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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 
PARANÁ 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 150/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2022 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

DATA DA REALIZAÇÃO: 18/11/2022 

ABERTURA: 09H00MIN 

LICITAÇÃO PREFERENCIALMENTE PARA MEI, MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE. 

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 ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 

SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO QUE DARA TODO O SUPORTE 

NECESSÁRIO AO PEDAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO PORECATU-PR que 

será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 15.608/2007 Decreto 

Municipal nº 020, 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. 

 

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

dele fazem parte integrante.  

 

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

no Protocolo Geral da Prefeitura até as 08H45 do dia 18/11/2022. 

 

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.  

 

A sessão de processamento do Pregão será conduzida pelo Pregoeiro Adrian Fablicio Gonçalves, com 

o auxílio da equipe de apoio. 

 

I - DO OBJETO  

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

fornecimento de serviço de promoção de evento esportivo que dara todo o suporte necessário 

ao pedal que será realizado no municipio porecatu-pr  conforme especificações constantes no 

Anexo I deste edital. 

 

Dotação Orçamentária:  
Órgão: 10 

Unidade: 02 

Dotação: 278120190.2.039.3390.39.00.00 

 

Valor máximo do LOTE: R$ 68.254,23 (sessenta e oito mil duzentos e cinquenta e quatro reais e 

vinte e três centavos). 

 

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

do Paraná no site: 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 processo. 

http://www.diariomunicipal.com.br/amp
http://portaltransparencia.porecatu.pr.gov.br/transparencia/licitacoes
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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(o) Pregoeiro(a). 

 

III - DO CREDENCIAMENTO 

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

a) Cartão do CNPJ 

b) 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; 

c) 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; 

d) Apresentação de certidão simplificada expedida pela Junta Comercial para comprovar sua 

condição e ter o tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar 123/06 alterada pelo Lei 

Complementar 147/14. 

e) Declaração do licitante, assegurando o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme 

modelo do Anexo II. 

f) O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto, admitido em lei. 

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

h) 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 PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

1 - 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: 

 

Envelope nº 1 - Proposta  

Processo Administrativo nº **/2022 

Pregão Presencial nº **/2022 

Nome da Empresa 

CNPJ 

Data e hora da abertura 

 

Envelope nº 2 - Habilitação  

Processo Administrativo nº **/2022 

Pregão Presencial nº **/2022 

Nome da Empresa 

CNPJ 

Data e hora da abertura 

 

2 - 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.  
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3 - 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) Razão social, endereço, e-mail, 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 em moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão 

de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.  

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

g) Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital;  

h) Dados bancários;  

i) O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.  

 

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- Regularidade Fiscal 

a) Certidão de regularidade de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União; 

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

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

equivalente, na forma da lei; 

d) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

f) Alvará de funcionamento expedido pelo município sede do proponente; 

 

2 – Qualificação Econômico Financeira 

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor 

judicial da sede do proponente. 

 

3 – Outras Declarações 

a) 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. 

b) 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. 

c) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal de que 

não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou 

de sociedade de economia mista, vinculada ao órgão celebrante, conforme Anexo VI deste edital. 

 

3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

3.1 - 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.  

3.1.1 - O registro cadastral não substitui os documentos relacionados no subitem 1, alínea "d" deste 

item VI, devendo ser apresentados por todos os licitantes.  
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3.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) 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, com observância dos 

seguintes critérios: 

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

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 total 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.  

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.  
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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 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, a licitante 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. 

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 – DO PRAZO E DA ENTREGA  

1 – Após a assinatura do contrato, os itens cujo a empresa tenha sido consagrada vencedora, deverão 

ser pewstados no local e com as quantidades informadas pela Secretaria. 

 

X - DA FORMA DE PAGAMENTO 

1 - O pagamento será efetuado nos dias 12 dos meses subsequentes mediante à assinatura do contrato, 

entrega do objeto e emissão das notas fiscais, desde que a entrega seja realizada até o dia 30 do mês 

anterior ao pagamento.  

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

vencimento se dará após a substituição da mesma. 

