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PREGÃO Nº 5/2017 Minuta: 9/2017 EMISSÃO: 06 de julho de 2017 

  

PROC: 25  

  

ABERTURA: 20 de julho de 2017 HORÁRIO: 09:00 

 

 

O Município de Ponta Grossa - Paraná, torna público que na sala do Departamento de 

Compras, localizada no 3º Andar do Paço Municipal, sito a Avenida Visconde de Taunay, 950, nesta cidade, 

realizar-se-á licitação sob modalidade PREGÃO do tipo Menor preço – Global, nos moldes da Lei 

10.520/2002 e Decreto Municipal nº 445/2005, Lei Municipal nº 8.056/2005 e Lei Municipal 8.393/2005 e 

Decreto Municipal nº 2.155/2008, Decreto Municipal nº140/2003 e suas alterações posteriores, Lei 

Complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014 e Lei Municipal 12.222/2015 e subsidiariamente, a 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei Complementar nº 8.078, 

de 1990 do Código de Defesa do Consumidor. 

 

OBS: EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO (EPP) e 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ART. 3º E ART. 18 e, AMBOS DA LEI 

COMPLEMENTAR 123/2006, PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014 E LEI MUNICIPAL 12.222/2015. 

          *FORMA PRESENCIAL – CONFORME ARTIGO 7 DA LEI COMPLEMENTAR 12.222/2015. 

 

RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO: ATÉ às 08:30 do dia 20 de julho de 201. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09:00 do dia 20 de julho de 2017. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS: 

Endereço: Av. Visconde de Taunay, 950. 

Pregoeiro: João Ildo Niedzwiedki 

E-mail: joaosmab@hotmail.com 

Telefone: (0XX) 42- 3220-1442 

 

1. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de fornecimento de LANCHES do tipo sanduíches, salgados, 

refrigerantes, agua mineral, guardanapos e copos descartáveis, durante dias úteis, sábados, 

domingos e feriados, com as características descritas no Anexo 1. 

 

  Compõem este Edital os Anexos: 

 ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO 

 ANEXO 02 - EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 ANEXO 03 - MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL 

 ANEXO 04 - DECLARAÇÕES DE (inidoneidade, fatos impeditivos, não emprega menor,  
          enquadramento de ME/EPP, responsabilidade, que não integra seu corpo social  
                      empregado público). 

 ANEXO 05 – TERMO DE MINUTA DE CONTRATO 

 
02  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

02.01  Poderão participar deste Pregão apenas MICRO EMPRESAS (ME) e EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE (EPP) e MICROEMPREENDEDOR (MEI) legalmente estabelecida no país e que atendam 

as exigências deste edital, e que atenda a habilitação exigida no certame. 
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02.02  Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a sanção 

prevista no inciso IV e V do art. 2º da Lei Municipal nº 8393/2005. 

 

02.03 Na presente licitação é vedado à participação de empresas em consórcio. 

 

02.04 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, recuperação judicial, 

concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou 

entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal 

ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da Administração Municipal. 

 

02.05  O proponente precisa estar ciente de todos os documentos de habilitação exigidos, bem como 

precisa ter ciência das informações e obrigações decorrentes desta licitação. 

 

02.06 Os interessados em participar do Certame poderão encaminhar os ENVELOPES 01 E 02, via 

correio. No endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 3º ANDAR, 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS - Av. Visconde de Taunay, 950 – Ronda/Ponta Grossa, Paraná, 

CEP: 84051-000, aos cuidados do (a) Pregoeiro (a) responsável pelo processo licitatório, com aviso 

de recebimento e mão própria.  

 

02.07 Na hipótese da utilização da faculdade prevista  no item 02.06, os envelopes deverão ser entregues, 

até no máximo o 1º dia útil anterior ao Pregão.   

 

02.08 Caso os envelopes 01 e 02 não sejam entregues ao pregoeiro dentro do prazo previsto no item 02.07, 

NÃO caberá qualquer responsabilidade ao Município por eventual extravio ou atraso na entrega, já 

que nestas hipóteses, não poderão concorrer no Certame.  

