PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2019
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 089/2019
I – Preâmbulo
O MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO, Estado do Paraná, por
intermédio da Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão, através do Pregoeiro
Oficial e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados
que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, a ser regida pela Lei Federal n 10.520, de 17 de julho de
2002, Regulamento aprovado pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto
de 2000, com aplicação subsidiária da Lei n 8.666/93, de 21 de junho de 1993
e alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123 de 14 dezembro de 2006,
demais normas legais e, ainda, pelo estabelecimento no presente Edital e seus
Anexos.
1.1 - DO OBJETO
1.1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa com
instrutor para realização de oficina de conhecimento na área de “mecânica e
injeção eletrônica de veículos automotivos leves”, pelo período de 12 meses,
com 2 turmas de no mínimo 12 alunos, devidamente cadastrados e assistidos
pelo Serviço de Assistência Social do Município de Engenheiro Beltrão/PR,
conforme descrito no anexo I.
1.1.2 A sessão de processamento do Pregão será realizada em dependência
própria da Administração Pública Municipal, localizada na Rua Manoel Ribas,
nº 160 – Centro, na cidade de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná,
iniciando-se às 09h00m do dia 29 de Agosto de 2.019 e será conduzida pelo
Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados pela Portaria n.º
001/2019.
2 – ENTREGA DOS ENVELOPES
2.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO”:
2.1.1 - Os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “HABILITAÇÃO” deverão
ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na
sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário
especificados, a seguir.
LOCAL: Rua Manoel Ribas, 160, Centro – Engenheiro Beltrão-Pr.
DATA: 29 de Agosto de 2.019
HORÁRIO: 09h00m
2.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os

seguintes dizeres:
a) no envelope de PROPOSTA COMERCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO
PROCESSO Nº. 089/2019
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2019

PROPOSTA COMERCIAL
b) no envelope de HABILITAÇÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO
PROCESSO Nº. 089/2019
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2019

HABILITAÇÃO
2.2 – A Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão não se responsabilizará
por envelopes de “Proposta Comercial” e “Habilitação” que não sejam
entregues ao pregoeiro designado, no local, data e horário definidos neste
edital.
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de
atividade compatível com o objeto licitado e que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos de classificação das
propostas, constante deste Edital e seus Anexos, desde que enquadradas
como microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais, nos termos da Lei Complementar 123/2006 e Lei Municipal
1515/2006.
3.1.1 - Os serviços serão prestados na Cidade de Engenheiro Beltrão e
Distritos, nos locais indicados e na forma definida pela Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social.
3.2 - Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação:

3.2.1 - Pessoas físicas ou jurídicas que estejam cumprindo pena de suspensão
de licitar com o Município ou qualquer de seus entes da Administração Direta e
Indireta, ou que tenham sido declarados inidôneas pela Administração Pública.
3.2.2 - Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que
sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública
Municipal, ou tenham sofrido a penalidade aludida no item 3.2.1.
3.2.3 - Empresas estrangeiras que não funcionem no País.
3.2.4 - Empresas reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas
ou subsidiárias entre si.
3.2.5 - Empresas que se encontrem sob falência, concordata, concurso de
credores, dissolução ou liquidação.
3.2.6 - Empresas que não se enquadrem na condição estabelecida no item 3.1.
deste edital.
4 – CREDENCIAMENTO
4.1 – No início da sessão, o proponente, ou seu representante, deverá
apresentar-se ao pregoeiro para credenciamento, devidamente munido de
documento que, expressamente, o credencie a participar do certame, ofertar
lances e a responder pela representada. (Anexo IV).
4.2 - Caso o credenciado seja sócio ou participante da empresa é
indispensável que se comprove, na ocasião, ser detentor de poderes que o
habilite a formular lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame,
em nome da empresa.
4.3 - O credenciado deverá comparecer à sessão portando a carteira de
identidade, procuração (pública ou particular) e contrato social ou documento
equivalente que comprove poderes do outorgante para exercerem direitos e
assumir obrigações em nome da empresa.
4.4 - A legitimidade da representação será demonstrada por um dos
documentos abaixo, no seu prazo de validade e na abrangência de seu objeto:
a) Instrumento de mandato público;
b) Instrumento de mandato particular, assinado por dirigente, sócio ou
proprietário da empresa proponente, com firma reconhecida em cartório.
Neste caso, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo
estatuto, contrato social ou ato constitutivo, e da última alteração
contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