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

 

XII - DA CONTRATAÇÃO 

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

contrato, conforme Anexo V do presente ato convocatório.  

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 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. 



  

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

Telefone: (43) 3623-1429 E-mail: pmprecursos@gmail.com 

www.porecatu.pr.gov.br 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU 
PARANÁ 

 

XIII - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

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

renovado ou prorrogado por até igual período, através de termo aditivo, desde que haja acordo entre 

as partes. 

 

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. 

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 

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

 

XVI – REAJUSTES 

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.  

2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria 

ata.  

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

rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  

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

site do município www.porecatu.pr.gov.br  

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 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 IV - 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. 

Anexo V – Minuta do contrato.  
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Anexo VI - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 

legal de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa 

pública ou de sociedade de economia mista.  

10- Qualquer dúvida quanto à especificação dos itens deverá ser esclarecida com a responsável pelo 

Secretário de Educação Física e Desportos pelo telefone (43) 3623-1429. 

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

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

 

 

Porecatu, 27 de outubro de 2022. 

 

 

 

Fábio Luiz Andrade 

Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA 
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Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO 

DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO QUE DARA TODO O 

SUPORTE NECESSÁRIO AO PEDAL QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO 

PORECATU-PR.  

 

JUSTIFICATIVA:  
A aquisição se faz necessária para o fornecimento de serviço de promoção de evento esportivo que 

dará todo o suporte necessário ao evento pedal realizado no município de Porecatu – Paraná no dia 

**/**/2022. Responsável por fornecer a divulgação, o seguro dos atletas, filmagem, fotos, placas de 

identificação, medalhas, troféus, premiações e serviços gerais nessa área, cobrindo o evento pedal, que 

será um programa realizado pela prefeitura do município, que visa incentivar o esporte e mostrar os 

diversos pontos turísticos da cidade. Os objetivos desse programa são os de contribuir para o 

desenvolvimento do município atraindo recursos ao pequeno empreendedor e incentivar a prática de 

atividade física e lazer por meio do ciclismo. Esse evento ocorrerá no município de Porecatu no dia 

**/**/2022; essa contratação de serviços gerais e imprescindível para a realização da competição 

pois irá promover mais profissionalismo e comodidade a todos os participantes organizadores e 

voluntários, além de registrar os momentos do pedal e oferecer mais segurança a todos. 

 

DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO: 

A execução do serviço contratado se dará por 1 dia correspondente ao evento pedal que será realizado 

no dia **/**/2022. A contratada deverá entregar os serviços em no máximo 2 dias a partir do 

recebimento da requisição de compra. Os serviços devem ser entregues no local definido pela 

prefeitura municipal de PORECATU, os serviços e produtos encontram- se predefinidos nos 

descritivos da solicitação. As especificações anexas deverão ser seguidas de forma exata pelos 

fornecedores. O quantitativo estará descrito no pedido de compra (não sendo obrigatório o pedido do 

número total licitado). 

Todos os itens devem atender às especificações do descritivo, material, tamanho e as demais 

características para atender o pedal . Os produtos não devem possuir defeitos de fabricação ou avarias. 

O contratado está sujeito a fiscalização dos serviços no ato da entrega        e posteriormente, dando ao 

responsável pela fiscalização o direito de recusar a entrega caso o objeto não cumpra com as 

determinações 

 
Valor máximo do LOTE: R$ 68.254,23 (sessenta e oito mil duzentos e cinquenta e quatro reais e 

vinte e três centavos) 

Prazo de entrega: imediatamente, após solicitação da Secretaria. 

Vigência do contrato: 03 (três) meses. 

Forma de pagamento: nos dias 12 dos meses subsequentes à entrega do objeto e emissão das notas 

fiscais, desde que a entrega seja realizada até o dia 30 do mês anterior ao pagamento.  