 

03  CREDENCIAMENTO: 

03.01 A proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro (a) por um 

representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato da 

entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira de Identidade ou outro documento 

equivalente. 

 

A não observância do prazo/horário determinado para credenciamento importará no não 

credenciamento do representante, ficando impedido de imitir lances e demais atribuições. 

 

03.02 O credenciamento far-se-á: 

a) Por meio de instrumento público de procuração; 

b) Ou instrumento particular com firma reconhecida e com poderes para o credenciado de formular 

ofertas e lances de preços e praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da 

representada.  

 

03.03 Deverá a empresa interessada apresentar no ato do credenciamento ao Sr (a). Pregoeiro (a): 

a) Em sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, 

deverá este apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social (autenticado), no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

 

b) Em sendo o representante titular de outorga por procuração pública ou privada, deverá 

apresentar cópia do contrato social, alteração contratual, ata, regimento, estatuto, ou ato 

constitutivo assemelhado autenticado, no qual conste expressamente os poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações do outorgante da procuração; 
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c) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem como 

tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando 

ainda que preenche todos os requisitos exigidos na habilitação; 

 

d) Certidão da Junta Comercial – ME/EPP/MEI (Na falta de validade expressa na Certidão, ter-se- ão 

como válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias de sua emissão); 

 

03.04 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um proponente, 

neste Pregão, realizado pelo Município de Ponta Grossa, sob pena de exclusão sumária das 

licitantes representadas. 

 

OBSERVAÇÃO: A documentação acima deverá estar fora dos envelopes 01 e 02. 

 

O (A) Sr. (a) Pregoeiro (a) analisará os documentos concernentes ao credenciamento, podendo 

declarar não credenciada para o oferecimento de lances verbais, os interessados que não 

apresentarem os documentos acima descritos. 

 

04  APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS-ENVELOPE 01: 

04.01 A proposta de preços deverá ser apresentada em uma única via devidamente assinada pelo 

representante legal da licitante e será apresentada em envelope fechado, constando em sua face 

externa os seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE Nº 01 PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO Nº 5/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

ABERTURA: 20 de julho de 2017 HORÁRIO: 09:00 

NOME DA EMPRESA:  

 

 

A sua proposta de preços deverá estar em linguagem clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, 

com identificação do número do PREGÃO, onde deverá constar obrigatoriamente: 

A – Número do Lote e/ou Item; 

B – Descrição de cada lote e/ou Item; 

C – Descrição do produto e/ou serviço cotado, a marca/modelo cotado; 

D – Quantidade; 

E – Valor unitário e total; 

F – Valor total da proposta; 

G – Prazo de entrega do objeto: conforme especificado no Anexo 1.   

H – Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias contados da abertura 

da Proposta Comercial); 

I - Prazo de garantia: conforme descrição em cada lote - no Anexo 1. 

 

Obs.: A interposição de recurso suspende o prazo de validade da proposta até a sua decisão. 

 

04.02  Os itens da proposta deverão ser apresentados em algarismos e por extenso (ao menos o valor 

total da proposta). Em caso de discrepância entre o valor grafado por extenso e em algarismos, 

prevalecerá o valor grafado por extenso, para os efeitos de julgamento das propostas, não 

caracterizando inabilitação prévia da proposta. 

 

04.03  Caso a empresa proponente não esteja representada por preposto Credenciado no dia da audiência 

pública deste Pregão, deverá apresentar, junto com o envelope da proposta comercial cópia do 

contrato social e/ou alterações, estatuto, ata, ou documento legal assemelhado, que comprove a 

compatibilidade entre o ramo de atividade da proponente com o objeto da licitação. 
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04.04 A falta de apresentação do documento requerido no item anterior, por empresa que não se encontrar 

representada no ato do credenciamento, acarretará o não conhecimento da proposta, sendo a 

mesma declarada inabilitada. 

 

05  ABERTURA, PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 

 

05.01 As propostas serão analisadas e classificadas, considerando-se o valor proposto, sendo esta 

licitação do tipo: Menor preço – Global. 

