajustáveis 

 

XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a 

serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que assim desejarem. 

3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

4 - O extrato do contrato do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos 

Municípios do Paraná e no site do município 

http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes. 

5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 

site oficial do município. 

6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada no setor de licitação, no endereço descrito no preâmbulo deste 

edital, após a celebração do contrato. 

7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital. 

7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 

1(um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

7.2 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame. 

8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

9 - Integram o presente Edital: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 

Anexo III - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal, de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 

Anexo IV – Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 

licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração; 

Anexo V – Declaração de Responsabilidade Ambiental; 

Anexo VI –Minuta do contrato. 

http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes
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10- Fazem parte integrante deste edital, normas da ABNT/INMETRO, Código de Defesa do 

Consumidor, Leis Ambientais, e de Logística Reversa, especificações exclusivas, enfim, 

tudo pertinente ao objeto licitado. 

11- Qualquer dúvida quanto à especificação dos objetos deverá ser esclarecida com a 

Secretária de Administração, pelo telefone (43) 3623-3100. 

12 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Porecatu, Estado do Paraná. 

 

 

Porecatu, 25 de julho de 2019.  

 

 

Leonardo Henrique dos Santos  

Pregoeiro Substituto – Portaria nº 01/2019. 
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Anexo I – Termo de Referência 

 

Objeto: Contratação de empresa para realização de serviço de recarga de cartucho de tinta e 

tonner para as Secretarias de Administração e Educação. 

 

Justificativa: A presente licitação justifica-se pela necessidade da contratação de empresa 

para realização de serviço de recarga de cartucho de tinta e tonner para atender a demanda 

de impressões, considerando que esta atividade é necessária para o desempenho das 

atividades cotidianas dos diversos setores das Secretarias de Administração e Educação. 

 

Prazo de realização da entrega: Em até 02 (dois) dias úteis após solicitação da Secretaria. 

 

Vigência do contrato: 12 (doze) meses 

 

Forma de pagamento: Nos dias 12 (doze) dos meses subsequentes à realização dos 

serviços e fornecimento do material e mediante expedição da Nota Fiscal, desde que a 

entrega seja realizada até o dia 30 do mês anterior ao pagamento. 

  

LOTE  

 

ITEM DESCRIÇÃO APRES. QUANT. UNIT. TOTAL 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

1 
Recarga de cartuchos jato de 

tinta, cor preto: 21 c/ 25 ml 
unid. 5                      

35,00  

                      

175,00  

2 
Recarga de cartuchos jato de 

tinta, colorido: 22 c/ 15 ml 
unid. 5                      

42,33  

                      

211,67  

3 
Recarga de cartuchos jato de 

tinta, cor preto: 60 c/ 25 ml 
unid. 25                      

37,00  

                      

925,00  

4 
Recarga de cartuchos jato de 

tinta, colorido: 60 c/ 15 ml 
unid. 25                      

42,33  

                   

1.058,33  

5 
Recarga de cartuchos jato de 

tinta, cor preto: 74 c/ 25 ml 
unid. 5                      

35,00  

                      

175,00  

6 
Recarga de cartuchos jato de 

tinta, colorido: 75 c/ 15 ml 
unid. 5                      

42,33  

                      

211,67  

7 
Recarga de cartuchos jato de 

tinta, cor preto: 122 c/ 25ml 
unid. 45                      

37,00  

                   

1.665,00  

8 
Recarga de cartuchos jato de 

tinta, colorido: 122 c/ 18 ml 
unid. 45                      

42,33  

                   

1.905,00  
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9 
Recarga de cartuchos jato de 

tinta, cor preto: 662 c/ 15 ml 
unid. 30                      

37,00  

                   

1.110,00  

10 
Recarga de cartuchos jato de 

tinta, colorido: 662 c/ 12 ml 
unid. 30                      

39,00  

                   

1.170,00  

11 
Recarga de cartuchos jato de 

tinta, cor preto: 664 c/ 15 ml 
unid. 25                      

37,00  

                      

925,00  

12 
Recarga de cartuchos jato de 

tinta, colorido: 664 c/ 12 ml 
unid. 25                      

39,00  

                      

975,00  

13 

Recarga de toner para 

impressoras HP 1010 e HP 1015 

laser -referência 2612 A c/150 

grs 

unid. 40 
                   

105,00  

                   

4.200,00  

14 

Recarga de toner para 

impressoras HP 1005 laser - 

referência 35 A c/ 130grs 

unid. 20                      

96,33  

                   

1.926,67  

15 
Recarga de toner HP laser jet CE 

285 A - ( 85 A ) – c/ 130grs 
unid. 50                      

98,00  

                   

4.900,00  

16 
Recarga de toner HP laser jet CE 

278 A - ( 78 A ) – c/130grs 
unid. 10                      

99,67  

                      