 

 

LOTE 1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS 

 

Lote QUANT, Objeto Apres. Média Total 

01 01 

Contratação de empresa 

especializada para o fornecimento 

de serviço de promoção de evento 

esportivo: 

LOCUTOR DE EVENTO ESPORTIVO-01 

FOTOGRAFO PROFISSIONAL -04 

Serv. 
R$ 

68.254,23 
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NUMERAL BIKE PVC-700 

SEGURO ATLETA-1200 

PRESILHAS NUMERAL BIKE-1400 

TROFÉUS PERSONALIZADOS-100 

PLACA DE SINALIZAÇÃO TRAJETO-40 

MEDALHÃO 10CM COLORIDA-300 

GRADIL 1,20 X 2,00-10 

TRELIÇA LARGADA 4 X 6,5 3 BANNERS-02 

TENDA 4,5 X 3,5-20 

WIND BANNER-2 

GALÃO 25L PARA ISOTÔNICO-1  

RELÓGIO LARGADA DIGITAL DUPLA FACE-1 

CHIP CONTROLE CRONOMETAGEM-1 

CAL HIDRATADO-20 

FITA ZEBRADA-5 

PODIUM PARA PREMIAÇÃO-1 

CONES DE SINALIZAÇÃO -10 

BANDEIRA DE CHEGADA OFICIAL-2 

EXTENSÕES-05 

FILMAGEM PROFISSIONAL COM DRONE-01 

SACOLA PERSONALIZADA PARA KIT ATLETA-
1200 

CAIXA DE DOCES DIVERSOS-35 

SOM MBIENTE ABERTO PARA ATÉ 2MIL 
PESOAS-01 

DIARIAS-60 

PALCO 4 X 4 COM ESCADA-01 

TENDA PIRAMIDAL 10 X 10-01 

BANNER EVENTO 3 X 1,5-04 

MARKETING E PROPAGANDA-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 68.254,23 

 
  

 
VALOR 

TOTAL 
R$ 68.254,23 
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento Administrativo nº 

**/2022 na modalidade pregão presencial nº **/2022, instaurado por essa Prefeitura, que atendemos 

plenamente aos requesitos do edital. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Porecatu,          de            de  2022. 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal 

com carimbo da empresa 
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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 Administrativo nº 

**/2022, sob a modalidade pregão presencial nº **/2022, 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 2022. 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante 

com carimbo da empresa 
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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 do art. 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, ......../......./2022. 

 

 

............................................................ 

Representante legal 
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Anexo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 do art. 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, ......../......./2022. 

 

 

............................................................ 

Representante legal 
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Anexo V 

Minuta de Contrato 

CONTRATO Nº XX/2022, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORECATU E A 

EMPRESA __________________________________ 

 

Pelo presente instrumento particular vinculado ao procedimento administrativo nº **/2022 

modalidade Pregão Presencial nº **/2022, 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 9.311.246-6 SSP/PR, 

CPF 076.434.699-70 doravante denominado CONTRATANTE, de outro lado, a empresa 

_________________________________________ , CNPJ Nº __________________, INSCRIÇÃO 

ESTADUAL Nº ______________, sediada ______________________, no município de 

_____________, através de seu representante legal ________________________, RG nº 

_______________, CPF nº ___________________ ao final assinado, doravante denominada 

CONTRATADA: 

 

Cláusula Primeira – A Contratada fornecerá Prestação de serviço DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE EVENTOO 

ESPORTIVO QUE DARÁ TODO O SUPORTE NECESSÁRIO AO PEDAL QUE SERA 

REALIZADO NO MUNICIPIO DE PORECATU-PR NO DIA **/**/2022 conforme proposta 

vencedora, descrita e quantificada no procedimento administrativo nº **/2022, modalidade Pregão 

Presencial nº **/2022, do Município de Porecatu/PR. 

Parágrafo único: Passam a fazer parte integrante do presente termo contratual, para todos os fins de 

direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no EDITAL Nº**/2022 

Modalidade Pregão nº**/2022, juntamente com seus Anexos e a Proposta da CONTRATADA. 

