
 

Av. Brasil, 245 – Fone/Fax: (45) 3235-1212 – CEP 85485-000 – Três Barras do Paraná – PR 
CNPJ 78.121.936/0001-68 – E-mail: prefeitura@tresbarras.pr.gov.br 

PROCESSO 12/2016 
CONVITE 1/2016 

Prezados Senhores. 

1. PREÂMBULO 

1.1. O MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, Estado do Paraná, Inscrito no CNPJ 

sob o n° 78.121.936/0001-68, com sede à Avenida Brasil n° 245, Centro, em Três Barras do 

Paraná, Estado do Paraná, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação designada 

pelo Decreto nº 2309/16 de 04 de janeiro de 2016, devidamente autorizada pelo 

Excelentíssimo Senhor Prefeito deste Município, GERSO FRANCISCO GUSSO torna público 

a realização de procedimento de licitação, na modalidade CONVITE nº 12/2016, do tipo 

Menor preço, às 08:30 horas do dia 22/02/16, regida pela regida pela Lei Federal nº 8.666 de 

21 de junho de 1993, pela Lei Complementar nº 123/06 e Lei Federal nº 8.883 de 08 de junho 

de 1994, tem a finalidade de receber propostas para a contratação pelo menor preço do 

objeto descrito no item 2 deste Edital. 

2. OBJETO  

Aquisição de peças e prestação de serviços de mão de obra para a manutenção do caminhão 

Scania 113 placas JMS-2561 e Retroescavadeira Fiat Allis FB 803. 

3. PREÇO 

O preço máximo do processo licitatório será de R$ 52.133,50 (cinquenta e dois mil cento e 

trinta e três reais e cinquenta centavos). 

4. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

Poderão habilitar-se a presente licitação: 

4.1. Empresas cadastradas junto ao Município de Três Barras do Paraná - Paraná; 

4.2. As Empresas não cadastradas que atenderem todas as condições exigidas para 

cadastramento, apresentando documentos pertinentes até 24 (vinte e quatro) horas anterior à 

data do recebimento das propostas, junto ao setor de compras do Município de Três Barras 

do Paraná, cita a Avenida Brasil, 245 - Centro – Três Barras do Paraná, Estado do Paraná. 

4.3. Empresas habilitadas deverão apresentar os envelopes conforme especificação: 
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4.3.1. Envelope n° 1 - Contendo a Documentação (item 6) 

4.3.2. Envelope n° 2 - Contendo a Proposta (item 7) 

4.3.3. Os envelopes referidos nos itens 4.3.1 e 4.3.2 deverão estar fechados, contendo na 

sua parte externa frontal, os dizeres: 

 
ENVELOPE N° 01 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO N° 12/2016  
CONVITE Nº 1/2016 
DOCUMENTAÇÃO      
EMPRESA (Identificação da empresa proponente) 

 
ENVELOPE N° 02 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO N° 12/2016 
CONVITE Nº 1/2016 
PROPOSTA ........................ 
EMPRESA (Identificação da proponente) 

5. ELEMENTOS INSTRUTORES 

O caderno de Instruções para Licitação será entregue aos interessados pelo Setor de 

Compras do Município de Três Barras do Paraná, à Avenida Brasil, 245 - Centro - a partir de 

12/02/16 no horário de expediente, ou e-mail licitacao@tresbarras.pr.gov.br 

6. DOCUMENTAÇÃO 

6.1. O envelope n° 1 conterá os seguintes documentos em 01 (uma) via e deverão estar na 

seguinte ordem: 

6.1.1. Contrato Social e última alteração, Estatuto ou Ato Constitutivo, devidamente registrado 

em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, 

dos documentos de eleição de seus atuais administradores ou Certificado de Registro no 

Cadastro de Fornecedores, em plena validade, do Município de Três Barras do Paraná (que 
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poderá ser retirado junto ao Depto. de Licitações, quando do cadastramento ou da atualização 

do Cadastro). 

6.1.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão negativa quanto à dívida 

ativa – PGFN e certidão negativa de débitos de tributos e contribuições federais – SRF); 

(Base Legal: Portaria RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014). 

6.1.3. Certidão Negativa de Débitos de Tributos do Estado do licitante, na forma da lei. 

6.1.4. Certidão Negativa de Tributos Municipais, da sede da empresa licitante. 

6.1.5. Certidão de Regularidade de Situação - CRS do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF, demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

6.1.6. Certidão negativa cível (falência ou concordata) expedida pelo Distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, com data não superior a 30 (trinta) dias da data limite para recebimento das 

propostas, se outro prazo não constar no documento. 

6.1.7. Declaração de Idoneidade e Fato Superveniente (conforme modelo do Anexo III). 

6.1.8. Declaração de observância ao disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição 

Federal (anexo V). 

6.1.9. Declaração de concordância e aceitação de todas as condições estabelecidas na 

presente licitação, datada e assinada pelo Diretor ou responsável legal da empresa 

proponente (conforme modelo anexo IV). 

6.1.10. Declaração de Responsabilidade, datada e assinada pelo Diretor ou responsável 

legal da empresa proponente (conforme anexo VI). 

6.1.11. Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, nos termos da LC 123/2006 e 147/2014 e LC Municipal 001/2014. sob-

responsabilidade e penas previstas em Lei, caso o porte da empresa ajuste-se em um dos 

dois regimes, conforme modelo constante do Anexo IX, deste Edital. 