 

05.02 No local, dia e hora definidos no início deste edital, o (a) Pregoeiro (a), após ter recebido do 

representante legal de cada licitante, o envelope contendo a PROPOSTA DE PREÇOS, 

acompanhado do documento de seu credenciamento, procederá ao que se segue: 

 

a) Conferência do credenciamento dos representantes legais, mediante confronto do 

instrumento de credenciamento com seu documento de identificação, a verificação dos documentos 

exigidos para o credenciamento, a falta do mesmo não resulta em sua desclassificação, no entanto 

o representante não poderá ofertar lances verbais, valendo somente sua proposta por escrito; 

 

b) Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços; 

 

c) Ordenamento das propostas pela ordem de Menor preço – Global; 

 
d) Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas de preços escritas nas condições 

definidas na alínea anterior, o (a) Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas subsequentes, 

até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 

preços oferecidos nas propostas escritas. 

 
e) Havendo apenas duas empresas com propostas em valores inferiores ao limite estabelecido no 

inciso VII, do artigo 4 da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, e verificando o empate nos valores das 

propostas das demais licitantes, poderá o Sr (a) Pregoeiro (a), analisando o caso, em prol do 

interesse público, habilitar as concorrentes para a etapa dos lances verbais, cujos valores sejam 

iguais ao valor da terceira empresa a ser chamada; 

 

f) Verificação da conformidade das propostas definidas de acordo com os critérios previstos na alínea 

precedente, com as especificações técnicas, constantes da Planilha de Preços e deste Edital; 

 

g) Desclassificação das propostas que não atenderem as exigências do edital e seus anexos, ou 

que contiverem defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 

05.03 Aos proponentes definidos conforme critério estabelecido na alínea “d” subitem anterior, será dado 

oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 

decrescentes. 

 

05.04 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente, às 

penalidades constantes do item relativo às sanções administrativas deste Edital. 

 

06  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO   

Para julgamento será adotado o critério de Menor preço – Global; observado o prazo para 

fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e 

demais condições definidas neste Edital. 
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06.1.1 O (A) Pregoeiro (a) anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o 

caso, após negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor. 

 

06.1.2 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o (a) Pregoeiro (a) examinará a 

proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

 

06.1.3 Sendo aceitável a oferta de menor preço, será verificado o atendimento das condições 

HABILITATÓRIAS pelo licitante que a tiver formulado. 

 

07 APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 02: 
 
 Será feita a abertura do envelope nº 02 - HABILITAÇÃO, que deverá conter a documentação 

descrita no anexo 02 do edital. 
 
07.1   Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias será declarado o proponente vencedor, 

sendo-lhe adjudicado o objeto licitado. 

07.2 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e seus anexos. 

07.3     No preço ofertado deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais como: despesas 
com impostos, embalagem, seguro de transporte, transporte (carga e descarga) até o destino do 
objeto; e /ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

 
07.4  A proponente vencedora deverá apresentar, até 24 (vinte e quatro) horas após o término do pregão, 

sua proposta adequada ao lance vencedor, discriminando valores unitário e global para aquisição. 
  

08 IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

08.01  Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
impugnar o ato convocatório do PREGÃO; 

 
08.02  Caberá ao pregoeiro (a) decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;  
 
08.03  Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do 

certame. 
 
08.04  A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada ao Sr. (a) Pregoeiro (a), e deverá conter 

a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação e o pedido. 
 
08.05  A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima especificados, não será 

conhecida. 
 