c) Documento, em vigor, de constituição da empresa, quando se tratar de
sócio, administrador ou diretor.
4.5. A comprovação da condição de microempresa, empresa de pequeno porte
ou microempreendedor individual deverá ser realizada através de: - Declaração
da própria empresa e seu contador, com firmas reconhecidas, afirmando que
está enquadrado nos limites e que não se inclui nas hipóteses que afastam o
tratamento privilegiado; ou – Certidão Simplificada da Junta Comercial, que
comprove o enquadramento nos termos da Lei Complementar 123/2006.
4.5.1. A falta da declaração de enquadramento ou da certidão simplificada da
junta comercial, da licitante como microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, implicará na desclassificação imediata e o
impedimento da Empresa em participar desta licitação.
4.6 - Não serão admitidos mais de um representante por empresa, nem um
único representante para mais de uma empresa.
4.7 - Considerando que o credenciamento ocorre em fase preliminar à
habilitação das empresas, deverão os representantes portar em mãos a
documentação prevista no subitem 4.4 deste instrumento, não devendo a
mesma ser colocada dentro do envelope de “Habilitação”.
4.8 - Deverá ser ainda entregue, OBRIGATORIAMENTE, juntamente com o
credenciamento, declaração emitida pelo proponente, na qual afirma estar
ciente das normas contidas neste edital e que atende todos os requisitos de
comprovação de habilitação solicitados no item 6 deste edital. (Anexo V).
4.9 - O prazo para credenciamento encerra-se no momento da abertura da
sessão do pregão.
5 – PROPOSTA COMERCIAL
5.1 – A proposta deverá ser elaborada, de forma clara, em papel timbrado e
atender aos seguintes requisitos:
5.1.1 - datilografadas ou impressas, com páginas rubricadas, sendo a última
assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, rasuras,
ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocadamente, tais falhas
não acarretarem lesões ao direito das demais licitantes, prejuízo à
Administração Pública ou não impedirem a exata compreensão de seu
conteúdo, devendo conter:
a) razão social, número do CNPJ, endereço completo, número do telefone e do
fax da empresa proponente, observando-se que o CNPJ da licitante deverá ser
o mesmo que constará da nota fiscal a ser emitida pela empresa vencedora
desta licitação, após a entrega de seu objeto;

b) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as
especificações do Anexo I deste Edital.
c) preço unitário e total expresso em moeda corrente nacional em algarismos e
por extenso, relativos ao item cotado, com 02 (duas) casas decimais após a
vírgula, já inclusos todos os tributos, fretes, seguros, e quaisquer outras
despesas inerentes ao fornecimento do produto;
d) prazo de validade de proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data estipulada para a entrega dos envelopes;
e) prazo para início dos serviços: 15 dias;
f) prazo para pagamento: até 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.
5.2 – Consideram-se incluídas na proposta todas as despesas necessárias à
execução do objeto.
5.4 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente
sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma cotação para o item do
objeto desta licitação.
5.5. - Em caso de divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerá
o preço unitário; ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso,
prevalecerá o último;
6 – HABILITAÇÃO
6.1 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro
comprovará as condições de habilitação do autor da melhor oferta.
6.2 - O envelope de habilitação deverá conter, OBRIGATORIAMENTE, os
documentos abaixo relacionados:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e última alteração
(caso haja), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de
seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
d) Certificado de Regularidade Fiscal – CRF, junto ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
e) Certidão Negativa de Débito - CND, junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS ou prova equivalente que comprove regularidade de situação
para com a Seguridade Social;

f) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (CND da receita federal e
da Dívida Ativa da União), Estadual, e Municipal;
g) Prova de regularidade de débitos trabalhistas (CNDT junto ao TST ou
TRT9ª).
h) declaração de que não possui em seu quadro funcional menor de 18
(dezoito) anos de idade desempenhando trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e de que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos de idade, salvo
na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, na forma do
artigo 7o, inciso XXXIII, da Constituição Federal. (Anexo II).
i) declaração de inexistência de fato impeditivo para participar do pregão
(Anexo III).
j) Declaração que possui local apropriado para realização das aulas teóricas e
práticas, bem como ferramental necessário, conforme descrito no Anexo I
(Anexo VI);
6.2.1 – É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação
exigidos neste edital, pelo Certificado de Registro Cadastral, para participar de
licitações junto à Administração Direta do Município de Engenheiro Beltrão, no
ramo de atividade compatível com o objeto do certame, que não tenham sido
apresentados para o cadastramento ou que, se apresentados, estejam com os
respectivos prazos de validade vencidos, na data de apresentação das
propostas.
6.3 - Os documentos supramencionados deverão estar com vigência plena na
data fixada para entrega dos envelopes, os quais poderão ser apresentados
em original, cópia autenticada, publicação em órgão da Imprensa Oficial ou
certidão obtida através da rede Internet.
6.4 - A autenticação dos documentos poderá ser feita por cartório competente,
pelo pregoeiro ou qualquer membro da equipe de apoio, à vista dos originais,
no ato de abertura da sessão do pregão.
6.5 - Os documentos retro-relacionados não poderão ser substituídos por
qualquer tipo de protocolo.
6.6 - A não apresentação de qualquer dos documentos ou a apresentação dos
mesmos em condições diferentes das exigidas para a habilitação implicará,
automaticamente, na inabilitação da licitante.
6.7 - Uma vez incluído no procedimento, nenhum documento será devolvido,
exceto os originais, se substituídos por cópias autenticadas.
6.8 - Para fins de conferência, o pregoeiro reserva-se o direito de exigir os
originais de todos os documentos apresentados em fotocópias.

6.9 – As ME’s e as EPP’s deverão apresentar toda a documentação exigida
para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade
fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
6.9.1 – Havendo 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 apresentar preço inferior ao menor preço
ofertado na etapa de lances, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
6.9.2 – A prorrogação do prazo para regularização fiscal dependerá de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao pregoeiro.
6.9.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 5
(cinco) dias úteis, inicialmente concedidos.
6.9.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
cabíveis.
6.10 – Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para
realização do pregão, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por 90
(noventa) dias, contados de sua expedição.
6.11 – A Prefeitura manterá em seu poder os envelopes de habilitação dos
demais licitantes, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após a homologação da
licitação, devendo as empresas retirá-los após este período, sob pena de
inutilização dos mesmos.
6.12 – Para fins de habilitação e homologação do procedimento licitatório, a
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social poderá efetuar
diligências às instalações da empresa vencedora para confirmar se possui
local, equipamentos e ferramentas adequadas ao cumprimento do objeto em
questão.
7 – SESSÃO DO PREGÃO
7.1 - Após o recolhimento dos envelopes de proposta comercial e de
habilitação, credenciamento e identificação dos representantes das empresas
proponentes, o pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, e não mais
aceitará novos proponentes.
7.2 – Classificação das propostas comerciais
7.2.1 - Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas,
verificando se foram atendidas as especificações e condições estabelecidas
neste edital e seus anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que
estiverem em desacordo.