996,67  

17 
Recarga de toner HP laser jet CF 

283 A - ( 83 A ) – c/130grs 
unid. 20                    

111,67  

                   

2.233,33  

18 
Recarga de toner HP laser jet 

7115A – c/ 200grs 
unid. 10                    

111,67  

                   

1.116,67  

19 
Recarga de toner Samsung D 101 

c/ troca de chip – c/ 100 grs 
unid. 10                    

115,00  

                   

1.150,00  

20 
Recarga de toner Samsung D 111 

c/ troca de chip – c/ 100 grs 
unid. 6                    

116,67  

                      

700,00  

21 
Recarga de toner Samsung D 104 

c/ troca de chip – c/ 80 grs 
unid. 5                    

110,00  

                      

550,00  

22 

Recarga de toner Samsung ML 

1610/4521 c/ troca de chip – c/ 

100 grs 

unid. 12                    

108,33  

                   

1.300,00  

23 

Recarga de toner Brohter TN 750 

( 3332;3382 ) c/ troca de chip – 

c/ 250 grs 

unid. 10                    

125,00  

                   

1.250,00  

24 
Recarga de toner HP CF217 A - 

c/ 120 grs 
unid. 35                    

174,67  

                   

6.113,33  
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25 
Cartucho para impressora HP 

670XL bk compatível, c/  22 ml 
unid. 10                      

51,65  

                      

516,47  

26 

Cartucho para impressora HP 

670XL ciano compatível, c/ 14 

ml 

unid. 10                      

51,65  

                      

516,47  

27 

Cartucho para impressora HP 

670XL magenta compatível, c/ 

14 ml 

unid. 10                      

51,65  

                      

516,47  

28 

Cartucho para impressora HP 

670XL  yellow compatível, c/ 14 

ml 

unid. 10                      

51,66  

                      

516,57  

29 

Refil para impressora EPSON 

T6641 bk ORIGINAL DO 

FABRICANTE DO 

EQUIPAMENTO c/ 70ml 

unid. 5 
                     

80,15  

                      

400,75  

30 

Refil para impressora EPSON 

T6642 ciano ORIGINAL DO 

FABRICANTE DO 

EQUIPAMENTO c/ 70ml 

unid. 5 
                     

80,15  

                      

400,75  

31 

Refil para impressora EPSON 

T6643 magenta ORIGINAL DO 

FABRICANTE DO 

EQUIPAMENTO c/ 70ml 

unid. 5 
                     

80,15  

                      

400,75  

32 

refil para impressora EPSON 

T6644 yellow ORIGINAL DO 

FABRICANTE DO 

EQUIPAMENTO c/ 70ml 

unid. 5 
                     

80,15  

                      

400,75  

33 
Cartucho de tinta HP 954XL 

compatível, black c/ 50 ml 
unid. 7                    

293,50  

                   

2.054,52  

34 
Cartucho de tinta HP 954XL 

compatível, ciano c/ 26 ml 
unid. 7                    

219,97  

                   

1.539,77  

35 
Cartucho de tinta HP 954XL 

compatível, yellow c/ 26 ml 
unid. 7                    

219,97  

                   

1.539,77  

36 
Cartucho de tinta HP 954XL 

compatível, magenta c/ 26 ml 
unid. 7                    

219,97  

                   

1.539,77  

SUB-TOTAL 47.286,12 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

37 Recarga de toner HP laser jet 

1005 ( 35 A ) – c/ 130 grs 

unid. 20                         

96,33  

                      

1.926,67  

38 

Recarga  de  toner  HP laser  jet  

1010 - 1020           ( 2612 A ) – c/ 

150 grs 

unid. 30                      

105,00  

                      

3.150,00  
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39 Recarga de toner HP laser jet CE 

285 A ( 85 A ) – c/ 130 grs 

unid. 50                         

98,00  

                      

4.900,00  

40 Recarga de toner Samsung D 111 

c/ troca de chip – c/ 100 grs 

unid. 10                      

116,67  

                      

1.166,67  

41 Recarga de toner HP laser jet 

color CB 320 bk c/ 70 grs 

unid. 5                         

95,00  

                         

475,00  

42 Recarga de toner HP laser jet 

color CB 321 ciano c/ 50 grs 

unid. 5                         

95,00  

                         

475,00  

43 Recarga de toner HP laser jet 

color CB 322 yellow c/ 50grs 

unid. 5                         

95,00  

                         

475,00  

44 Recarga de toner HP laser jet 

color CB 323 magenta c/ 50 grs 

unid. 5                         

95,00  

                         

475,00  

45 

Recarga de toner Samsung ML 

2850 – c/ 220 grs unid. 25                      

155,33  

                      