Os recursos/impugnações deverão ser enviados em uma via original, que deverá ser encaminhada 
para a Prefeitura Municipal de PONTA GROSSA, no endereço: Av. Visconde de Taunay, 950 Bairro 
Ronda, CEP 84051-000, setor de protocolo, andar térreo - direcionada ao DECOM, Departamento 
de Compras, esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do 
recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada no processo e  analisada 
as razões do recurso interposto e a decisão cabida à este.   
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09 MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

neste Edital ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das 

sanções legais, Art. 2º da Lei Municipal 8393/2005 e responsabilidades civil e criminal, em 

harmonia com o que estabelece o art. 81 e seguintes do cap. IV da Lei 8.666/93, com as 

alterações posteriores: 

 

a) Advertência; 

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

calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

b.1) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias 

corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula contratual, exceto prazo de entrega; 

d) 20% (vinte por cento), sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do 

objeto, Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado sem prejuízo das outras sanções 

cabíveis; 

e) 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita pela 

Administração, não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido, ainda que não tenha havido processo de licitação; 

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

administrativa ou judicial. 

f) O licitante que ensejar o retardamento do andamento procedimental do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, agir de modo inidôneo ou firmar declaração 

falsa de atendimento às condições de habilitação, será, dependendo da gravidade de cada caso, 

descredenciado ou declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração, restando, ainda, 

ser descredenciado do sistema de registro cadastral de fornecedores do Departamento de 

Compras, da Secretaria Municipal de Administração, nos termos estabelecidos pela Lei Municipal n° 

8.393/2005, Decreto nº 140/2003 e suas alterações Decreto 746/2006. 

09.1.1  Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 

processo. 

10 RECURSOS: 

10.01  Todos os recursos serão interpostos no final da audiência pública de realização do PREGÃO, com 
registro em ata da síntese das suas razões e impugnações, podendo os interessados juntar 
memoriais no prazo de 03 (três) dias. 

 
10.02  Declarada à vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das 
razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar as 
impugnações em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 
10.03  NÃO SERÁ CONHECIDO do recurso, cuja licitante não manifesta, publicamente, em ata, ao final 

da audiência pública sua intenção de recorrer. 
 
10.04  O recurso contra a decisão do (a) Pregoeiro (a) não terá efeito suspensivo. 
 



                                                                               

   7 

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

 
10.06  A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo (a) Pregoeiro (a) ao vencedor. 
 
10.07  Os recursos e impugnações de recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro (a) e protocolados no 

protocolo geral do Município de Ponta Grossa, sito a avenida Visconde de Taunay, 950, andar 
térreo do Paço Municipal, de 2ª a sexta feira das 12:00 horas às 18:00 horas. 

 
10.08 O recurso poderá ser interposto “via e mail”, dentro do prazo regulamentar, desde que a licitante 

apresente o respectivo original do protocolo, respeitado o prazo de 03 (três) dias corridos, da data 
do término do prazo recursal. 

 
10.09 Os recursos deverão conter a qualificação do recorrente, a decisão recorrida, as razões do recurso, 

o pedido de nova decisão e já deverão ser instruídos com todos os documentos que o recorrente 
achar pertinente para a comprovação das suas alegações.    

 
10.10  Os recursos que forem apresentados fora do prazo, ou sem algum dos requisitos acima elencados, 

não serão conhecidos. O recurso somente terá eficácia se o representante legal da recorrente tiver 
formalizado sua intenção de recorrer na audiência de abertura deste Pregão.  

 
10.11 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará a adjudicação para determinar a contratação. 
 
10.12 A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital não será 

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

vencimento. 
 
11  LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO: 
 
11.01  Os equipamentos/produtos/serviços deverão ser entregues e/ou prestados, conforme descrito no 

Anexo 1.   
 
11.02  A não apresentação dos produtos no prazo e locais indicados no presente edital, acarretará ao 

licitante vencedor as penalidades previstas na Lei Municipal nº 8393/2005. 
 
 
12  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
12.01  O pagamento deverá ser efetuado  mensalmente, com a apresentação da respectiva fatura, para 

todos os LOTES, mediante depósito em nome da empresa vencedora em conta corrente 
devidamente identificada, indicada pela empresa na 1ª via da nota fiscal. 

 
No momento da liquidação do contrato, a contratada deverá apresentar certidões negativas de 
débitos junto ao INSS, FGTS e Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal. 

 
12.02  Os pagamentos dos serviços e ou fornecimento efetivados, ficam condicionados ao processamento 

regular das contas junto ao Município de Ponta Grossa. 
 
