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SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, nº 63, bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 50/2018
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG torna público que,
na sala de licitações, localizada em sua sede administrativa, na rua Afonso Botelho, nº 63, bairro
Trianon, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, realizar-se-á licitação sob a modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, de acordo com a Requisição Preliminar nº
073/2018 emitida pelo Departamento de Manutenção Mecânica, obedecendo integralmente à Lei
Federal n. 10.520/2002, o Decreto Municipal n. 1168/2006 e 1.447/2007, e, subsidiariamente, a Lei
Federal n. 8.666/1993 e Lei Complementar 123/2006, com as alterações posteriores:
PROCESSO N.: 67/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA ABERTURA: 04/12/2018

HORÁRIO: 14h00min

CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: ocorrerá das 13h30m às 14h00min do dia 04 de
dezembro de 2018, ficando a critério do Pregoeiro a prorrogação do prazo, caso haja necessidade, em
decorrência do comparecimento de elevado número de licitantes.
LOCAL DA SESSÃO: Sala de Licitações, sito na rua Afonso Botelho, nº 63, bairro Trianon – CEP 85.070-165,
em Guarapuava, Estado do Paraná.
VALOR MÁXIMO DISPONÍVEL: R$ 586.766,50 (quinhentos e oitenta e seis mil setecentos e sessenta e
seis reais e cinquenta centavos).
PREGOEIRO: Paulo Cezar Tracz
EQUIPE DE APOIO: Francieli Aparecida Padilha / Gilberto José Santin / Maria de Fátima Werneck Lange
RETIRADA DO EDITAL: Por meio eletrônico acessando o site: www.surg.com.br no link “Avisos de Licitação”
ou por meio de cópia a ser retirada no Departamento de Licitações, situado na sede da SURG.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Compõem este Edital os seguintes anexos:
ANEXO I

Descrição do Objeto

ANEXO II

Exigências para Habilitação

ANEXO III

Modelo de Carta de Credenciamento

ANEXO IV

Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação

ANEXO V

Modelo de Declaração de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação

ANEXO VI

Modelo de Declaração de Estabilidade Econômico-Financeira (Declaração do Contador)

ANEXO VII

Modelo de Declaração de Inexistência de Empregado Menor no quadro funcional da licitante

ANEXO VIII

Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

ANEXO IX

Minuta da Ata de Registro de Preços

ANEXO X

Orientações para geração/redação da proposta de preços em programa específico da SURG.

ANEXO XI

Declaração de garantia, de entrega e de existência de corpo técnico no Brasil
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SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, nº 63, bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07
I - DO OBJETO
1.1 Registro de preços para aquisição de pneus, câmaras e protetores para automóveis, caminhões e
máquinas nos veículos da SURG.
II - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
2.1 - Os interessados deverão entregar, até a data e horário indicados neste instrumento convocatório para
recebimento das Propostas e da documentação de Habilitação, dois envelopes distintos, devidamente
lacrados e numerados, em cuja face externa de cada qual, deverá constar, respectivamente, as seguintes
inscrições:
Envelope n. 01 – PROPOSTA COMERCIAL;
SURG – COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA;
Licitação – PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N. 50/2018.
Nome e CNPJ da empresa licitante;
Data e horário da abertura do certame;