3.883,33  

46 Recarga de cartuchos jato de 

tinta, cor preto: 21 c/ 25 ml 

unid. 5                         

35,00  

                         

175,00  

47 Recarga de cartuchos jato de 

tinta, colorido: 22 c/ 15 ml 

unid. 5                         

42,33  

                         

211,67  

48 Recarga de cartuchos jato de 

tinta, cor preto: 60 c/ 25 ml 

unid. 25                         

37,00  

                         

925,00  

49 Recarga de cartuchos jato de 

tinta, colorido: 60 c/ 15 ml 

unid. 25                         

42,33  

                      

1.058,33  

50 Recarga de cartuchos jato de 

tinta, cor preto: 74 c/ 25 ml 

unid. 10                         

35,00  

                         

350,00  

51 Recarga de cartuchos jato de 

tinta, colorido: 75 c/ 15 ml 

unid. 10                         

42,33  

                         

423,33  

52 Recarga de cartuchos jato de 

tinta, cor preto: 122 c/ 25 ml 

unid. 45                         

37,00  

                      

1.665,00  

53 Recarga de cartuchos jato de 

tinta, colorido: 122 c/ 18 ml 

unid. 45                         

42,33  

                      

1.905,00  

54 Recarga de cartuchos jato de 

tinta, cor preto: 662 c/ 15 ml 

unid. 30                         

37,00  

                      

1.110,00  
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55 Recarga de cartuchos jato de 

tinta, colorido: 662 c/ 12 ml 

unid. 30                         

39,00  

                      

1.170,00  

56 Recarga de toner LEXMARK 

laser MX310 BK c/ 320 grs 

unid. 10                      

231,00  

                      

2.310,00  

57 Recarga de toner SANSUNG 

D204L BK c/ 180 grs 

unid. 15                      

171,67  

                      

2.575,00  

58 

Recarga de toner SANSUNG 

MLT-D205E, rende em média 

10.000 páginas 

unid. 7                      

181,33  

                      

1.269,33  

59 

Cartucho para impressora 

EPSON TO1401 bk compatível, 

c/ 28 ml 

unid. 5                         

31,82  

                         

159,08  

60 

Cartucho para impressora 

EPSON TO1402 ciano 

compatível, c/ 17 ml 

unid. 5                         

31,82  

                         

159,08  

61 

Cartucho para impressora 

EPSON TO1403 magenta 

compatível, c/ 17 ml 

unid. 5                         

31,82  

                         

159,08  

62 

Cartucho para impressora 

EPSON TO1403 yellow 

compatível, c/ 17 ml 

unid. 5                         

31,82  

                         

159,08  

SUB-TOTAL  

 

32.710,67  

 

TOTAL 

GERAL 79.996,79 
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Anexo II 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento Licitatório 

nº 97/2019 na modalidade pregão presencial nº 50/2019 , instaurado por essa Prefeitura, que 

atendemos plenamente aos requesitos do edital. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Porecatu, ______de________de 2019. 

 

 

 

Assinatura do representante legal 

com carimbo da empresa 
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Anexo III 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Ref: (identificação da licitação e do pregão) 

 

 

 

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

representante legal, Sr. (Sra.) ..............................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº......................... e do CPF nº.................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V 

doart. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com ¨X¨, conforme o caso): 

 

( ) não emprega menor de dezesseis anos 

( ) emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz. 

(assinalar com ¨X¨, conforme o caso) 

 

 

 

 

 

Porecatu, ______de________ de 2019. 

 

 

 

Assinatura do representante legal 

com carimbo da empresa 
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Anexo IV 

 

 

À 

COMISSÃO DE LICITAÇAO 

Prefeitura do Município de Porecatu 

Estado do Paraná. 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento Licitatório 

nº 97/2019, sob a modalidade pregão presencial nº 50/2019, instaurado por essa Prefeitura, 

que inexistem impedimentos legais para licitar ou contratar com o Poder Público, em 

qualquer de suas esferas. 

 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Porecatu, ____de _________de 2019. 

 

 

 

 

Assinatura do representante 

com carimbo da empresa 
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Ref: (identificação da licitação e do pregão) 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

A empresa ............................................., CNPJ..................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)...................................., RG ............................ e CPF 

........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 33 da Lei nº 

12.305/2010, que adotará procedimento de logística reversa com o Município de Porecatu, e 

que os cartuchos recolhidos serão descartados de acordo com as práticas e as políticas de 

sustentabilidade ambiental previstas em lei, sem qualquer ônus para o Contratante. 