 
 
13  RECURSOS FINANCEIROS: 
 
13.01  Correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
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 33.002.13.392.0083.2.420.3.3.90.39.00.00. - 1 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
 JURÍDICA 

  

 VALOR MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO: R$ 17.691,75 (dezessete mil, seiscentos e noventa e 
 um reais e setenta e cinco centavos).  

 

14.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
14.01  O (A) Pregoeiro (a), terá autonomia para resolver todos os casos omissos, dirimindo dúvidas que 

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

 
14.02  Só terão direitos a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, interpelar, assinar ata, 

apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas proponentes, ao pregoeiro (a) e 
equipe de apoio. 

 
14.03  Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão admitidas quaisquer 

retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os proponentes 
retardatários. 

 
14.04  A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das condições 

estabelecidas no PREGÃO e demais normas da Lei n. 10.520/02 e Decreto Municipal nº 140/03 e 
subsidiariamente a Lei 8.666/93, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e Lei 
Complementar Municipal 12222/2015. 

 
14.05  Em caso de recusa na assinatura do contrato, por parte da licitante, a mesmas incorrerá a critério do 

Município de Ponta Grossa, nas penas da Lei Municipal nº 8393/05, e ser-lhe-á ainda aplicada multa 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor máximo global da proposta, sem prejuízo das 
demais cominações legais pertinentes a matéria, inclusive perdas e danos. 

 
14.06  Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior assistirá ao Município de Ponta Grossa, o direito 

de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado ou 
revogar a licitação. 

 
14.07  O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos da Prefeitura, 

podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado, e deverá 
ser substituído pelo fornecedor, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sem ônus para o 
Município, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação, de acordo com a 
legislação vigente. 

 
14.08  Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em 
conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n. 8.666/93 com as alterações da 
Lei 8.883/94. 

 
14.09  Os interessados poderão obter quaisquer outros esclarecimentos, no Departamento de Compras - 

Divisão e Licitações, sito a Avenida Visconde de Taunay 950, Ponta Grossa - Paraná, ou ainda pelo 
fone fax (042) 3901-1551 / 3224-1176. 
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14.10  As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em que se 
encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição do instrumento do 
contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei já mencionada.  

 
 
 

 

 

 

Ponta Grossa, 06 de julho de 2017. 

 

 

 
 

FERNANDO ROHNELT DURANTE 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 
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ANEXO 01 

TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO 

 

 

JUSTIFICATIVA:    

Disponibilizar alimentação do tipo lanches com objetivo de atender as pessoas e/ou grupos 

artísticos que venham apresentar-se na cidade de Ponta Grossa, durante os eventos realizados 

por esta Fundação. 

 

OBJETO:  

O presente Pregão tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de fornecimento de LANCHES do tipo sanduíches, salgados, refrigerantes, agua mineral, 

guardanapos e copos descartáveis, durante dias úteis, sábados, domingos e feriados, conforme 

condições e especificações constantes no Edital e neste Termo de Referência. 

 

OBS: EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA (ME), EMPRESAS DE PEQUENO (EPP) e 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), DEFINIDAS NO ART. 3º E ART. 18 e, AMBOS DA LEI 

COMPLEMENTAR 123/2006, PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014 E LEI MUNICIPAL 12222/2015. 

 

PREGÃO Nº 5/2017 

 

 

LOTE 1 

Valor Máximo do Lote: 17.691,75 (dezessete mil seiscentos e noventa e um real e setenta e cinco 

centavos) 

 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. 

Unit. 

Valor Máx. 

Total. 

1 Sanduiche natural (frango, atum, ricota) UND 300 5,83 1.749,00 

2 Sanduiche lanche (x-salada) UND 300 7,83 2.349,00 

3 Sanduiche lanche (x-bacon) UND 300 8,57 2.571,00 

4 Sanduiche lanche (x-frango) UND 300 8,58 2.574,00 

5 Salgado tipo risoles. CEN 15 71,67 1.075,05 

6 Salgado tipo coxinha. CEN 15 71,67 1.075,05 

7 Salgado tipo empadinha. CEN 15 78,33 1.174,95 

8 Salgado tipo pastel. CEN 15 71,67 1.075,05 

9 Salgado tipo quibe. CEN 15 71,67 1.075,05 

10 Refrigerante sabor cola 2l UND 70 7,78 544,60 

11 Refrigerante sabor guaraná 2l. UND 60 7,10 426,00 

12 Refrigerante sabor laranja 2l. UND 50 7,10 355,00 

13 Refrigerante sabor limão 2l. UND 40 7,10 284,00 

14 Copo descartável 180 ml (pct com 100 

und). 