Envelope n. 02 – HABILITAÇÃO;
SURG – COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA;
Licitação – PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N. 50/2018.
Nome e CNPJ da empresa licitante;
Data e horário da abertura do certame;
2.2 - No caso de participação de empresa filial, deverá esta se apresentar com seu CNPJ próprio;
2.3 - O envelope n. 01 deverá conter a Proposta Comercial e o n. 02 a Documentação necessária à
Habilitação no certame;
2.4 - Encerrado o prazo para credenciamento e entrega dos envelopes, por ato do Pregoeiro, nenhum outro
documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos ou alterações à documentação;
III - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderá participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no
País, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, que satisfaça todas as exigências,
especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos;
3.1.1. Somente poderão participar de lotes de cota reservada e de lotes exclusivos nesta licitação as empresas
que forem classificadas como MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, MICROEMPRESA – ME OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, nos termos do Art. 3°, 18-A e 48, I e III da Lei Complementar n.
123/2006.
3.1.2. Para comprovação de enquadramento em alguma das hipóteses que trata o item 3.1.1, o licitante deverá
apresentar junto ao credenciamento a declaração de enquadramento, conforme Modelo constante do Anexo
VIII, sob pena de desclassificação do certame.
3.2. Não será permitida a participação de pessoas físicas.
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3.3. É vedada a participação de empresas: a) Que não se enquadrem no expresso no item 3.1 do presente
instrumento convocatório; b) Em forma de consórcios ou grupos de empresas; c) Que possua restrições quanto
à capacidade técnica ou operativa, personalidade e capacidade jurídica e idoneidade financeira; d) Que estiver
sob falência, , em processo de recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação; e) Que,
por qualquer motivo, tenha sido punida com suspensão do direito de licitar e contratar ou tenha sido declarada
inidônea pela Administração Pública em qualquer de suas esferas;
IV - DO CREDENCIAMENTO
4.1 - Os interessados em efetuar lances verbais deverão se credenciar junto ao Pregoeiro no início da sessão,
através de 01 (um) representante legal, devidamente munido de documento que o credencie a participar de
procedimentos licitatórios.
4.2 - O credenciamento far-se-á por meio de procuração (pública ou particular) ou carta de credenciamento
(modelo anexo IV), ambas com firma reconhecida e com poderes necessários para formulação de propostas,
ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes à licitação, em nome da representada.
4.3 – O representante deverá apresentar, também, cópia da carteira de identidade ou documento equivalente
que o identifique, bem como cópia do Contrato Social da licitante (original ou cópia autenticada) ou
Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, emitida há menos de 90 (noventa) dias (original ou
cópia autenticada).
4.3.1 - Em se tratando de espécie societária não registrada na Junta Comercial, deverá apresentar cópia
autenticada do ato constitutivo e alterações no qual conste o nome da pessoa que deu poderes ao
representante.
4.4 - Sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá
este apresentar apenas os documentos descritos no item 4.3, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações, sendo dispensada, neste caso, a carta de credenciamento ou
procuração.
4.5 - A falta ou incorreção do documento de credenciamento não impedirá a licitante de entregar os envelopes
da proposta e de habilitação, mas a impedirá de manifestar-se no certame.
4.6 - Deverá acompanhar o credenciamento, fora dos envelopes, a declaração de que a proponente atende
plenamente todos os requisitos previstos no Edital (Anexo V).
4.7 – As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter benefícios da Lei Complementar
n. 123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus às benesses definidas nesta lei, precisamente transcritas
neste instrumento, deverão apresentar juntamente com os documentos de credenciamento a declaração
constante do ANEXO VIII deste Edital.
4.8 - Aqueles que porventura não pretenderem credenciar representante para a sessão, poderão encaminhar
ao Departamento de Licitações os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação,
anexando fora dos envelopes os documentos do (s) item (s) 4.3/4.3.1 e a declaração constante do item 4.6.
V - DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE 01)
5.1 – Na data e horário agendados para abertura da presente licitação, a proposta de preços, gerada a partir
das orientações constantes no Anexo X deste edital deverá ser apresentada: na forma eletrônica (CD-R ou
Pen-Drive) para alimentação do sistema de apuração; e na forma impressa e assinada, constando os dados
do fornecedor e representante legal, endereço e informações para contato; impressa com clareza, em papel A4,
sem rasuras ou entrelinhas que dificultem sua análise, de preferência encadernadas ou grampeadas de modo
que não existam folhas soltas.
Parágrafo Único: A forma impressa a que se refere este artigo somente será emitida pelo Programa Especifico
da SURG. Não será admitida proposta elaborada por outro meio.
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5.2. A proposta de preços deverá conter:
a) A especificação do produto cotado e marca;
b) Preço unitário por item do objeto licitado com até 02 (duas) casas decimais e valor total, expressos
em moeda corrente nacional, não superior ao preço máximo estabelecido no Anexo I do presente edital;
c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação, ficando estabelecido que na omissão será considerado este prazo;
d) Prazo de execução do objeto que será de 12 (doze) meses contados da assinatura da ata de
registro de preços;
e) Nome e assinatura do Representante Legal ou Procurador e carimbo da empresa.
Nota 1: O Programa Específico para preenchimento da proposta comercial deverá ser baixado no site da SURG
através do link: http://www.surg.com.br/kitproposta/kitproposta.msi, e instalado pela licitante conforme descrito
no Anexo X.
Nota 2: Juntamente com o edital de licitação será encaminhado o arquivo da proposta (.kit proposta) o qual
deverá ser salvo em pasta específica do seu computador, para posterior utilização pela licitante para
preenchimento da proposta no Programa Específico da SURG.
5.3 – NO PREÇO COTADO, OBRIGATORIAMENTE ESTARÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS COM
IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS DEVIDOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS,
TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS, DIRETAS E INDIRETAS
INCIDENTES SOBRE O OBJETO.
5.4 – SERÃO REJEITADAS AS PROPOSTAS QUE:
a – Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários;
b – Que ultrapasse o valor estimado no Anexo I;
c – Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita
identificação do produto licitado;
d – Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou
sejam manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;
e - Não forem apresentadas na forma eletrônica (CD-R ou Pen-Drive) e na forma impressa e
assinada;
f – Não abrir corretamente na forma eletrônica, impedindo a leitura e/ou importação de dados referente
à presente licitação.
5.5 – A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.6 - Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
5.7 – Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.
5.8 - A omissão do prazo de validade da proposta não desclassificará o proponente, sendo considerado o
estipulado neste Edital, ou seja, 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.
5.9 - Serão consideradas apenas as propostas datadas, devidamente subscritas e rubricadas, que não
contenham emendas, rasuras ou entrelinhas.
5.10 – A proposta constante do envelope e protocolada nos prazos estabelecidos no presente edital
também deverá ser disponibilizada pelo licitante através de mídia digital (CD ou PENDRIVE) em
extensão .kit, na qual deverão constar os mesmos dados da proposição escrita, ou seja, a identificação
dos itens, quantidades, valores unitários e totais, e demais requisitos listados acima.
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5.11 – O PEN DRIVE ou CD deverá estar dentro do ENVELOPE DA PROPOSTA DE PREÇOS.
VI - DA HABILITAÇÃO
6.1 – Conforme ANEXO III.
VII - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
7.1 – Na data, horário e local indicados neste edital, após o credenciamento e recebimento dos envelopes das
licitantes, o pregoeiro efetuará a abertura das propostas comerciais, as quais terão seus valores anunciados
em voz alta a todos os presentes.
VIII - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO
8.1 - A sessão pública para realização dos lances verbais será realizada na data, horário e local indicados neste
Edital para abertura do certame, na qual o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, adotará os procedimentos
a seguir descritos:
a) Conferirá o credenciamento dos representantes das licitantes, mediante confronto do instrumento de
credenciamento com seu documento pessoal de identificação e Ato Constitutivo da Empresa/Certidão
Simplificada;
b) Elegerá a proposta de menor preço por item dentre todas as classificadas, selecionando na
sequência, as demais propostas que contenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem da etapa de lances verbais.
Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas comerciais escritas nas condições
definidas nesta alínea, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes a de menor preço,
até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços ofertados nas propostas escritas;
c) Solicitará que os representantes presentes efetuem lances verbais, que serão formulados individual e
sequencialmente, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, o qual deverá ofertar lance
inferior ao valor da menor proposta comercial classificada. Os lances deverão ser formulados em
valores distintos e decrescentes. No caso de empate no preço das propostas escritas, será efetuado
sorteio para definição da ordem de formulação dos lances verbais;
d) Declarará encerrada a etapa competitiva de lances verbais e ordenará as propostas em ordem
crescente de preços, elegendo novamente a proposta de menor preço por item;
e) Procederá a abertura do envelope n° 02 – Habilitação, da proponente primeira classificada, que teve
sua proposta aceita, e, constatando o atendimento das condições de Habilitação exigidas neste Edital