6.1.12. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440/11). 

6.2. Disposições Gerais Referentes aos Documentos: 
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6.2.1. Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e 

poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que 

autenticados.  

6.2.2. No caso de existirem, dentro do envelope n° 01 cópia de documentos, a Comissão 

Permanente de Licitações – CPL poderá solicitar apresentação dos originais a qualquer 

tempo. 

6.2.3. A apresentação de documentos em desacordo com o exigido no presente Edital 

implicará na inabilitação do licitante. 

6.2.4. A comprovação da regularidade fiscal das empresas ME e EPP somente será exigida 

para efeito de assinatura do contrato, devendo, entretanto, apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente restrição, 

conforme artigos 42 e 43 da LC 123/2006. 

6.2.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal para as 

Microempresas ou empresas de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente seja declarada 

vencedora do certame, prorrogável 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. 

6.2.6. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 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. 

7. PROPOSTA 

7.1. A proposta que constará do envelope n° 02 deverá ser: 

a) Apresentada em 01 (uma) via digitada, devidamente assinada e carimbada pelo (s) 

representante(s) legal(ais) sem emendas, rasuras, entrelinhas, acréscimos ou aditivos, 

conforme o Anexo VII. 

7.1.1. No preço cotado, obrigatoriamente estarão incluídas todas as despesas como encargos 

sociais, fiscais, comerciais, administrativos, lucros e quaisquer despesas de tributos e 
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transportes, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto 

deste Edital, não se admitindo qualquer adicional. 

7.1.2. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

7.1.3. A Comissão Permanente de Licitações - CPL efetuará a correção das Propostas, em 

caso de discrepância entre o preço unitário e o preço total, prevalecendo sempre o preço 

unitário e corrigindo-se o preço total. 

7.1.4. Os valores cotados deverão ser expressos em moeda nacional, com até 02 (duas) 

casas decimais. Ressalta-se que os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, de acordo 

com o § 1º do art. 28 da Lei Federal 9.069 de 29/06/95, ou outro instrumento legal que a 

substitua, tomando-se por base a proposta de preços. 

7.1.5. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração sobre o mesmo, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto. 

7.1.6. Não serão admitidas nem aceitas, ofertas com especificações diversas da 

originalmente solicitada no Edital. 

7.2. Disposições Gerais Referentes às Propostas: 

7.2.1. A apresentação de uma proposta na licitação será considerada como evidência de que 

a concorrente examinou todas as especificações e demais elementos da Licitação, que os 

comparou entre si e obtiveram da Prefeitura através de seus técnicos, informações 

satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso eventualmente existente, antes de elaborar sua 

proposta e considera que os elementos da licitação lhe permitem preparar uma proposta de 

preços completa e totalmente satisfatória. 

7.2.2. Fica entendido que as especificações e demais elementos fornecidos pelo Município 

são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 

documento e se omita em outro, será considerado específico e válido. 

8. PRAZOS  
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8.1. O prazo será imediato, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo 

ser prorrogado de acordo com o Art. 57 da Lei 8.666/93. 

8.2. Adjudicado o objeto da presente licitação, o município de Três Barras do Paraná, 

convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato, em até 05 (cinco) dias úteis, sob 

pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

nº 8.666/93. 

8.3. O município de Três Barras do Paraná poderá, quando o convocado não assinar o 

contrato no prazo e condições estabelecidos neste Edital, convocar os proponentes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive aos preços atualizados, de 

conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação 

prevista no art. 81 da Lei 8.666/93. 

8.4. Os prazos de que tratam o item 8.1 poderão ser revistos nas hipóteses e forma a que 

alude o art. 57, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

9. RECEBIMENTO DOS INVÓLUCROS N° 01 (DOCUMENTAÇÃO) N° 02 
(PROPOSTAS)  

9.1. No dia 22/02/16 até às 08:30, na sede da Prefeitura Municipal de Três Barras do 

Paraná, Avenida Brasil, 245, no Serviço de Protocolo e Expediente, serão recebidos os 

envelopes contendo as propostas do licitante. 

9.2. Se no dia previsto não houver expediente na Prefeitura Municipal de Três Barras do 

Paraná, transfere-se à sessão de entrega dos envelopes para o primeiro dia útil que se seguir, 

mantendo-se o mesmo horário. 

9.3. No mesmo dia, a Comissão Permanente de Licitação, com ou sem a presença de 

empresas, procederá à abertura dos envelopes n° 01, contendo a documentação e verificará 

a existência dos documentos solicitados no Item 6. A falta de qualquer documento implicará 

na inabilitação do licitante. A documentação e os envelopes n° 02 serão assinados pela 

Comissão e pelos Licitantes presentes, que poderão permanecer nas sessões para fins de 

acompanhamento dos trabalhos e assinatura das Atas. 
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9.4. Posteriormente a Comissão de Permanente de Licitações – CPL apreciará a 

documentação comunicando o resultado aos concorrentes na mesma sessão e/ou através de 

publicação na imprensa diária. 

9.5. Havendo Ata em fase de habilitação, expressa desistência das proponentes de 

interposição de recurso, será procedido à abertura dos envelopes n° 02 (Proposta). 

9.6. A Comissão Permanente de Licitações – CPL comunicará aos licitantes a data de 

abertura dos invólucros n° 02 (proposta), com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência, caso não seja na mesma sessão. 