UND 100 4,92 492,00 

15 Guardanapo descartável (pct com 50 

und). 

UN 100 2,12 212,00 

16 Água mineral sem gás, 500 ml. UND 50 1,90 95,00 

17 Água mineral com gás, 500 ml. UND 50 2,30 115,00 

18 Água mineral, galão de 20 litros. UND 30 15,00 450,00 
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DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO 
 

 Realização dos serviços especializados de fornecimento de lanches tipo sanduíches, salgados, 

refrigerantes, conforme cardápio mínimo e quantidades abaixo discriminadas: 

- 300 unidades de Sanduíche Natural: contendo 02 (duas) fatias de pão de forma, cenoura, tomate, alface e 

maionese, sabores frango, atum, ricota; 

- 900 unidades de Sanduíche Lanche: contendo pão de hambúrguer, (hambúrguer, bacon ou frango), 

queijo, presunto, tomate, alface e maionese, sendo: 300 unidades cheese-salada; 300 unidades cheese-

bacon; 300 unidades cheese-frango; 

- 75 centos de Salgados - unidades em tamanho “festa”: 15 centos de rissoles (recheio carne e palmito); 15 

centos de coxinha (recheio frango); 15 centos de empadinha (recheio palmito); 15 centos de pastel (recheio 

carne); 15 centos de quibe;  

- 220 unidades de Refrigerantes - (garrafa PET – 2 litros): 70 unidades sabor cola; 60 unidades sabor 

guaraná; 50 unidades sabor laranja; 40 unidades sabor limão; 

- 200 pacotes de Outros Materiais: sendo: 100 pacotes de copos descartáveis de plástico branco (reforçado 

e de boa qualidade), c/ capacidade para 180ml aproximadamente e c/ 100 unidades cada; 100 pacotes de 

guardanapos descartáveis de boa qualidade, c/ 50 unidades cada, dimensões 24x22cm; 

- Agua mineral sem gás, embalagem c/ 500ml; 

- Agua mineral com gás, embalagem c/ 500ml; 

- Agua mineral, embalagem de galão c/ 20L. 

 

A empresa vencedora da licitação deverá: 

- atender 24h/dia, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados; 

- acondicionar os alimentos em embalagens especiais para lanches e preparados, obrigatoriamente, 

no dia do evento; 

- realizar as entregas em local e horário solicitado e combinado com a fiscal do contrato; 

 

A fiscalização do contrato de prestação de serviços será responsável: 

- pelo agendamento da entrega dos lanches, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas; 

- visitar, sempre que entender necessário, o local de elaboração e acondicionamento dos alimentos, 

visando verificar se a contratada está cumprindo as normas vigentes da Vigilância Sanitária; 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Da data de emissão da Ordem de Serviço até o dia 31/12/2017, podendo ser aditivado a critério da 

Presidência. 

 
FISCAL DO CONTRATO 

 Márcia Cristina Carvalho Ferreira, servidora pública municipal, RG: 5.140.316-9-PR, CPF: 728.587.299-72, 

residente a Rua: Barão de Capanema, nº. 585 – Apt. 02, Bairro São José, CEP: 84070-290 Ponta Grossa – 

Paraná. 
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ANEXO 02 

 

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 5/2017 

HABILITAÇÃO: 

Os envelopes de HABILITAÇÃO deverão ser entregues, devidamente fechado, (suprimida a duplicidade) e 

serão apresentados constando em sua face externa os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 02 HABILITAÇÃO 