(Anexo III), declarará a mesma, previamente, vencedora do certame.
8.2 - Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá negociar diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento
e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste
edital;
8.3 - Se a microempresa ou empresa de pequeno porte vencedora dos lotes exclusivos ou reservados
for vencedora também da cota principal (ampla concorrência), a contratação deverá ocorrer pelo menor
preço, situação na qual o pregoeiro verificará e solicitará ao detentor da melhor proposta que ajuste o
lance do lote com o maior preço para o valor do lote com menor preço;
8.3.1 - Ao recusar-se a realizar o ajuste que trata o item 8.3 deste edital, o licitante será desclassificado
de ambas as cotas;
8.4 - Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor
da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço
do primeiro colocado da cota;
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8.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades
constantes neste Edital;
8.6 - Caso não se realize lances verbais ou não compareçam representantes credenciados para participar da
sessão, serão considerados os preços constantes das Propostas Escritas. Neste caso, ficará a critério do
Pregoeiro e da equipe de apoio, adjudicar o objeto da licitação à empresa que apresentar a menor proposta
escrita, tendo como parâmetro os orçamentos prévios e estimativos realizados. Havendo empate entre essas
propostas, as licitantes serão convocadas para sessão pública de desempate.
8.7 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e em seus Anexos.
8.8 - O objeto constante do Ato Constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado.
8.9 - A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à confirmação de sua validade e
autenticidade, também por meio eletrônico, pela Equipe de Apoio;
8.10 - Será considerada habilitada a proponente que apresentar todos os documentos relacionados neste Edital,
dentro dos respectivos prazos de validade.
8.11 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
8.11.1 - 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 declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
8.11.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitação.
8.12 – Para o lote da cota principal (ampla concorrência) será assegurado, como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
8.12.1 - Entende-se por empate na modalidade pregão aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada.
8.13 - Para efeito do disposto no item 8.12, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
8.13.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado;
8.13.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 8.12,
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44 da
Lei Complementar n. 123 de 2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
8.13.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123 de
2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
8.13.4 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 8.13.1, o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.13.5 - O disposto no item 8.13 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte.
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8.14. No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão.
8.15. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro
poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta,
escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram, com fulcro no art. 48, § 3º da Lei Federal n.
8.666/93.
IX - DA HOMOLOGAÇÃO, DA CONTRATAÇÃO E DO FORNECIMENTO
9.1 - Concluído o julgamento, com a habilitação do vencedor, o processo será remetido à autoridade superior
para a homologação do resultado;
9.2 - A Convocação do licitante vencedor, que terá seus preços registrados na Ata de Registro de Preços
(Anexo IX), será procedida por meio de notificação, via correio com Aviso de Recebimento ou e-mail para, no
prazo de 05 (cinco) dias, a partir do recebimento, assinar a respectiva Ata, sob pena de decair do direito às
futuras contratações;
9.3 - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá manter as mesmas
condições exigidas para Habilitação e classificação da proposta;
9.4 – Após assinada a Ata de Registro de Preços, necessitando a Surg do objeto licitado, será emitida Ordem
de Compras, a qual será encaminhada por e-mail à licitante vencedora, para início do fornecimento, conforme
as quantidades nela estabelecidas.
9.5 - O não comparecimento do licitante vencedor para formalizar Ata de Registro de Preços ou retirar o
documento equivalente no prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da comunicação pela SURG
ocasionará a pena de multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Proposta,
devidamente atualizada, além de ficar civilmente responsabilizado pelas efetivas perdas e danos, ficando a
SURG facultado o direito de convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo.
9.6 - Caso o licitante vencedor não apresente situação regular de Habilitação no momento da formalização da
Ordem de Compras, poderão ser convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação
constante na Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções cabíveis;
9.7 - O licitante vencedor obriga-se a apresentar documentação complementar que vier a ser exigida pela
SURG para efeito de celebração da Ordem de Compras.
9.8 - No ato da assinatura da Ordem de Compras, o licitante convocado deverá apresentar, como condição para
pagamento, os seguintes documentos: Certidões Negativas de Débitos, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, relativas ao INSS e ao FGTS.
9.9 – O início do fornecimento ocorrerá a partir da assinatura da Ordem de Compras e autorização de
fornecimento pelo Departamento de Compras.
X - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 - A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste
instrumento ou em outros que o complementem, sem prejuízo das sanções legais previstas nos arts. 86 a 88 da
Lei Federal n. 8.666/93, além de responsabilidades civis e criminais, às seguintes multas:
a) 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado, na entrega na entrega e reposição das peças,
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida.
b) 10% (dez) sobre o valor total do Contrato, pela inexecução parcial ou total do mesmo, devidamente
atualizado, ou infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta
apresentada, exceto prazo de entrega.
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10.1.1 - As multas mencionadas nas alíneas “a” e “b” acima serão descontadas dos pagamentos a que a
CONTRATADA tiver direito, cobradas mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, judicialmente,
quando for o caso.
10.1.2 - Caso a CONTRATADA não possua crédito junto à SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de
Guarapuava, será regularmente intimada a efetuar o pagamento mediante Guia de Recolhimento.
10.1.3 - O não atendimento do subitem anterior implicará na inscrição do débito em Dívida Ativa do
Município.
10.1.4 - As sanções previstas nas alíneas “a” e “b” poderão ser cumuladas com as demais.
10.2 - Ao proponente que, convocado dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para a licitação, ensejar o retardamento
da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados a SURG – Cia. de Serviços de
Urbanização de Guarapuava pelo infrator:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02
(dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade;
10.3 - 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 vistas ao processo.
XI - DOS RECURSOS
11.1 – O prazo para impugnação deste instrumento convocatório, por qualquer cidadão ou licitante, é de até 02
(dois) dias úteis anteriores à data fixada para a realização da sessão pública. As razões e justificativas da
impugnação deverão ser protocoladas no Departamento de Licitações da SURG, no endereço mencionado no
preâmbulo deste Edital, durante o horário de atendimento ao público. A autoridade superior decidirá sobre a
petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo a resposta oficializada por meio de correspondência, via
correio com Aviso de Recebimento, via fax ou e-mail. No caso de acolhimento da impugnação do ato
convocatório, será designada nova data para realização do certame, conforme previsão do art. 12 do Decreto
Municipal n. 1168/2006.
11.2 - Das decisões do pregoeiro caberá recurso, desde que haja manifestação da intenção de recorrer feita
durante a sessão, com registro em ata da síntese de suas razões, podendo o interessado juntar memoriais no
prazo de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, contados a partir do término do prazo do recorrente;
11.3 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo;
11.4 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
11.5 - A falta de manifestação do licitante da intenção de interpor recurso, no decorrer da sessão pública de
realização do pregão, importará na decadência do direito de recurso e será adjudicado o objeto da licitação pelo
Pregoeiro ao vencedor.
11.6 - A decisão dos recursos será enviada por e-mail aos interessados.
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11.7 – Toda e qualquer impugnação ou recurso deverá ser protocolado, nos respectivos prazos legais.
XII – PROCEDIMENTOS E PRAZOS PARA FORNECIMENTO
12.1 – A presente licitação terá vigência pelo período de 12 (doze) meses e sempre que houver necessidade de
aquisição do objeto licitado, após consulta do Departamento de Compras à Ata de Registro de Preços,
encontrando-se a mesma vigente e existindo saldo, a SURG emitirá Ordem de Compras e convocará a licitante,
primeira classificada, para início do fornecimento, observando-se as disposições do tópico IX deste Edital.
12.1.1 – Fornecimentos realizados sem a emissão da Ordem de Compras não serão pagos.
12.2 – Os produtos serão solicitados para a empresa vencedora mediante Ordem de Compras, sendo que as
entregas deverão ocorrer na oficina mecânica da SURG, localizada na Rua Joaquim Osório Duque Estrada, s/n,
Bairro Santana, Guarapuava/PR, no prazo máximo de 03 (três) dias contados da solicitação, sendo todas as
despesas por responsabilidade da contratada, inclusive frete, carga e descarga, independentemente da
quantidade solicitada.
12.3 – Os pneus deverão ser novos de primeira linha, construção radial
(inclusive o pneu 275-80-22.5), e convencional para os pneus da linha
caminhões), com material de boa qualidade e resistência. Não serão
remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados ou
semelhante.