9.7. Antes da abertura dos envelopes de n° 02 (proposta) das empresas que tenham sido 

habilitadas, serão devolvidos os envelopes de n° 02 das inabilitadas, mediante recibo. 

9.8. A Comissão Permanente de Licitações – CPL procederá à abertura dos envelopes n° 

02, com ou sem a presença das empresas. 

9.9. Após a abertura dos envelopes n° 02, as propostas serão lidas para os presentes, 

devendo os licitantes/proponentes assiná-las folha a folha, bem como a Comissão 

Permanente de Licitações que a todas autenticarão com sua rubrica.  

9.10. Das sessões públicas desta Licitação lavrar-se-ão atas circunstanciadas, nas quais 

constarão os nomes dos licitantes e outras ocorrências que interessarem ao julgamento das 

propostas, devendo as mesmas, serem assinadas pela Comissão de Licitação e por todos os 

licitantes presentes.  

9.11. Qualquer declaração, manifestação ou impugnação de licitante, desde que ocorrida no 

transcurso das sessões de recebimento dos envelopes e abertura dos mesmos deverá, 

obrigatoriamente, ser reduzida a termo e constar em Ata. 

9.12. Nas sessões de recebimento e abertura dos envelopes documentação e proposta, 

somente poderão fazer uso da palavra, rubricar documentos e propostas, apresentar 

reclamações, assinar atas e manifestar intenção de interpor recursos, o representante legal 

da licitante. 

10. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
10.1. Somente serão julgadas as propostas que contenham todos os requisitos solicitados e 

que satisfizerem todas as condições estabelecidas no presente edital. Serão desclassificadas 
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as propostas que extrapolarem o preço global máximo previsto no item 3 ou apresentarem 

preços incompatíveis com os de mercado ou contiverem erro(s) de cálculo(s). 

10.2. O Critério de julgamento é o de Menor preço - menor preços por lote. 

10.3. Da Classificação das propostas: 

10.4. As propostas serão classificadas em ordem crescente, em função do preço unitário. 

10.5. Entre as empresas classificadas, a Comissão Permanente de Licitações - CPL 

declarará vencedora a empresa que apresentar o Menor preço - menor preços por lote. 

10.6. Verificado o empate entre duas ou mais licitante que apresentarem o mesmo preço, far-

se-á sorteio, na mesma sessão de julgamento. 

10.7. O resultado, a homologação e a adjudicação da licitação serão fixados em lugar 

próprio, na sede da Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná, e publicados no Órgão 

Oficial do Município. 

11. DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE (LC nº 123/2006, 147/2014 e LC Municipal 001/2014) 

 
11.1. Será assegurado como critério de desempate, a preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

11.2. Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta 

de menor preço classificado, desde que esta não tenha sido apresentada por outra 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 

11.3. Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta 

classificada. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerado, 

vencedor do certame e adjudicado o objeto em seu favor. 

11.4. Não ocorrendo à contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela 

microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, serão convocadas as 

microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese 

do item 11.2, segundo a ordem de classificação. 

11.5. Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos dos itens 11.1 a 11.4, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço 

originalmente vencedora do certame. 
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12. DOS RECURSOS 

 
12.1. Caberá recurso com efeito suspensivo dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar 

da data da publicação da habilitação ou inabilitação do licitante, bem como a publicação do 

resultado do julgamento das propostas. 

12.2. Os recursos deverão ser dirigidos ao Prefeito Municipal e protocolados na Prefeitura, 

dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis da data da respectiva publicação. 

13. CUSTEIO DAS EMPRESAS 

Os Recursos destinados ao pagamento dos serviços e dos produtos ou equipamentos de que 

trata o presente Edital estão descritos na Lei Orçamentária nº 1.356/15 e a seguinte dotação 

orçamentária: 

06.001  Divisão Rodoviária Municipal 

2678200062.014000  Manutenção dos Serviços Rodoviário Municipal 

3.3.90.30  Material de Consumo 

3.3.90.39  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

 

12.001  Divisão de Agricultura 

2060600152.037000  Manutenção e Desenvolvimento da Agricultura 

3.3.90.30  Material de Consumo 

3.3.90.39  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria do Município parceladamente, após 

conclusão do objeto e emissão de nota fiscal. 

14.2. Caso se verifique erro na nota fiscal, o pagamento será sustado até que providências 

pertinentes sejam tomadas por parte da proponente, emitente da fatura. 

14.3. As faturas deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Três Barras do 

Paraná, no endereço constante do item 5, durante o horário do expediente. 

14.4. Em caso de não cumprimento, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior 

solução, sem prejuízos de quaisquer. 
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15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1. Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 

execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 

CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa: 
I) Advertência; 

II) Multas, por meio de (Documento de Arrecadação Municipal, a ser preenchido de 

acordo com instruções fornecidas pela CONTRATANTE): 

15.2. De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo 

contratual de entrega, ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 10% do 

mesmo valor, por ocorrência; 

15.3. De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer 

cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea “a” acima, e aplicada em dobro 

na sua reincidência; 

15.4. De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada 

da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o 

instrumento equivalente a dito termo, conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas; 

15.5. De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, 

defeito, vício do item rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar 

nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito. 

III) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 2 (dois) 

anos, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas 

previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

15.6. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à 

ampla defesa. 

15.7. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 

pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito 
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da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito na dívida ativa do 

município, e cobrado na forma da Lei. 

15.8. As sanções previstas nos incisos I e III do item 14.1 poderão ser aplicadas juntamente 

com as multas do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no 

respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Reservam-se ao Município, o direito de anular ou revogar, total ou parcialmente, esta 

licitação, visando à legalidade do processo licitatório ou interesse da administração pública 

respectivamente. 

16.2. Reserva-se à Comissão Permanente de Licitações, o direito de promover diligências 

destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório, em qualquer fase de seu 

andamento. 

16.3. No caso de vir a ser constatada empresa consorciada ou concordatária no decorrer da 

licitação até a homologação, a mesma será inabilitada e desclassificada da presente licitação. 

16.4. É facultado ao Município de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, solicitar a 

atualização de qualquer documento relativo a presente licitação. 

16.5. A proponente vencedora assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao 

Município e terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto da 

presente licitação, isentando o Município de qualquer reclamação que possa surgir em 

decorrência dos mesmos. 

16.6. Ao participar da presente licitação, a proponente assume integral responsabilidade pela 

autenticidade e veracidade de todos os documentos e informações prestadas, respondendo 

na forma da Lei, por qualquer irregularidade constatada. 

16.7. O presente edital reger-se-á também pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei N° 

8.078 (D.O.U de 12/09/1990). 

16.8. Fica eleito o Foro da Comarca de Catanduvas, Estado do Paraná, com renúncia de 

quaisquer outro, por mais privilegiado que seja para serem dirimidas possíveis dúvidas e 

questões oriundas desta licitação. 

16.9. Esclarecimentos complementares poderão ser obtidos no Setor de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná, Avenida Brasil, 245 - telefone (045) 3235-

1212, no horário de expediente. 
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16.10. Fazem parte integrante deste edital, os anexos abaixo relacionados. 

Anexo - I  Descrição dos produtos e serviços a ser licitados; 

Anexo - II  Carta de Credenciamento; 

Anexo - III  Declaração de Idoneidade e Fato Superveniente; 

Anexo - IV  Declaração de cumprimento do Edital; 

Anexo - V  Declaração de observância ao disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7º da 

Constituição Federal; 

Anexo - VI  Declaração de Responsabilidade; 

Anexo - VII  Proposta Comercial; 

Anexo - VIII  Termo de Renúncia; 

Anexo - IX  Declaração obrigatória de enquadramento com ME ou EPP para usufruir dos 

benefícios das Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014 e LC Municipal 001/2014; 

Anexo - X  Minuta do Contrato. 

Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, 12/02/16. 

 

Gerso Francisco Gusso 
Prefeito Municipal 
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À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ 

ANEXO - I  
 

Descrição dos produtos e serviços 
PROCESSO Nº 12/2016 

 CONVITE Nº 1/2016  

Lote Item Qtde Un. Descrição Preço 
Unit. 

Total Item 
R$ 

CAMINHÃO SCANIA 113 PLACAS JMS-2561 

1 

1 6 JG Kit motor K2137 708,33 4.249,98 
2 1 PC Biela motor Scania BL1800 410,66 410,66 
3 6 PC Bucha biela BG529 86,26 517,56 
4 1 JG Bucha comando EC020050 207,60 207,60 
5 1 JG Bronzina biela SBB082STD 368,60 368,60 
6 1 JG Bronzina mancal SBC200STD 443,80 443,80 
7 1 JG Semi anéis AE044STD 141,00 141,00 
8 1 PÇ Bomba d' água BD9699 481,00 481,00 
9 1 PÇ Bomba óleo 10170 898,33 898,33 
10 1 JG Jogo junta motor 80112 695,90 695,90 
11 1 PÇ Rolamento virabrequim 6305ZZC3 34,25 34,25 
12 1 PÇ Platô embreagem 1482 2.000,00 2.000,00 
13 1 PÇ Rolamento embreagem VKC4637 430,60 430,60 
14 1 PÇ Disco embreagem 5722 1.501,00 1.501,00 
15 12 PÇ Tucho válvula TVM5741 40,43 485,16 
16 12 PÇ Vareta válvula 856 37,40 448,80 
17 6 PÇ Válvula admissão VS4950 36,50 219,00 
18 6 PÇ Válvula escape VS5166 38,95 233,70 
19 1 PÇ Filtro ar LX970/1 141,00 141,00 
20 1 PÇ Filtro da turbina PSL-171 40,00 40,00 
21 1 PÇ Compressor de ar RCCS0003.1 1.728,60 1.728,60 
22 1 PÇ Bomba da direção 7685955956 1.630,00 1.630,00 
23 6 Ser Mandrilhar bucha biela 35,80 214,80 
24 6 Ser Alinhar Bielas  16,70 100,20 
25 6 Ser Retificar biela 56,29 337,74 
26 6 Ser Corrigir assento camisas no bloco 56,30 337,80 
27 1 Ser Mandrilhar mancais bloco 404,30 404,30 
28 1 Ser Plainar Bloco 389,00 389,00 
29 1 Ser Plainar assento mancais bloco 270,00 270,00 
30 2 Ser Plainar cabeçote 156,10 312,20 
31 12 Ser Retificar Sedes cabeçote 17,03 204,36 
32 12 Ser Esmerilhar Válvulas cabeçote 10,70 128,40 
33 2 Ser Teste cabeçote 89,16 178,32 
34 12 Ser Substituir sedes cabeçote 17,90 214,80 
35 12 Ser Substituir guias cabeçote  9,80 117,60 
36 1 Ser Plainar volante 146,30 146,30 
37 1 Ser Lavagem química 332,70 332,70 
38 1 Ser Plainar platô 146,30 146,30 
39 1 Ser Embuchar eixo comando 112,95 112,95 
40 1 Ser Mandrilhar buchas eixo comando 170,50 170,50 
41 1 Ser Polir eixo Comando 138,10 138,10 
42 1 Ser Magna Flux Virabrequim 137,70 137,70 
43 1 Ser Retificar  virabrequim 1.186,50 1.186,50 
44 1 Ser Balancear virabrequim com volante e platô 308,30 308,30 
45 3 PÇ Selo do bloco 033451 13,00 39,00 
46 6 PÇ Guia válvula escape 148-725 20,70 124,20 
47 6 PÇ Guia válvula admissão 102-3065 20,70 124,20 
48 6 PÇ Sede válvula escape 107-0365 22,50 135,00 