PREGÃO Nº 5/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 

ABERTURA: 20 de julho de 2017 HORÁRIO: 09:00 

NOME DA EMPRESA:  

 

 

1     O ENVELOPE DEVERÁ CONTER A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO: 
 
1.1  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

1.1.1   Habilitação Jurídica 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

b) Inscrição do Ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

1.1.2 Regularidade Fiscal 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, compreendendo os tributos administrados 
pela Secretaria da Receita Federal e também com a Dívida Ativa da União, fornecida pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional; 

b) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente; 

c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
expedida pelo órgão competente; 

c.1) No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser 
apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros; 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS); 

e) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS); 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 
12.440, de 2011). www.tst.gov.br 

 g) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do proponente, 
 pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
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1.1.3 Habilitação Técnica:  

 a) Licença Sanitária Estadual ou Municipal Atualizada. 
 

1.1.4  Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que: 

a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, 
conforme modelo do anexo 4; 

b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas 
cabíveis, nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 4; 

c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal ( Lei 9.854 
de 27/10/99), conforme modelo do Anexo 4; 

d) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro 
comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º inciso III da Lei 
8.666/93 e Art. 8º, do Decreto Municipal nº 6615, conforme Anexo 4.   

1.1.5 Qualificação Econômico-financeira 

a) Certidão negativa falência e/ou recuperação judicial expedida pelo Cartório Distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, contendo expresso na própria certidão o prazo de sua validade; 

a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada 
certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial; 

a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 60 
(sessenta) dias de sua emissão. 

1.2 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, 
a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, 
não sendo aceito qualquer documento em papel termo- sensível (Fac-símile). As cópias deverão ser 
apresentadas perfeitamente legíveis. 

1.3 O (A) Pregoeiro (a) reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da 
licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para 
atendimento. 

1.4  A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo 
vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação 
exigida para a habilitação.  

1.5  Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e 
respectivo endereço referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, 
que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a 
executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser 
apresentados em nome de ambas, simultaneamente. 

1.6  Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de 
prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) 
dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.  
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 1.7  Por tratar-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, por ocasião da licitação, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição fiscal. 

1.8 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, 
conforme § 1º do Artigo 43 da Lei 147/2014. 

1.9  A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 
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ANEXO 03 

MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIALPREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Nº 05/2017. 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma 

Presencial nº 5/2017 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

 NOME DA EMPRESA: 

 CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

 REPRESENTANTE e CARGO: 

 CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  

 ENDEREÇO e TELEFONE: 

 AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

 

2 PROPOSTA (READEQUADA AO LANCE VENCEDOR) 

Lote Item Qtd Emb Descrição do objeto Unit Total 

        

TOTAL Total Geral dos Itens 

 PROPOSTA: R$ (Por extenso). 

 

 

 APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA NO ANEXO 1. 

 

 

3  CONDIÇÕES GERAIS 

3.1  A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente   

licitação. 

 

   PRAZO DE GARANTIA 

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo xx (xxx) meses, a 

contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.  

   

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 

 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 

encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como 

despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

   

 VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

  De no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

 

 LOCAL E DATA 

 NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

 OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

 ATÉ DECISÃO. 
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ANEXO 04 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2017 

 

 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Pregão Presencial nº 5/2017 instaurado pela Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, que não 
fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.  
 
 
 

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
  

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos em observância à Lei Federal nº 9854, de 
27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 
 
 

Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na 
modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 
123/2006. 
 
  

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão 5/2017 da Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa, que a empresa______________________________tomou conhecimento do 
Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do 
Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.  
 

 
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a 

modalidade Pregão 5/2017, instaurada pelo Município de Ponta Grossa, que nenhum servidor público, ou 
membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal, integra nosso quadro 
societário, nem funcional, sob qualquer regime de contratação. 
Por ser verdade, firmamos o presente. 
 
  
________________________________________________________________________________ 
Data  
________________________________________________________________________________ 
Local 
________________________________________________________________________________ 
Nome do declarante 
________________________________________________________________________________ 
RG 
________________________________________________________________________________ 
CPF 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ. 
 