para os pneus da linha leve,
pesada (agrícolas, máquinas,
aceitos pneus recauchutados,
outros de qualquer natureza

12.4 – Todos os produtos entregues pela licitante deverão atender às exigências de qualidade, observados os
padrões e normas do INMETRO aplicáveis.
12.5 – Os pneus entregues pela contratada deverão ter um prazo de fabricação não superior a 6 (seis) meses
contados da data de entrega à SURG.
12.6 - Os pneus entregues deverão ter garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação,
contados a partir da data de sua fabricação. A licitante vencedora deverá apresentar, como forma de
comprovação de garantia mencionada, certificado de garantia do fabricante ou do próprio licitante, apenas
por ocasião da entrega dos pneus. No caso de apresentarem defeitos e, consequentemente serem substituídos,
a garantia será contada da data de fabricação do novo pneu entregue. O ônus de correção de defeitos
apresentados pelos pneus ou substituição dos mesmos, serão suportados exclusivamente pela contratada.
12.7 - Quando da apresentação de defeitos de fabricação nos pneus, eles devem ser substituídos no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da comunicação à contratada, sem ônus para a SURG, desde
que não sejam caracterizados como mau uso.
12.8 – A licitante vencedora ou a fabricante dos pneus fornecidos deverá possuir corpo técnico no Brasil
responsável para análise de qualquer tipo de garantia, mediante declaração a ser entregue juntamente com os
documentos de habilitação.
12.9 – Todos os custos de eventuais tributos, transporte, carga e descarga, entre outros, correm por conta da
licitante contratada. Corre por conta da contratada qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do
transporte, carga e descarga.
12.10 - Será sempre conferido pela contratante, no momento da entrega, pelo Sr. Walter Sebastião Araújo
Silva, encarregado do setor de manutenção mecânica da SURG, a quantidade, a marca, a qualidade, devendo
tudo estar de acordo com o solicitado, reservando-se a SURG no direito de recusar o fornecimento em
desacordo com o pedido, podendo exigir que sejam substituídos, de modo satisfatório, sem qualquer ônus
adicional para a SURG.
XIII – PAGAMENTO
13.1. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e emissão da respectiva
Nota Fiscal, a qual deverá ser entregue no departamento de compras ou encaminhada no endereço eletrônico
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darci@surg.com.br ou compras3035@hotmail.com.br até o 2º dia útil do mês subsequente ao da realização do
fornecimento efetivamente realizado. A Nota Fiscal deve ser emitida em nome da SURG – Cia. de Serviços de
Urbanização de Guarapuava, sendo que o pagamento somente será liberado se os produtos tiverem sido
entregues na totalidade e em conformidade com o que foi solicitado, bem como tenha sido aprovado pelo Setor
competente da mesma, reservando-se a SURG no direito de recusar os produtos em desacordo com o pedido,
podendo exigir que sejam refeitos, sem qualquer ônus adicional.
13.2 – O pagamento do objeto da presente licitação será realizado com recursos próprios da SURG.
13.3 - A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas das FAZENDAS: FEDERAL,
ESTADUAL e MUNICIPAL; TRABALHISTA e do FGTS, devidamente válidas, para que seja efetuado o
pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas na licitação (regularidade
fiscal).
13.4 - A contratada fica impedida de emitir boleto bancário para a SURG, apenas a Nota Fiscal, uma vez que
será realizado o pagamento mediante depósito bancário em conta corrente da contratada.
XIV – REAJUSTAMENTO
14.1 - Os preços oferecidos serão irreajustáveis;
14.2 - Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal n. 8.666/93 e 17 do Decreto
Municipal n. 1.447/2007, poderá ser revisto o valor registrado ou contratado, para a promoção do reequilíbrio
econômico-financeiro, mediante processo fundamentado e aceito pela Administração, em conformidade com o
contido no Anexo IX.
XV - DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
15.1 - Constam da Minuta anexa a este Edital (ANEXO IX).
XVI - FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 - O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo
IX e nas condições previstas neste Edital.
16.2 - A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data
da sua assinatura.
XVII - DISPOSIÇÕES REFERENTES A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E AO CONTRATO
17.1 - A presente licitação não importa em obrigação de contratar por parte da SURG, mesmo que a empresa
tenha sido vencedora, oferecendo melhor proposta comercial nos itens em que concorreu, tendo a Ata de
Registro de Preços natureza jurídica de Compromisso de Fornecimento. Entretanto, uma vez emitida Ordem de
Compras em nome da empresa constante como primeira classificada na Ata de Registro de Preços, tornar-se-á
formalizado o vínculo entre a empresa promitente fornecedora e a SURG.
17.2 - Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preço com os fornecedores classificados.
17.3 - O Departamento de Licitações da SURG convocará formalmente o(s) fornecedor(es), para a assinatura
da Ata de Registro de Preço.
17.4 - O não comparecimento da proponente vencedora para assinar a Ata de Registro de Preços ou retirar o
documento equivalente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação pela
SURG, ocasionará a pena de multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Proposta,
devidamente atualizada, além de ficar civilmente responsabilizada pelas efetivas perdas e danos, ficando
facultado ao Município o direito de convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação constante
da Ata de Registro de Preços, para fazê-lo em igual prazo.
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17.5 - O prazo de convocação do(s) fornecedor(es) poderá ser prorrogado por 05 (cinco) dias úteis, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo Departamento de Licitações.
17.6 - A licitante vencedora obriga-se a apresentar documentação complementar caso vier a ser exigida pela
SURG para efeito de pagamento, bem como, Certidões Negativas de Débitos, demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, relativas ao INSS e ao FGTS, devendo observar os
prazos de validade dos documentos.
17.7 - A proponente vencedora que prestar o objeto deste Edital em desacordo com as especificações
determinadas, será comunicada pela SURG, para substituí-los sem qualquer ônus para o mesmo, sob pena de
aplicação das sanções cabíveis.
17.8. No caso do primeiro fornecedor classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a
Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das punições previstas neste Edital e em seus Anexos, a SURG
convocará o licitante seguinte, mantida sempre a ordem de classificação constante na Ata de Registro de
Preços.
17.9 – Após a publicação, a Ata de Registro de Preços terá efeito de Compromisso de Fornecimento, nos
termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º do Decreto Municipal n. 1447/2007.
17.10 - A Ata de Registro de Preços terá validade pelo período de 12 (doze) meses.
XVIII - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
18.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Departamento de Compras da
SURG), e somente após a anuência expressa do mesmo, desde que devidamente comprovada a vantagem e,
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal n. 10.520/02, na Lei Federal
n. 8.666/93 e no Decreto Municipal n. 1447/2007.
18.2. Caberá ao fornecedor, beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento para órgãos ou entidades vinculadas a
Administração da SURG, diferentes das constantes neste Edital, até o limite de 100% (cem por cento) dos
quantitativos registrados em Ata para cada órgão usuário, e desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.
XIX - DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 - A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a COMPANHIA DE
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG, revogá-la, no todo ou em parte, por razões
derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la, por ilegalidade, de ofício ou por provocação,
mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado para conhecimento dos participantes da licitação. A
SURG poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas e/ou para
abertura dos envelopes;
19.2 – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas, bem como, pela
autenticidade dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da proposta
ou inabilitação do proponente que o tiver apresentado. No caso de fraudes serem identificadas somente após a
assinatura do Instrumento Contratual, darão causa à rescisão do Contrato e anulação do pedido de compra,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
19.3 - É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
19.4 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;
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19.5. O Pregoeiro poderá suspender a sessão caso seja imprescindível a realização de eventual diligência.
Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será dado
prosseguimento à sessão pública.
19.6 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança
da contratação;
19.7 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação nos Diários
Oficiais;
19.8 - A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação tácita de todos os termos deste Edital;
19.9 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da
Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro;
19.10 - A documentação apresentada para fins de Habilitação da empresa vencedora fará parte dos autos da
licitação e não será devolvida ao proponente;
19.11 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro nos termos da legislação pertinente.

Guarapuava - PR, 19 de novembro de 2018.

FERNANDO DAMIANI
Diretor Administrativo
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
a) Os produtos ofertados deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e
exigências do Código de Defesa do Consumidor e que atendam a todas as características mínimas
obrigatórias do objeto desta licitação.
b) Os produtos objeto do presente Edital, a serem ofertados pelos licitantes, deverão obedecer às
quantidades, características e especificações técnicas abaixo estabelecidas:
LOTE 1 - COTA PRINCIPAL - AMPLA CONCORRÊNCIA
LOTE
1