1 49 6 PÇ Sede válvula admissão 101-0158 23,30 139,80 
50 1 Ser Solda alumínio tubo intercooler 140,00 140,00 
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51 6 PÇ Elemento 13589166 243,80 1.462,80 
52 6 PÇ Válvula 122500 42,00 252,00 
53 6 PÇ Bico injetor 0433171188 121,00 726,00 
54 6 PÇ Reparo de bico F000431059 55,60 333,60 
55 1 PÇ Reparo da bomba 9401087522 147,15 147,15 
56 1 PÇ Reparo regulador 9421081182 82,30 82,30 
57 1 PÇ Pistão 2440520026 43,80 43,80 
58 1 PÇ Anel pistão 2440206003 44,33 44,33 
59 1 PÇ Bujão 2440461020 165,65 165,65 
60 1 PÇ Válvula retorno 340.03.13 32,65 32,65 
61 1 PÇ Junta bomba alimentadora 4500102 3,33 3,33 
62 1 PÇ Junta tampa regulador 4500102 6,33 6,33 
63 2 PÇ Válvula de retorno 047 35,00 70,00 
64 12 PÇ Placa compensação 5,50 66,00 
65 1 PÇ Reparo da alavanca 1515 276,33 276,33 
66 1 PÇ Eixo acelerador 1423002030 43,60 43,60 
67 1 PÇ Bomba manual 90520280040 48,66 48,66 
68 6 PÇ Regulador bico injetor 0707 15,00 90,00 

69 1 Ser Desmontar, lavar, montar, regular bomba injetora tipo 
P 323,00 323,00 

70 1 Ser Pintura do motor 108,30 108,30 
71 1 Ser Serviço para desmontagem e montagem do motor 1.933,00 1.933,00 

RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB 80 3 

2 

1 2 Ser Retificar biela 93,48 186,96 
2 4 Ser Alinhar Bielas  20,77 83,08 
3 4 Ser Mandrilhar bucha biela 39,44 157,76 
4 4 Ser Retificar Cilindro  78,44 313,76 
5 4 Ser Encamisar cilindro bloco 135,08 540,32 
6 1 Ser Plainar face bloco 211,09 211,09 
7 4 Ser Brunir cilindro bloco 32,45 129,80 
8 8 Ser Esmerilhar Válvulas cabeçote 10,40 83,20 
9 8 Ser Retificar Sedes cabeçote 13,07 104,56 
10 4 Ser Substituir sedes cabeçote 25,43 101,72 
11 4 Ser Substituir guias cabeçote 26,34 105,36 
12 1 Ser Testar cabeçote 183,66 183,66 
13 1 Ser Plainar face cabeçote 174,29 174,29 
14 1 Ser Lavagem química 164,75 164,75 
15 1 Ser Embuchar eixo comando 71,08 71,08 
16 1 Ser Mandrilhar buchas eixo comando 134,45 134,45 
17 1 Ser Polir eixo Comando 94,39 94,39 
18 1 Ser Magna Flux Virabrequim 140,20 140,20 
19 1 Ser Retificar virabrequim 533,93 533,93 
20 1 Ser Encamisar alojamento do retentor do virabrequim 226,33 226,33 
21 4 PÇ Camisa de cilindro 78202 158,50 634,00 
22 1 PÇ Bucha do comando 020 173,25 173,25 
23 1 PÇ Selo do óleo bloco 8,15 8,15 
24 4 PÇ Bucha biela 2W0027 75,50 302,00 
25 4 PÇ Sede de válvula  1070265 23,15 92,60 
26 4 PÇ Guia de válvula A/E 16,90 67,60 
27 4 PÇ Válvula de admissão D6NN6507 66,00 264,00 
28 4 PÇ Válvula escape CURD6NN6505 72,15 288,60 
29 8 PÇ Vedador de válvula B6S 20,58 164,64 
30 16 PÇ Chaveta válvula 251543 6,05 96,80 
31 1 JG Kit placas 7139540 2.726,65 2.726,65 
32 1 PÇ Anel excêntrico 7135108 116,00 116,00 
33 1 PÇ Palheta 712315G 320,20 320,20 
34 1 PÇ Pistão regular 59124A 20,60 20,60 
35 1 PÇ Arruela 723439 16,63 16,63 
36 1 PÇ Mola escorvadora 7182621G 18,80 18,80 
37 1 PÇ Válvula dosificadora FR005 308,80 308,80 
38 2 PÇ Retentor 7174127A 41,65 83,30 
39 1 PÇ Placa sanduiche 7180147A 91,43 91,43 