 

 

 

 

Porecatu, ____de _________de 2019. 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante 

com carimbo da empresa 
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Anexo VI 

 

Minuta de Contrato 

 

CONTRATO Nº XX/2019, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORECATU 

E A EMPRESA 

__________________________________ 

 

Pelo presente instrumento particular vinculado ao procedimento licitatório nº 97/2019 

modalidade Pregão Presencial nº 50/2019, de um lado o Município de Porecatu, inscrito no 

CNPJ sob o nº 80.542.764/0001-48, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 344, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal Sr. Fábio Luiz Andrade, brasileiro, casado, residente e 

domiciliado na Travessa Vereador Henrique Blanco Vidal, nº 48, Vila Olga Atalla, nesta 

cidade, RG nº 6.605.256-7 SSP/PR, CPF 004.411.199-13 doravante denominado 

CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa  

_________________________________________________________, inscrita no 

CNPJ/CPF sob o nº, sediada à __________________, no Município de _____________, 

neste ato representada por ________________portador (a) do RG nº _______________, 

inscrito no CPF nº _____________, ao final assinado (a), doravante denominada 

CONTRATADA, resolvem celebrar o presente, mediante as seguintes condições: 

 

Cláusula Primeira – A Contratada efetuará recargas de tinta e tonner para as Secretarias de 

Administração e Educação conforme proposta vencedora, descrita e quantificada no edital 

de Licitação nº 97/2019, modalidade Pregão Presencial nº 50/2019, do Município de 

Porecatu/PR. 

 

Cláusula Segunda – O valor a ser pago pelo contratante à contratada pela prestação dos 

serviços é de R$ __________ (____________________________), apresentado na referida 

proposta, já incluídas todas e quaisquer despesas, com as dotações orçamentárias 

2.008.3390.39.00.00-751 e 2.031.3390.39.00.00-759. 

 

Cláusula Terceira – Para o pagamento da importância referida, será observado o seguinte: 

1 - O pagamento será efetuado mensalmente com vencimento nos dias 12 dos meses 

subsequentes à entrega e emissão das Notas Fiscais desde que a entrega seja realizada até o 

dia 30 de cada mês.  

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 

seu vencimento se dará no mesmo dia 12 do mês subsequente, desde que a sua correção seja 

feita até o final do mês em curso, ou no dia 12 do próximo mês. 

3 - O pagamento será realizado mediante depósito em conta corrente em nome da 

Contratada.  

4 – As notas fiscais deverão conter o nome da Secretaria que efetuou a compra, o número da 

licitação, do pregão e do contrato. 
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5 - Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o 

valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a 

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

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 

a aplicação das seguintes fórmulas:  

I = (TX / 100) / 365  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  

EM = Encargos moratórios;  

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

VP = Valor da parcela em atraso.  

 

Cláusula Quarta- A CONTRATADA obriga-se a: 

1- Aceitar as condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, 

até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

2- Assumir total responsabilidade pela qualidade dos serviços e não cobrar as recargas que 

apresentarem má qualidade; 

3- Efetuar as recargas em até 02 (dois) dias úteis após a solicitação do(s) responsável(is) 

pela(s) secretaria(s); 

4- Após a assinatura do contrato a CONTRATADA deverá iniciar imediatamente os 

serviços; 

5- Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, se a CONTRATADA não efetuar a 

entrega sem motivo aceito pela Comissão de Licitação, e não aceitar as condições 

estabelecidas, decairá do direito à mesma, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 81 da 

Lei Federal nº 8666/93, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 

6- É facultado à Administração transferir a adjudicação aos licitantes remanescentes, nas 

condições do artigo 64, parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93. 

 

Cláusula Quinta – Os valores contratados serão reajustados anualmente através de índice 

do INPC. 

 

Cláusula Sexta – A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado de acordo com inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, através de 

termo aditivo, desde que haja acordo entre as partes. 

 

 

Cláusula Sétima – Na hipótese da contratada descumprir as obrigações assumidas, no todo 

ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. 

 

Cláusula Oitava– Faz parte integrante do presente contrato o procedimento licitatório nº 

97/2019, modalidade pregão presencial nº 50/2019 do Município de Porecatu. 

 



  

Rua Barão do Rio Branco, nº 344 – Centro - CEP 86160-000 

Telefone: (43) 3623-3100 E-mail: pmplicitacao@onda.com.br 

www.porecatu.pr.gov.br 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 
PARANÁ 

Cláusula Nona – O contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, mediante 

autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que 

demonstrada a conveniência para a administração. 

 

Cláusula Décima – Ficará responsável por fiscalizar o presente contrato a servidora 

Cristiane do Carmo Tavian. 

 

Cláusula Décima Primeira– Fica eleito o Foro da Comarca de Porecatu – Paraná, para a 

solução das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem justos e acertados firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor. 

 

 

Porecatu, ___ de ______________ de 2019. 

 

 

Fabio Luiz Andrade- Prefeito  

Contratante 

 

         Contratada 

 

 

 

 

Testemunha 1 – nome, RG e CPF                              Testemunha 2 – nome, RG e CPF 

 