QUANT
45

UNID
UND

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

PNEU 275/80R22,5 MISTO

R$1.901,50

R$85.567,50

LOTE 2 - COTA RESERVADA - MEI/ME/EPP
LOTE
2

QUANT
15

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

UND

PNEU 275/80R22,5 MISTO

R$1.901,50

R$28.522,50

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

PNEU 205/75R16C MASTER

R$661,33

R$7.935,96

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

UND

PNEU 205/70R15C JAMPER

R$635,00

R$7.620,00

LOTES 3-33 - EXCLUSIVOS MEI/ME/EPP
LOTE
3
LOTE
4

QUANT
12
QUANT
12

LOTE
5

QUANT

LOTE

QUANT

6
LOTE
7
LOTE
8
LOTE
9
LOTE
10
LOTE
11
LOTE
12

20

60
QUANT
72
QUANT
16
QUANT
20
QUANT
30
QUANT
24
QUANT
60

UNID
UND

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

UND

PNEU 175/70R14 GOLS / SAVEIROS

R$351,67

R$7.033,40

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

UND

PNEU 175/70R13 TODOS

R$241,00

R$14.460,00

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

UND

PNEU 185R14C

R$387,00

R$27.864,00

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

UND

PNEU 750X16 12 LONAS LISO

R$674,33

R$10.789,28

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

UND

PNEU 900X20 LISO

R$983,53

R$19.670,60

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

UND

PNEU 900X20 BORRACHUDO

R$1.045,50

R$31.365,00

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

UND

PNEU 1000X20 LISO

R$1.193,00

R$28.632,00

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

UND

PNEU 1000x20 BORRACHUDO

R$1.307,00

R$78.420,00
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LOTE

QUANT

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

13

4

UND

PNEU 14.9X28 12 LONAS

R$2.298,50

R$9.194,00

LOTE

QUANT

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

UND

PNEU 18.4x30 12 LONAS

R$3.104,00

R$12.416,00

14

4

LOTE

QUANT

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

15

20

UND

PNEU 12.5/80X18 12 LONAS

R$1.929,67

R$38.593,40

LOTE

QUANT

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

16

20

UND

PNEU 1400X24 16 LONAS

R$3.350,00

R$67.000,00

LOTE

QUANT

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

UND

PNEU 17;5-25 16 LONAS

R$3.545,00

R$28.360,00

17

8

LOTE

QUANT

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

8

UND

PNEU 19.5X24 12 LONAS

R$3.444,50

R$27.556,00

QUANT

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

2

UND

PNEU 12X16,5 12 LONAS

R$1.385,25

R$2.770,50

QUANT

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

40

UND

CÂMARAS DE AR ARO 14

R$60,00

R$2.400,00

QUANT

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

20

UND

CÂMARAS DE AR 750X16

R$69,33

R$1.386,60

QUANT

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

60

UND

CÂMARAS DE AR 900X20

R$110,50

R$6.630,00

18
LOTE
19
LOTE
20
LOTE
21
LOTE
22
LOTE
23
LOTE
24
LOTE
25
LOTE
26
LOTE
27
LOTE

QUANT

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

70

UND

CÂMARAS DE AR 1000X20

R$124,00

R$8.680,00

QUANT

UNID

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

CÂMARAS DE AR 14.9X28

R$233,00

R$1.864,00

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

CÂMARAS DE AR 18.4X30

R$295,00

R$2.360,00

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

CÂMARAS DE AR 1400X24

R$253,00

R$6.072,00

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

CÂMARAS DE AR 17.5X25

R$337,67

R$5.402,72

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

8
QUANT
8
QUANT
24
QUANT
16
QUANT

UND
UNID
UND
UNID
UND
UNID
UND
UNID
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28
LOTE
29
LOTE
30
LOTE
31
LOTE
32
LOTE
33

20
QUANT
16
QUANT
8
QUANT
120
QUANT
24
QUANT
10

UND
UNID
UND
UNID
UND
UNID
UND
UNID
UND
UNID
UND

CÂMARAS DE AR 12.5/80X18

R$143,00

R$2.860,00

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

CÂMARAS DE AR 19.5X24

R$308,00

R$4.928,00

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

PROTETOR ARO 16

R$34,33

R$274,64

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

PROTETOR ARO 20

R$53,67

R$6.440,40

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

PROTETOR ARO 24

R$92,00

R$2.208,00

DESCRIÇÃO

VAL. UNIT.

VAL. TOTAL

PROTETOR ARO 25

R$149,00

R$1.490,00
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ANEXO II - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
SENHORES LICITANTES, A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG,
INFORMA QUE AS EXIGÊNCIAS DESTINADAS À HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS LICITANTES
PARTICIPANTES DESTA LICITAÇÃO FORAM REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES
REALIZADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ RELATIVAMENTE À AQUISIÇÃO DE
PNEUS NOVOS, MANIFESTADA POR MEIO DO ACÓRDÃO Nº 1045/16 PROFERIDO NO PROCESSO DE
REPRESENTAÇÃO N. 100666-2/14, DE MODO A APRIMORAR O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES E
EM PLENO ESFORÇO AO ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA AMPLA
COMPETITIVIDADE NOS CERTAMES LICITATÓRIOS.
TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS para Habilitação da proponente no presente certame deverão estar dentro de
seus prazos de validade, sob PENA DE INABILITAÇÃO da licitante. Os documentos que não apresentarem prazo de
validade expresso serão considerados válidos por 90 (noventa) dias da data de sua emissão, salvo disposição de
lei em contrário.
Os documentos necessários à Habilitação da proponente poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente, funcionário da SURG (por funcionário da SURG
preferencialmente com 24 horas de antecedência) ou publicação em órgão de Imprensa Oficial. Os documentos
deverão estar em plena vigência na data de sua apresentação, ficando, porém, a critério do Pregoeiro e equipe de
apoio, solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja dúvidas sobre a autenticidade dos mesmos
ou constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões e demais documentos obtidos por meio
eletrônico, fica condicionada à verificação de sua validade e autenticidade, dispensando autenticação.
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA
a)

Registro comercial, no caso de empresa individual;

b)

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, (acompanhado de suas respectivas
alterações ou da consolidação) devidamente registrados na Junta Comercial em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, estes deverão vir acompanhados dos
documentos de eleição de seus administradores.

c)

Certidão Simplificada, emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentação acima
aludida (letras “a” e “b”), comprovando estar o mesmo em vigor, observado o prazo de 90 (noventa)
dias de expedição;

d)

Inscrição no Registro Civil das pessoas jurídicas, do ato constitutivo e alterações, no caso de
Sociedades Civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

e)

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Brasil, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando
a atividade assim o exigir.

f)

Alvará de localização e funcionamento da empresa participante, fornecido pelo órgão competente
da Administração Pública Municipal;

OBS. O (s) documento (s) de habilitação jurídica acima, que tenha (m) sido entregue (s) para fins de
credenciamento, não necessita (m) ser apresentado (s) novamente no envelope de Habilitação.
A empresa que não se apresentar para credenciamento na sessão pública, fica obrigada a apresentar
toda a documentação acima dentro do envelope de Habilitação (respeitando o disposto no item 4.8 deste
Edital).
DOS DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em:
a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) / Ministério da Fazenda.

b)

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicilio ou sede da
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
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c)

Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da
licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, detalhado da seguinte maneira:
c.1) Fazenda Federal: Certidão Negativa relativa aos débitos federais e à Dívida Ativa da União,
emitida pela Secretaria da Receita Federal;
c.2) Fazenda Estadual: Certidão de inexistência de débitos inscritos perante o Governo do Estado,
que deverá ser comprovada por meio de Certidão Negativa expedida nos termos da legislação local;
c.3) Fazenda Municipal: Certidão Negativa de Tributos Municipais, emitida pela Prefeitura Municipal
da sede da licitante;

d)

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF-FGTS, em
vigência, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, a ser
emitida pela Caixa Econômica Federal - CEF.

e)

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

As certidões extraídas via Internet deverão ser apresentadas no original, podendo sua autenticidade vir a ser
comprovada pela equipe de apoio.
DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA
De forma a demonstrar sua Qualificação Econômico-Financeira, os licitantes deverão apresentar:
a)

Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) da sede
da Pessoa Jurídica;
DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para fins de comprovação de capacidade técnica relativamente aos pneus, a empresa deverá apresentar os
seguintes documentos:
a)

Certificação de fabricação ou de regularidade de importação emitido pelo IBAMA, conforme se
trate de pneus de fabricação nacional ou de importados, na forma da Resolução 416/2009 do CONAMA;

b)

Certificação e Registro do INMETRO, em conformidade com as Portarias 482/2010 e 544/2012 do
INMETRO (exclusivamente para os itens 3 a 11, 18 e 19).
DAS DECLARAÇÕES

Como condição necessária à Habilitação, a licitante deverá apresentar ainda, as seguintes declarações:
a)
Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação, nos moldes do Anexo IV (fora dos
envelopes, a ser entregue no momento do credenciamento);
b)
Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo do Anexo VIII
(fora dos envelopes, a ser entregue no momento do credenciamento);
c)

Declaração de inexistência de fatos impeditivos, conforme Anexo V.

d)
Declaração de estabilidade econômico – financeira emitida pelo contador da empresa licitante.
Conforme anexo VI desse edital.
e)
Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do
disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, formalizada nos termos do modelo Anexo VII
deste Edital, em cumprimento ao Decreto n. 42.911, de 06 de março de 1998.
f)

Declaração de garantia, entrega e existência de corpo técnico no Brasil (modelo Anexo XI);
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ANEXO III – MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

(Papel timbrado ou carimbo com CNPJ da empresa).

PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N. XXX/2018

CARTA DE CREDENCIAMENTO
Ao
Senhor Pregoeiro e equipe de apoio da
SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava.

Prezados Senhores:

Pela presente fica credenciado o Sr......................................................................................(nome) _______,
_________ (qualificação na empresa)_____________, portador do CPF n° e da cédula de identidade n.
__________________, expedida em ____/____/____ pelo _______, para representar esta Empresa ___ (razão
social, endereço e CNPJ)___ na licitação Modalidade Pregão Presencial n. ____/2018, a ser realizada pela
SURG, podendo, para tanto, praticar todos os atos necessários, inclusive prestar esclarecimentos, receber
avisos e notificações, interpor recursos ou renunciar ao direito dos mesmos, assinar atas, contratos e outros
documentos e manifestar-se durante as sessões de abertura e julgamento da licitação.
.................................., ............ de ............................ de 2018.
……………………………………………………………………
Nome e assinatura do representante legal da empresa (com firma reconhecida)

OBSERVAÇÃO: Esta Carta de Credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes.
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Papel timbrado ou carimbo com CNPJ da empresa).