2 

40 4 PÇ Bico injetor 6801133 249,45 997,80 
41 4 PÇ Porta injetor LRA6704803 631,65 2.526,60 
42 1 PÇ Reparo 735126 407,15 407,15 
43 1 PÇ Rotor 7182245 296,55 296,55 
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44 1 PÇ Anel do flange 42005735 58,75 58,75 
45 1 Ser Desmontar, lavar, montar, regular bomba injetora 352,00 352,00 
46 4 Ser Regular Bico injetor 20,15 80,60 
47 1 JG Jogo juntas 6008DDP 400,15 400,15 
48 1 PÇ Válvula termostática 8575A 89,15 89,15 
49 1 PÇ Bomba alimentadora FB80 418,80 418,80 
50 1 PÇ Bomba de óleo 81873261 855,80 855,80 
51 4 JG Pistão com anéis 97505600 693,30 2.773,20 
52 4 PÇ Bronzina biela Std 0084833020 87,68 350,72 
53 1 JG Bronzina mancal std 084833010 542,80 542,80 
54 1 PÇ Bomba de água 802 588,30 588,30 
55 1 UN Cola 3M 39,65 39,65 
56 1 Ser Pintura do motor 86,60 86,60 
57 1 Ser Limpeza química 81,60 81,60 
58 1 PÇ Filtro óleo lubrificante PSL-900 55,30 55,30 
59 2 PÇ Filtro óleo diesel PSL-496 39,60 79,20 
60 1 Ser Serviço para desmontagem e montagem do motor 1.361,60 1.361,60 

 

TOTAL GERAL DOS LOTES 52.133,50 
 

 
 
 
 
 
 
 
Carimbo do CNPJ   e      Assinatura do responsável.  
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À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ 

ANEXO - II 

PROCESSO Nº 12/2016 
CONVITE Nº 1/2016 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ______________________, portador(a) da 

Cédula de Identidade sob n° _______________________ e CPF sob n° 

_____________________________, a participar do procedimento licitatório n° 12/2016 sob a 

modalidade  CONVITE Nº 1/2016, instaurado por este Município. 

Na qualidade de representante legal da empresa (nome da empresa),                            

outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de 

interposição de Recurso. 

Cidade, Data. 

 _______________________________________ 
(carimbo, nome, RG nº e assinatura do responsável legal)                                    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Obs.: A Carta de Credenciamento deverá ser entregue ao Presidente da Comissão de Licitações no momento 
que antecede a Abertura dos envelopes. 
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À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ 

ANEXO - III 

PROCESSO Nº 12/2016 
CONVITE Nº 1/2016 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

  ________________________________, CNPJ Nº ______________________________sediada a 

___________________________nº________ Declara, sub as penas da Lei, que até a presente 

data inexistem fatos impeditivos para habilitar-se no presente processo licitatório 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

  
Cidade, Data. 

 
 
 

_______________________________________ 
(carimbo, nome, RG nº e assinatura do responsável legal) 
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À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ 

ANEXO - IV 

PROCESSO Nº 12/2016 
CONVITE Nº 1/2016 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL 

A Empresa ......................................................., Pessoa jurídica de direito privado, 

com sede e foro à Rua (Av.) ...................................., Cidade .................................................., 

Estado ............................,inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ................................, DECLARA que, 

tomou conhecimento de todas as informações e das condições gerais para o cumprimento das 

obrigações objeto do Edital de Convite 1/2016. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

Cidade, Data. 
 
 

_______________________________________ 
(carimbo, nome, RG nº e assinatura do responsável legal)                                    
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À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ 

ANEXO - V 

PROCESSO Nº 12/2016 
CONVITE Nº 1/2016 

 DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A empresa _____________, CNPJ/CPF .................................sediada 

.................................declara no disposto no Inciso V, do Artigo 27, da Lei nº 8.666/93 de 21 de 

junho de 1993 e sob as penas da Lei, que não utiliza mão de obra direta ou indireta de menor 

de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como, 

de qualquer trabalho, mão de obra direta e indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, 

exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
Cidade ,  Data. 

 
   
 

_______________________________________ 
(carimbo, nome, RG nº e assinatura do responsável legal)                                    
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À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ 

ANEXO - VI 

PROCESSO Nº 12/2016 
CONVITE Nº 1/2016 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 
licitação, sob a modalidade de Convite 1/2016, instaurada pelo Município de Três Barras do 
Paraná, que: 

···· Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessários; 

· Comprometemo-nos a fornecer os produtos e prestar os serviços contratados, nas 
quantidades, prazos e condições estabelecidas no Edital, bem como a observância da 
qualidade; 

···· Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

· Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de 
Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e anexo do Convite 1/2016, realizado pelo 
Município de Três Barras do Paraná. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Cidade, Data. 
 