 

Cláusula Segunda – O valor a ser pago pelo contratante à contratada pelo objeto é de R$ _________ 

(____________________________), apresentado na referida proposta, já incluídas todas e quaisquer 

despesas, com a dotação orçamentária * 

 

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

1 - O pagamento será efetuado nos dias 12 dos meses subsequentes à entrega dos materiais 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, de 

acordo com os dados informados em sua proposta. 

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

do pregão e do contrato e deverão ser enviadas no e-mail pmpcontabil@yahoo.com 

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;  

mailto:pmpcontabil@yahoo.com
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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 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES E DA CESSÃO DO CONTRATO E 

SUBCONTRATAÇÃO: 

 

A CONTRATADA obriga-se a entregar a CONTRATANTE o objeto especificado na            Cláusula 

Primeira deste contrato, diariamente, a partir da assinatura do presente contrato. 

A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, 

poderá, mediante autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE, subcontratar Microempresa 

-ME e/ou Empresa de Pequeno Porte -EPP, nos termos das Leis Complementares nºs 123/2006 e 

147/2014, bem como em atendimento às exigências legais dispostas na Lei nº 8.666/1993. 

 É vedada a subcontratação com proponente que tenha participado do mesmo processo licitatório no 

qual a CONTRATADA tenha sido considerada vencedora. 

A CONTRATADA deverá fornecer o nome da empresa subcontratada e o currículo técnico para 

ciência e autorização por parte da fiscalização antes do início da contratação. 

A empresa subcontratada deverá apresentar para fiscalização, todos os documentos de habilitação 

requisitados na licitação, especialmente quanto a regularidade jurídica, idoneidade fiscal, qualificação 

técnica, qualificação econômico-financeira e o cumprimento do disposto nos incisos XXX e III do art. 

7º da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual. 

Após aprovação por parte da fiscalização da empresa subcontratada, e antes do início dos serviços, a 

CONTRATADA deverá apresentar a relação dos funcionários da empresa subcontratada, 

disponibilizados para o serviço, com os respectivos números das carteiras de trabalho. 

A subcontratação de partes do objeto da presente licitação não libera a CONTRATADA de quaisquer 

responsabilidades legais e contratuais, que responde perante o CONTRATANTE pela parte que 

subcontratou. 

São inafastáveis as responsabilidades contratuais e legais da CONTRATADA, que permanecerá 

perante o SAAE responsável pela execução do objeto do Contrato, sob qualquer aspecto enfocado, não 

podendo em nenhuma hipótese elidir sua responsabilidade alegando subcontratação de ME/EPP. 

As regras estabelecidas entre a CONTRATADA e a ME/EPP subcontratadas não modificarão as 

obrigações contratuais e legais entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, sendo nula qualquer 

cláusula que por ventura disponha de forma contrária, transferindo ou isentando responsabilidades da 

CONTRATADA. 

Caso ocorra substituição da subcontratada, por descumprimento das obrigações contratuais, ou por 

não apresentação dos documentos de regularidade fiscal nos prazos previstos, deverá a licitante 

formalizar o ocorrido ao CONTRATANTE, indicando uma nova MEI/ME/EPP que esteja 

previamente cadastrada no município, para o atendimento do percentual subcontratado remanescente 

no prazo máximo de 30 dias 

 

Cláusula Quinta - A CONTRATADA obriga-se a:  

Efetuar o pagamento na forma ajustada; 

Viabilizar, por todos os meios ao seu alcance, a execução pela CONTRATADA, do presente 

instrumento; 

Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade, para que a mesma possa saná-la; 

Em qualquer hipótese é assegurado à CONTRATADA amplo direito de defesa, nos termos das 

normas gerais da Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos; 

CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Responsabilidade exclusiva e integral na utilização de meios para execução do objeto deste contrato, 

incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais próprios ou 

resultantes de vínculos com prepostos, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 

transferidos para o CONTRATANTE; 

Executar o objeto contratado na forma ajustada; 
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Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação que deu origem a presente contratação; 

Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem 

estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

Executar os serviços, objeto deste contrato conforme objeto e respeito às normas de segurança e 

disciplina da CONTRATANTE; 

Zelar pela boa e completa qualidade do objeto contratado, facilitando o acompanhamento e a 

fiscalização do CONTRATANTE; 

Responder pelos danos e por sua indenização, causados ao CONTRATANTE, usuários e terceiros, 

decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas 

por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado à  CONTRATADA o direito de 

regresso. 

Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessários; 

Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

contratado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções sem ônus ao município 

 

Cláusula Sexta – DA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente contrato será avaliada pelo órgão competente do Município, mediante 

procedimentos de supervisão do objeto, o qual observará o cumprimento das cláusulas     e condições 

estabelecidas neste contrato, à verificação dos procedimentos e de quaisquer outros                         dados necessários 

ao controle do objeto licitado, e anotará em livro próprio caso haja falhas ou irregularidades. 

 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA facilitará ao CONTRATANTE, o acompanhamento e a 

fiscalização e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores do 

CONTRATANTE designados para tal fim. 

 

Cláusula Sétima- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

A aplicação de multa na infringência ao disposto nos Arts. 81, 86 e 87 da Lei Federa nº 8.666/93, será 

assim disposta: 

 

 

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato na PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PORECATU, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por esta 

entidade, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte 

penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 

 

O atraso injustificado na execução do (s) serviço (s), sem prejuízo do disposto no § 1º do Art. 86 da 

Lei Federal nº 8.666/93 e Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, sujeitará a contratada à multa de mora 

sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo 

estipulado de 1% (um por cento) ao dia até o 20º (vigésimo) dia de atraso, quando será caracterizada 

a inexecução total ou parcial, sujeitando-se a penalidade prevista no item 11.3. 

 

Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderá ser aplicada à contratada a 

penalidade de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, ensejando 

a mesma multa caso a proponente vencedora não apresente a documentação exigida para assinatura 

do contrato. 

 

Parágrafo Primeiro: As multas aqui previstas não impedem a aplicação de outras sanções previstas 

nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02. 
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Parágrafo Segundo: Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

Ensejar o retardamento na entrega do objeto da modalidade Pregão; 

Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

Comportar-se de modo inidôneo; 

Fizer declaração falsa; 

Cometer fraude fiscal; 

Falhar ou fraudar a entrega do objeto contratado. 

 

Parágrafo Terceiro: As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 

sem prejuízo de outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 

(cinco) dias úteis após o recebimento da notificação. 

 

Parágrafo Quarto: A Prefeitura Municipal de Porecatu poderá efetuar a retenção de qualquer 

pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será 

descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela 

sua diferença, a qual deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua 

notificação oficial quando ocorrer. 

 

Parágrafo Quinto: Os valores referentes às multas aplicadas, caso não sejam recolhidos no prazo de 

30 (trinta) dias corridos serão inscritos em dívida ativa, sujeitando-se o devedor a cobrança judicial 

dos valores acrescidos de juros, correção monetária, custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios. 

 

Parágrafo Sexto: O valor da multa será descontado dos pagamentos devidos pelo 

CONTRATANTE. 

 

Cláusula Oitava – O Prazo de vigência do presente contrato é de 3 (três) meses, a partir da data da 

assinatura deste. 

 

Cláusula Nona – 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 Décima – Fica responsável por fiscalizar o presente contrato o Servidor **************. 

 

Cláusula Décima Primeira – O contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, mediante 

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

demonstrada a conveniência para a administração. 

 

Cláusula Décima Segunda – 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 2022. 

 

Fábio Luiz Andrade - Prefeito  

Contratante 

 

           Contratada 

 

 

Testemunha 1 – nome, RG e CPF                                 Testemunha 1 – nome, RG e CPF 
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Anexo VI 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, em atendimento as normas 

vigentes, que a empresa XXXXXXXXXXX, CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXX, na qualidade de 

proponente do procedimento Licitatório nº */2022 na modalidade pregão presencial nº */2022, 

instaurado por essa Prefeitura não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, vinculada ao órgão celebrante. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Porecatu,          de            de  2022. 

 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal 

 com carimbo da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 