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N. ___/2018.

Através
da
presente,
DECLARO(amos)
que
a
empresa .....……………………………….....,
CNPJ n. ................…………..........................………..., cumpre
plenamente com os requisitos de Habilitação da licitação instaurada pela SURG – Cia. de Serviços de
Urbanização de Guarapuava, na modalidade de Pregão Presencial, sob o n. ___/2018.

.................................., ............ de ............................ de 2018.

……………………………………………………………………
Nome e assinatura do representante legal da empresa

OBSERVAÇÃO: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes.
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

(Papel timbrado ou carimbo com CNPJ da empresa).

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N. ___/2018.

(Nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. _____________________, sediada (Endereço
Completo), DECLARA, através de seu Representante Legal, Sr. _____________________, inscrito no CPF/MF
sob o n.º ___________________, sob as penas da Lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos
para sua Habilitação no presente processo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

......................................,.....de..................... de 2018.

..........................................................................
Nome e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
(DECLARAÇÃO DO CONTADOR)

MODELO

DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

DECLARO, para os devidos fins e a quem possa interessar, especialmente para fins de atendimento ao § 4°,
do art. 31 da Lei Federal n. 8.666/93, que a empresa .............................. (NOME DA EMPRESA), devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob o n. ........................................., não sofre qualquer ação que comprometa sua
estabilidade econômico-financeira.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

................................................, ......... de .................... de 2018.

______________________________________
Nome do Contador
Com número de inscrição no CRC

OBSERVAÇÃO: Esta Declaração deverá conter o número de inscrição do contador no CRC, impressa ou por
carimbo.
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

(Papel timbrado ou carimbo com CNPJ da empresa)
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N. ____/2018

(Nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. _________________, sediada
(Endereço Completo), através de seu Representante Legal, Sr. _____________________, inscrito no
CPF/MF sob o n. ___________________, DECLARA, que não possui em seu 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 n. 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n. 8666/93.

......................................,.........de................ de 2018.

_______________________________________________
Nome e assinatura do representante legal da empresa

OBSERVAÇÃO:
1) Está DECLARAÇÃO deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente ou com carimbo
com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá DECLARAR essa condição.
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Papel timbrado ou carimbo com CNPJ da empresa)
Ao
Pregoeiro Oficial da
SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava.

DECLARAÇÃO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no CNPJ
no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr.(a.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . portador(a) da Carteira de Identidade
nº . . . . . . . . . . . . . . . e do CPF no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins do disposto no Edital
de PREGÃO PRESENCIAL n. XX/2018, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei,
que esta empresa, na presente data, é considerada:
OBS: Assinalar com um “X” a condição da empresa.
1 (

) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI , conforme art. 18-A, § 1o da Lei Complementar n.
123/2006;

2 (

) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, do artigo 3º da Lei Complementar n. 123/2006;

3 (

) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, do artigo 3º da Lei Complementar n.
123/2006;

Caso assinalada uma das opções acima, declara ainda, que a empresa está excluída das vedações
constantes do parágrafo 4º do artigo 3º e §4º do artigo 18-A da Lei Complementar n. 123/2006.

......................................
(local e data)

..........................................................
(Representante legal)
Importante:
1) A Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderá ser
objeto de diligência para confirmação da veracidade da mesma e implicará no tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar n. 123/2006.
2) A Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, falsa ou
inverídica sujeitará a licitante as penalidades previstas neste Edital, bem como, as demais sanções
penais cabíveis.
OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue junto ao credenciamento.
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ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. XXX/2018
SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava
Aos ............................., na SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava, Estado do Paraná,
situado na rua Afonso Botelho, n. 63, bairro Trianon, o Diretor Administrativo, Sr. FERNANDO DAMIANI e
Diretor Técnico SANDRO ALEX RUSSO VALERA, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93, combinado com
a Lei Federal n. 10.520/02 e com Decreto Municipal n. 1447/2007, e das demais normas legais aplicáveis,
conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 50/2018 – Sistema de
Registro de Preços, realizado em XX de XXXX de 2018, às XXh00min., na sede da SURG – Cia. de
Serviços de Urbanização de Guarapuava, e a Ata de Julgamento de Preços, devidamente publicada nos
veículos de comunicação pertinentes e homologada, RESOLVE, registrar os preços para aquisição de
pneus, câmaras e protetores para os veículos da SURG, conforme condições constantes do Anexo I do
Edital de Pregão que originou a presente ATA, o qual juntamente com as propostas classificadas passa a
fazer parte integrante desta, independente de transcrição, tendo sido os referidos preços oferecidos pela
empresa cuja proposta foi classificada em 1º (primeiro) lugar no certame acima numerado, como segue:
1.ª Classificada: (Razão Social e CNPJ).
ITEM

QUANT.

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VL.UNIT

VL.TOTAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O objeto desta ATA é o Registro dos Preços da PROMITENTE, devidamente quantificados e
especificados na proposta apresentada, originária do Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços
N. 50/2018.
1.2 - Os preços da PROMITENTE constantes desta Ata de Registro de Preços ficam declarados
registrados para fins de cumprimento deste instrumento e do(s) Contrato(s) que venham ser firmados
entre a PROMITENTE e a Administração Pública utilizadores desta Ata.
1.3 - A existência de preços registrados não obriga o(s) órgão(s) a firmar(em) as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe(s) facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário
do registro preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA PROMITENTE
2.1 – Sempre que houver necessidade de aquisição do objeto licitado, após consulta do Departamento de
Compras à presente Ata de Registro de Preços, encontrando-se a mesma vigente e existindo saldo, a
SURG emitirá Ordem de Compras e convocará a licitante, primeira classificada, para início do
fornecimento, observando-se as disposições do tópico IX do Edital, devendo:
2.1.1 - Cumprir integralmente, sob pena de cancelamento da presente Ata de Registro de Preços, todas as
cláusulas constantes do Edital.
2.1.2 - Cumprir a presente Ata de Registro de Preços nos termos aqui dispostos, sem prejuízo da
cobrança da multa correspondente ao período total do atraso.
2.1.3 – Prestar o fornecimento de acordo com o padrão de qualidade exigido na licitação e constante na
proposta vencedora.
2.2 – Os produtos serão solicitados para a empresa vencedora mediante Ordem de Compras, sendo que
as entregas deverão ocorrer na oficina mecânica da SURG, localizada na Rua Joaquim Osório Duque
Estrada, s/n, Bairro Santana, Guarapuava/PR, no prazo máximo de 03 (três) dias contados da solicitação,
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sendo todas as despesas por responsabilidade da contratada, inclusive frete, carga e descarga,
independentemente da quantidade solicitada.
2.3 – Os pneus deverão ser novos de primeira linha, construção radial para os pneus da linha leve,
(inclusive o pneu 275-80-22.5), e convencional para os pneus da linha pesada (agrícolas, máquinas,
caminhões), com material de boa qualidade e resistência. Não serão aceitos pneus recauchutados,
remanufaturados, reciclados, reformados, recondicionados, recapados ou outros de qualquer natureza
semelhante.
2.4 – Todos os produtos entregues pela licitante deverão atender às exigências de qualidade, observados
os padrões e normas do INMETRO aplicáveis.
2.5 – Os pneus entregues pela contratada deverão ter um prazo de fabricação não superior a 6 (seis)
meses contados da data de entrega à SURG.
2.6 - Os pneus entregues deverão ter garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação,
contados a partir da data de sua fabricação. A licitante vencedora deverá apresentar, como forma de
comprovação de garantia mencionada, certificado de garantia do fabricante ou do próprio licitante,
apenas por ocasião da entrega dos pneus. No caso de apresentarem defeitos e, consequentemente
serem substituídos, a garantia será contada da data de fabricação do novo pneu entregue. O ônus de
correção de defeitos apresentados pelos pneus ou substituição dos mesmos, serão suportados
exclusivamente pela contratada.
2.7 - Quando da apresentação de defeitos de fabricação nos pneus, eles devem ser substituídos no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da comunicação à contratada, sem ônus para a SURG,
desde que não sejam caracterizados como mau uso.
2.8 – A licitante vencedora ou a fabricante dos pneus fornecidos deverá possuir corpo técnico no Brasil
responsável para análise de qualquer tipo de garantia, mediante declaração a ser entregue juntamente
com os documentos de habilitação.
2.9 – Todos os custos de eventuais tributos, transporte, carga e descarga, entre outros, correm por conta
da licitante contratada. Corre por conta da contratada qualquer prejuízo causado ao material em
decorrência do transporte, carga e descarga.
2.10 - Será sempre conferido pela contratante, no momento da entrega, pelo Sr. Walter Sebastião Araújo
Silva, encarregado do setor de manutenção mecânica da SURG, a quantidade, a marca, a qualidade,
devendo tudo estar de acordo com o solicitado, reservando-se a SURG no direito de recusar o
fornecimento em desacordo com o pedido, podendo exigir que sejam substituídos, de modo satisfatório,
sem qualquer ônus
2.11 – Constituem demais obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento do objeto na forma ajustada, conforme especificação no Anexo I e
preços registrados;
b) Entregar o objeto contratado em conformidade com o disposto no Anexo I do edital e na
presente Ata de Registro de Preços;
c) Comprometer-se a não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avençados;
d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, salvo mediante prévia e
expressa autorização da SURG.
e) Apresentar Nota Fiscal/Fatura, discriminando os produtos entregues;
f)