 

 _______________________________________ 
 (carimbo, nome, RG nº e assinatura do responsável legal)                                    
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À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ 

ANEXO - VII 
PROCESSO Nº 12/2016 
CONVITE Nº 1/2016 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

A empresa __________________, estabelecida a Rua ____________, nº ____, 

na cidade de __________, devidamente inscrita no CNPJ nº ____________/______, vem 

através do presente, apresentar a proposta de preço, relativa ao objeto relacionado no item 

_______, do Edital de Convite 1/2016. 

O preço para realização do objeto é de R$ _____ 

(_______________________________). 

O preço apresentado será fixo e sem reajuste, para execução do objeto, no 

período de vigência do Contrato. 

O prazo de validade da proposta de preços é de ____ (________________) dias, 

a contar da presente data. 

Declaro que, no preço ofertado  na proposta estão incluídos todos os encargos 

de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita prestação dos serviços objeto 

da licitação. 

Declaro que tenho pleno e total conhecimento das condições do Edital de 

Convite 1/2016, responsabilizando-me pela proposta acima proferida. 

Cidade, Data. 
 
 
 

_______________________________________ 
(carimbo, nome, RG nº e assinatura do responsável legal)   
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À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ 

ANEXO – VIII 

PROCESSO Nº 12/2016 
CONVITE Nº 1/2016 

TERMO DE RENÚNCIA 

A empresa _________________, participante do PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 

12/2016, na modalidade  CONVITE Nº 1/2016 - Menor preço - menor preços por lote, por seu 

representante abaixo assinado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666/93, 

de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da 

decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou os documentos de habilitação 

preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e 

concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à 

abertura dos envelopes de propostas de preço dos proponentes habilitados. 

Cidade, Data. 
 
 
 
_______________________________________ 
(carimbo, nome, RG nº e assinatura do responsável legal) 
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À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ 

ANEXO – IX 

PROCESSO Nº 12/2016 
CONVITE Nº 1/2016 

DECLARAÇÃO DE PORTE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA, PARA FINS DE 
TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NAS LC 123/2006, 147/2014 E LC MUNICIPAL 

001/2014 

A proponente (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob 

nº__________________, por intermédio de seu representante legal, Sr(a) 

________________, portador(a) do RG nº _____________ e do CPF nº _______________, 

Declara, para fins do disposto no sub item ............................desta  Modalidade, sobe as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa,  na presente data, 

é considerada:  

(  ) MICROEMPESA, conforme art. 3º, I, da LC nº 123/2006 e LC 147/2014 LC Municipal 
001/2014; ou 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme art. 3º, II, da LC nº 123/2006 e LC 
147/2014 LC Municipal 001/2014. 

 Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações do § 4º do art. 3º da LC nº 

123/2006 e LC 147/2014 e LC Municipal 001/2014. 

 (Local e Data) 

_____________________________ 
(Nome, assinatura e Número da Carteira de Identidade do Declarante e carimbo 
da empresa proponente) 

 
 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos 
da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e LC 147/2014 LC Municipal 001/2014. 
Assinalar com um X a condição da empresa.  
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ANEXO - X 

MINUTA DO CONTRATO 
CONTRATO Nº ___________/__________  

Por este Instrumento de contrato, que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO de TRÊS 
BARRAS DO PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, interno, com sede na Avenida Brasil, 
245, nesta cidade de Três Barras do Paraná - Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 78.121.936/0001-
68, neste ato representado por seu Prefeito Municipal senhor Gerso Francisco Gusso, brasileiro, 
maior, casado, dentista, portador do CPF. nº 409.886.600-59 e RG. Nº 9023081392 SSP-RS, 
residente e domiciliado, nesta cidade, aqui denominado CONTRATANTE, e do outro lado A 
Empresa ________________________, inscrito no CNPJ nº __________________________, 
representado por ________________________, brasileiro(a), maior, residente e domiciliado na 
cidade de _______________________ - ____, portador(a) do RG. Nº  
___________________________, CPF. Nº ________________________________, aqui denominado 
de CONTRATADO, com respaldo na Lei nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, e no 
______________ nº  ____________/______________, ______________, tem ajustado as seguintes 
cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Aquisição de peças e prestação de serviços de mão de obra para a manutenção do caminhão 
Scania 113 placas JMS-2561 e Retroescavadeira Fiat Allis FB 803. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

A CONTRATADA se obriga a fornecer os produtos e prestar os serviços, objeto deste 
Contrato nº ___________/__________, pelo preço certo e ajustado de R$ 
__________________(______________________________________). 

Parágrafo único.  Os preços serão fixos e irreajustáveis, de acordo com o § 1º do Art. 28 da 
Lei Federal 9.069 de 29/06/95, ou outro instrumento legal que a substitua, tomando-se por 
base a proposta de preços. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE FORNECIMENTO E VIGÊNCIA 

A aquisição de peças e prestação de serviços de mão de obra para a manutenção do 
caminhão Scania 113 placas JMS-2561 e Retroescavadeira Fiat Allis FB 803, objeto deste 
contrato execução imediata, contados a partir da data de assinatura do presente contrato. 

Parágrafo único.  O presente contrato poderá ser aditado, e/ou prorrogado, se assim julgar 
necessário a Contratante de acordo com a Lei federal n º 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA – DA PROPOSTA E PAGAMENTO 

O objeto homologado a favor da CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente o preço 
oferecido, através da sua proposta da Licitação Convite nº 1/2016. 