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo do objeto;

g) Providenciar a imediata correção das divergências apontadas pela SURG quanto à entrega
dos produtos contratados;
h) Substituir às suas expensas, em 48 (quarenta e oito) horas, no total ou em parte, os objetos
do contrato em que se verificarem defeitos de fabricação ou incorreções, sem ônus para a
SURG;
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i)

Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do presente Contrato;

j)

Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação – Anexo II.
Devendo comunicar à SURG de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

k) Manter as mesmas condições de regularidade fiscal durante todo o prazo de vigência do
contrato.
l)

Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais;

m) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE SURG ou
à terceiros, ressarcindo os eventuais prejuízos, provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas quanto ao fornecimento do objeto deste
Contrato;
n) Informar e manter atualizado(s) o(s) número(s) de fac-símile, telefone e/ou endereço
eletrônico (e-mail), bem como, o nome da pessoa autorizada para contatos que se fizerem
necessários por parte do CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 – Os Preços Registrados são fixos e irreajustáveis, e incluem todos os custos e despesas com
seguros, impostos, taxas de qualquer natureza, inclusive o lucro e toda e qualquer outra despesa ou custo
advindo do adimplemento do contrato celebrado entre a PROMITENTE e a SURG – Cia. de Serviços de
Urbanização de Guarapuava.
3.2 - Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal n. 8.666/93 e 15 e seguintes do
Decreto Municipal n. 1.447/2007, poderá ser revisto o valor registrado ou contratado, para a promoção do
reequilíbrio econômico-financeiro, mediante processo fundamentado e aceito pela Administração.
3.3 - O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e emissão da
respectiva Nota Fiscal, a qual deverá ser entregue no departamento de compras ou no endereço
eletrônico darci@surg.com.br ou compras3035@hotmail.com.br até o 2º dia útil do mês subsequente ao
da realização do fornecimento efetivamente realizado. A Nota Fiscal deve ser emitida em nome da
SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava, sendo que o pagamento somente será liberado
se os produtos tiverem sido entregues na totalidade e em conformidade com o que foi solicitado, bem
como tenha sido aprovado pelo Setor competente da mesma, reservando-se a SURG no direito de recusar
os produtos em desacordo com o pedido, podendo exigir que sejam refeitos, sem qualquer ônus adicional.
3.5 - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o
decurso do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que
estas forem cumpridas, desde que tais providências complementares tenham ocorrido por motivo
devidamente justificado e aceito pelo Departamento de Compras da SURG – Cia. de Serviços de
Urbanização de Guarapuava.
3.7 - O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo fornecedor, através
de Nota Fiscal, em duas vias, após assinatura do Contrato e recebimento da Nota fiscal.
CLÁUSULA QUARTA - VALIDADE
4.1 - A presente Ata de Registro de Preços será válida pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura, conforme autoriza o inciso III, §3° do art. 15 da Lei Federal n. 8.666/93 e o art. 13° do
Decreto Municipal n. 1447/2007.
CLÁUSULA QUINTA - INCIDÊNCIAS FISCAIS
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5.1 - Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em
decorrência direta ou indireta da presente Ata, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim
definido nas normas tributárias.
5.2 - A PROMITENTE declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes
sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para
efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONTRATAÇÕES E DO FORNECIMENTO
6.1 – Após assinada a Ata de Registro de Preços, necessitando a Surg do objeto licitado, será emitida
Ordem de Compras, a qual será encaminhada por e-mail à licitante vencedora, para início do fornecimento,
conforme as quantidades nela estabelecidas.
6.2 - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, o PROMITENTE primeiro classificado deverá
manter as mesmas condições exigidas para Habilitação e classificação da proposta.
6.3 - O não comparecimento do licitante vencedor para formalizar Ata de Registro de Preços ou retirar o
documento equivalente no prazo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da comunicação pela SURG
ocasionará a pena de multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Proposta,
devidamente atualizada, além de ficar civilmente responsabilizado pelas efetivas perdas e danos, ficando
a SURG facultado o direito de convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo.
6.4 - Caso o licitante vencedor não apresente situação regular de Habilitação no momento da formalização
da Ordem de Compras, poderão ser convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificação constante na Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções cabíveis;
6.5 - O licitante vencedor obriga-se a apresentar documentação complementar que vier a ser exigida pela
SURG para efeito de celebração da Ordem de Compras.
6.6 - No ato da assinatura da Ordem de Compras, o licitante convocado deverá apresentar, como
condição para pagamento, os seguintes documentos: Certidões Negativas de Débitos, demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, relativas ao INSS e ao FGTS.
6.7 – O início do fornecimento ocorrerá a partir da assinatura da Ordem de Compras e autorização de
fornecimento pelo Departamento de Compras.
CLÁUSULA SÉTIMA - REVISÃO DE PREÇOS
7.1 - Os preços poderão ser revistos, por solicitação expressa da CONTRATADA detentora do Registro
de Preços, somente para que seja mantido o equilíbrio econômico financeiro do Contrato e em caso de
ocorrência das hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal n. 8.666/93 e 17 do
Decreto n. 1.447/2007.
7.2 - A cada pedido de revisão de preço deverá a CONTRATADA comprovar e justificar as alterações
havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando analiticamente a
variação dos componentes dos custos devidamente justificada.
7.3 - A critério da Administração, poderá ser exigido da CONTRATADA, listas de preços expedidas pelos
fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e numeração sequencial,
para instrução de pedidos de revisão de preços, bem como 02 (duas) Notas Fiscais originais ou fotocópias
autenticadas, sendo que uma das Notas Fiscais deverá demonstrar o valor pago antes da suposta alta de
preços que causou o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, e outra com o preço atual, devendo,
ambas, terem sido expedidas dentro da validade desta Ata de Registro de Preços.
7.4 - Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o órgão gerenciador adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado
dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela
própria unidade ou por instituto de pesquisa, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da
alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos
cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.
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7.5 - É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de
revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas nesta e Ata e no Edital licitatório que
lhe deu origem.
7.6 - Quando, através de pesquisa ou impugnação de terceiros, for verificado que o valor registrado está
acima dos preços praticados no mercado, será convocado o PROMITENTE, através de correspondência
oficial, para adequar os preços registrados àqueles oficialmente reconhecidos pelo órgão gerenciador, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação do documento.
7.7 - Na hipótese do item anterior, caso o PROMITENTE se recuse a adequar os preços registrados aos
praticados no mercado, o órgão gerenciador, a seu critério, poderá, cancelar parcial ou totalmente a Ata
de Registro de Preços.
CLÁUSULA OITAVA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
8.1 – Atuará como Gestor da Ata de Registro de Preços e das contratações o Sr. Darci Carraro, portador
do R.G. n. 2 109 518 inscrito no CPF/MF sob o n. 287.261.039-15 como FISCAL das contratações o Sr.
Walter Sebastião Araújo Silva, portador do R.G. n. 244.050-0, inscrito no CPF/MF sob o n. 374.047.76953, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados.
CLÁUSULA NONA - SANÇÕES
9.1 - Poderão ser aplicadas pela Administração à adjudicatária, as sanções previstas no artigo 87 da Lei
Federal n. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - CANCELAMENTO
10.1 - O órgão gerenciador poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos, cancelar esta
ATA, sem que com isso, o Fornecedor tenha prejudicado o seu direito subjetivo a interpor recursos ou a
indenizações.
10.2 - O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão gerenciador.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, como o único competente para
dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Guarapuava - PR, ____de _________________de 2018.

FERNANDO DAMIANI
Diretor Administrativo

SANDRO ALEX RUSSO VALERA
Diretor Técnico

DARCI CARRARO
Gestor da Ata de Registro de Preços

NOME DA EMPRESA
Contratada
REPRESENTANTE DA EMPRESA
Representante legal

WALTER SEBASTIÃO ARAÚJO SILVA
Fiscal do Contrato
Testemunhas:
Nome:
RG/CPF:

Nome:
RG/CPF:
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ANEXO X - ORIENTAÇÕES PARA GERAÇÃO/REDAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS EM
PROGRAMA ESPECÍFICO DA SURG
Passo 1 – Clique no seguinte link: http://www.surg.com.br/kitproposta/Processo_2018_000067_0000000.kit, e
salve o arquivo em uma pasta específica do seu computador.
Passo 2 - Faça o download do aplicativo LC_KitProposta, localizado no site da SURG no seguinte endereço:
http://www.surg.com.br/kitproposta/kitproposta.msi, e instale em seu computador, conforme quadro a seguir:

Clique em concluir para finalizar a instalação.

Tela do Programa
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a) Caso você já possua o aplicativo LC_KitProposta, em seu computador, poderá utilizar-se do mesmo
para o preenchimento das informações conforme o roteiro a seguir.
3

PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Para informar os valores e as marcas dos produtos contidos no anexo, proceda da seguinte forma:
3.1 Com o programa aberto clique em “Iniciar Cotação” e procure pelo arquivo
“Processo_2018_000067_0000000.kit” o qual encontra-se na pasta especifica do seu computador
(Conforme Passo 1).
Tela do Programa

3.2. Selecionado o arquivo e importado ao programa a seguinte tela irá aparecer:
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Você vai perceber que existe quatro campos a serem informados: Marca, Preço Unitário, Prazo de
Execução e Validade da Proposta. O valor deverá ser digitado utilizando o formato 99999,99. Não
coloque o ponto decimal para separar a casa dos milhares, apenas a vírgula para a separação dos
centavos.
Os valores devem ser digitados, sempre respeitando o Preço Unit. Máx. para cada item conforme edital de
licitação. O valor digitado jamais poderá ultrapassar o valor estipulado nessa coluna, bem como o
programa não vai deixar que isso aconteça.
Imediatamente, clique no botão Salvar Proposta, para que o programa salve as informações no arquivo.
3.3 Em seguida, clique no botão Cadastrar fornecedor ( licitante). O programa apresentará a seguinte tela:

3.4 Digitar as informações solicitadas no quadro (cadastrar fornecedor) e após a inclusão dos dados clique
no botão Salvar e, logo após, no botão Cancelar para voltar ao quadro da proposta novamente.
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3.3 Em seguida, clique no botão Editar Representante Legal (da empresa). O programa apresentará a
seguinte tela:

3.4 Digitar as informações solicitadas no quadro (representante legal da empresa, que assina a proposta
de preços) e após a inclusão dos dados clique no botão Salvar e, logo após, no botão Cancelar para
voltar ao quadro da proposta novamente.
4. TÉRMINO DO PREENCHIMENTO
4.1 Após o término da digitação/gravação de todos os itens e do Representante Legal clique em Finalizar
Proposta.
4.1.3 – Aparecera a seguinte mensagem “Confirma a Finalização da Proposta?” clique em SIM. O
programa apresentara a seguinte tela:

4.2 Salvar o arquivo PROPOSTA.KIT em pasta especifica do seu computador, e após, copiá-la em
unidade de armazenamento (CD-R ou Pen-Drive) em bom estado, bem acondicionado, para que não sofra
danos.
4.3 No botão imprimir imprima o documento e coletar assinatura;
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4.4 Acondicioná-los em envelope adequado e identificado, conforme orientações deste Edital.
5. PONTOS A SEREM OBSERVADOS:
1º) AO DIGITAR O VALOR NÃO USAR PONTO.
EX: 1520,00 (CERTO) - EX: 1.520,00 (ERRADO)
2º) AO DIGITAR O VALOR DA MERCADORIA, SEMPRE RESPEITAR A COLUNA DO VALOR MÁXIMO
UNITÁRIO DO PRESENTE EDITAL.
3º) DEPOIS DE TER BAIXADO O APLICATIVO LC_KitProposta, O MESMO PODERÁ SER
ARMAZENADO NUMA PASTA EM SEPARADO, POIS SERÁ UTILIZADO O MESMO PROGRAMA,
QUANDO FOR PARTICIPAR DE NOVAS LICITAÇÕES COM A SURG, QUE REQUEIRAM TAL
RECURSO.
4º) AO SALVAR O ARQUIVO EM MEIO ELETRÔNICO (CD-ROM OU PEN-DRIVE), RECOMENDA-SE
TESTAR O ARQUIVO GRAVADO E AINDA POSSUIR EM MÃOS OUTRA CÓPIA ALTERNATIVA NA
ABERTURA DA LICITAÇÃO).
5º) MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 50/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO
N. 67/2018.
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ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE GARANTIA, DE ENTREGA E DE EXISTÊNCIA DE CORPO TÉCNICO
NO BRASIL

(Papel timbrado ou carimbo da empresa).

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N. ___/2018.

A empresa ..........................................., inscrita no CNPJ sob o nº ............................, por
meio do presente, DECLARA que:
a) Fornecerá pneus com prazo de fabricação não superior a 6 (seis) meses, contados da data de
entrega à SURG;
b) Fornecerá pneus com garantia de __________________ (mínimo 05 anos) contra defeitos de
fabricação, contados a partir da data de sua fabricação, sendo que apresentará, como forma de
comprovação de garantia mencionada, certificado de garantia do ___________________
(fabricante ou do próprio licitante), por ocasião da entrega dos pneus;
c) A ________________ (fabricante ou próprio licitante) dos pneus fornecidos dispõe de corpo
técnico no Brasil responsável para análise de qualquer tipo de garantia, o qual localiza-se em
____________________ (endereço completo).

A licitante DECLARA estar ciente da perda do direito em contratar com a Administração e da
convocação dos licitantes remanescentes na ordem de classificação, bem como da aplicação de
penalidades previstas no edital, caso não sejam cumpridos os itens “a, b e c” acima.

.................................., ............ de ............................ de 2018.

……………………………………………………………………
Nome e Assinatura do Representante Legal da empresa