Parágrafo único.  O pagamento será efetuado parceladamento após conclusão do objeto, 
após fornecimento dos produtos e prestação dos serviços objeto deste instrumento e o 
empenho da Nota Fiscal. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente instrumento ocorrerão por conta da dotação 
orçamentária, conforme Lei Orçamentária nº 1.356/15. 
 
06.001  Divisão Rodoviária Municipal 
2678200062.014000  Manutenção dos Serviços Rodoviário Municipal 
3.3.90.30  Material de Consumo 
3.3.90.39  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
12.001  Divisão de Agricultura 
2060600152.037000  Manutenção e Desenvolvimento da Agricultura 
3.3.90.30  Material de Consumo 
3.3.90.39  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
Aquisição de peças e prestação de serviços de mão de obra para a manutenção do caminhão 
Scania 113 placas JMS-2561 e Retroescavadeira Fiat Allis FB 80 3, referente ao objeto da 
licitação nº 1/2016, nas condições estabelecidas no Edital do Processo Licitatório nº 12/2016. 

Parágrafo Primeiro. Manter durante o período de vigência do presente contrato, todas 
as condições de habilitação e qualificação previamente exigidas, quando da fase de 
habilitação da licitação que deu origem ao presente contrato. 

Parágrafo Segundo. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a 
Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do Contrato 
nº ________/_________, na forma do que dispõe o art. 70 da Lei 8.666/93. 

Parágrafo Terceiro. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do presente contrato, na forma do que dispõe o 
art. 71da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

A contratante de responsabiliza efetuar os pagamentos referentes à aquisição de peças e 
prestação de serviços de mão de obra para a manutenção do caminhão Scania 113 placas 
JMS-2561 e Retroescavadeira Fiat Allis FB 80 3, desde que realizados e/ou executado nas 
condições estabelecidas neste Contrato nº _______/_________. 

Parágrafo Primeiro. Fiscalizar e atestar as compras e serviços referentes ao objeto na 
forma estabelecida no Edital e seus anexos. 

Parágrafo Segundo. Dar a Contratada as condições necessárias a regular execução do 
presente contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS 

Todos os encargos oriundos do presente instrumento serão exclusivamente por conta da 
CONTRATADA, notadamente os encargos sociais, trabalhistas e tributários. 
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CLÁUSULA NONA – DO ROMPIMENTO 

A CONTRATANTE caberá o direito do rompimento unilateral do presente Contrato de acordo 
com as disposições dos Artigos 77 a 80 da lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CUMPRIMENTO 

A CONTRATADA deverá atender rigorosamente as exigências previstas na Licitação Convite 
nº 1/2016, bem como a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que institui normas para 
Licitações e Contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- INADIMPLÊNCIA E MULTA 

Pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas desse instrumento, o CONTRATANTE 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as sanções previstas no Art. 87, 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro.  Advertência. 

Parágrafo Segundo.  Multas, por meio de (Documento de Arrecadação Municipal, a ser 
preenchido de acordo com instruções fornecidas pela CONTRATANTE): 
I. De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo 

contratual de entrega, ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 
10% do mesmo valor, por ocorrência; 

II. De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer 
cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea “a” acima, e aplicada 
em dobro na sua reincidência; 

III. De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa 
injustificada da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou 
em retirar o instrumento equivalente a dito termo, conforme o caso, no prazo e 
condições estabelecidas; 

IV. De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer 
erro, defeito, vício do item rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção 
não se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal 
da rejeição ou defeito. 

Parágrafo Terceiro.  Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de 
até 2 (dois) anos, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo 
das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

Parágrafo Quarto.  No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 
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Parágrafo Quinto.  Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 
descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou 
insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou 
inscrito na dívida ativa do município, e cobrado na forma da Lei. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL 

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no 
Art. 78, e seguintes da Lei nº 8.666/93, ou pelo não cumprimento da Licitação Convite nº 
1/2016. 

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

Elegem igualmente as partes, de comum acordo, o Foro da Comarca de Catanduvas, Estado 
do Paraná, para a solução de quaisquer dúvidas, litígios e/ou ações decorrentes deste 
Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro. 
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em duas vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas instrumentais abaixo, para que o mesmo produza 
seus efeitos de direito desejados. 
 

Três Barras do Paraná,____________________________. 
 

 _________________________   ___________________________ 
Gerso Francisco Gusso Nome da contratada  
PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA  
  
TESTEMUNHAS: 
___________________________ ______________________ 
CPF        CPF 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

ORDEM CRONOLÓGICA: Nº _____________/________________________ 
OBJETO:  Aquisição de peças e prestação de serviços de mão de obra para a manutenção do caminhão 
Scania 113 placas JMS-2561 e Retroescavadeira Fiat Allis FB 803. 
PARTES:  Município de Três Barras do Paraná e ____________________,CPF/CNPJ do fornecedor 
_____________________  
FUNDAMENTO:  Lei 8.666/93, demais alterações e Convite nº 1/2016, Menor preço - por lote.  
PREÇO: O preço acertado para o presente contrato é de R$ _______________________ 
(__________________________________________). 
PRAZO:  O prazo de vigência deste contrato é imediato, podendo ser prorrogado caso haja interesse da 
Administração até os limites prescritos na Lei. 
 

Três Barras do Paraná, __________________________________. 
 

_________________________________________ 
Gerso Francisco Gusso 

Prefeito Municipal 
 