7.2.2 - O pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço por item e
aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para
participarem dos lances verbais.
7.2.3 - Se não houver, no mínimo, 3 (três) propostas de preços nas condições
definidas na cláusula anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas
subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
apresentadas.
7.2.4 – Havendo empate entre propostas de preços que se enquadrem nas
hipóteses descritas nos dois subitens anteriores, serão todas classificadas.
7.2.5 – Será desclassificada a proposta que:
a) apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com
os preços de mercado, superestimados ou manifestamente inexeqüíveis, assim
considerados nos termos do disposto no § 3º do art. 44 e inciso I e II do art. 48,
da Lei Federal nº 8.666/93;
b) não corresponda às especificações do objeto desta licitação;
7.3 – Lances verbais
7.3.1 - Às licitantes classificadas será dada a oportunidade para nova disputa,
por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a
partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.
7.3.2 – Os lances verbais deverão ser dados considerando o valor unitário do
item.
7.3.4 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições,
ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem
de apresentação dos lances.
7.3.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de posterior
ordenação das propostas.
7.3.6 – A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o pregoeiro
considerar necessário.
7.4 - JULGAMENTO
7.4.1 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o
pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto
e valor, decidindo motivadamente a respeito.

7.4.1.1 - Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação;
7.4.1.2 - Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do
edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação,
esta poderá ser aceita, podendo o pregoeiro negociar para obter melhores
condições.
7.4.3 - Sendo aceitável(is) a(s) oferta(s) de menor preço por lote, será(ão)
aberto(s) o(s) envelope(s) contendo a documentação de habilitação da(s)
licitante(s) que a(s) tiver(em) formulado, para confirmação da(s) sua(s)
condição(ões) habilitatória(s).
7.4.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será(ão)
declarado(s) o(s) proponente(s) vencedor(es), sendo-lhe(s) adjudicado o
objeto para o qual apresentou proposta, observadas as disposições da Lei
Complementar nº 123/2006.
7.4.5 - Se a proposta não for aceitável ou se a(s) licitante(s) não atender(em)
às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante habilitada declarada
vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitação.
7.4.6 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o pregoeiro poderá
negociar para que seja obtido um melhor preço.
7.4.7 – Para julgamento e análise das propostas o pregoeiro poderá solicitar
assessoramento técnico de órgãos ou profissionais especializados.
7.4.8 - Da sessão do pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão
registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que,
ao final, será assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
7.4.9 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição
relativamente ao pregão, o pregoeiro devolverá às licitantes, desclassificadas
em todos os itens, os envelopes de “HABILITAÇÃO” inviolados, podendo,
todavia, retê-los até o encerramento da licitação.

8 – RECURSOS
8.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de
recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar

contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.2 - A licitante poderá apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as
quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todas as demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões no prazo de 3
(três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
8.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a
decadência do direito de recurso.
8.4 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
8.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
8.6 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de
avisos da Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão e comunicado a todas as
licitantes via fax ou correio eletrônico.
9 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1 - Inexistindo manifestação recursal, o pregoeiro adjudicará o objeto da
licitação à licitante vencedora, com a posterior homologação do resultado pela
autoridade competente.
9.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade
dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação e
determinará a contratação.
10 – DA CONTRATAÇÃO
10.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante
Autorização de Serviços – AS.
10.1.1 - A nota de autorização de serviços somente será entregue à licitante
vencedora após a publicação da homologação.
11 – DO PRAZO E DO LOCAL DOS SERVIÇOS
11.1 – O licitante terá o prazo de até 15 dias após emissão da AS –Autorização
de Serviços, emitida pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social,
para inicio dos serviços.
12 – DA VIGÊNCIA
12.1 - A vigência da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogada até o limite legal, a critério da Administração Municipal, com fulcro
no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
13 – PAGAMENTO
13.1 - As despesas decorrentes desta licitação serão pagas através da
Secretaria de Finanças ou em estabelecimento bancário, até o 5º
(quinto) dia útil do mês subsequente.
13.2 - Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de
pagamento será contado a partir da regularização dos mesmos.
13.3 - Para facilidade de pagamento, solicita-se a indicação do número da
conta bancária, nome do banco e agência.
14 – DO REAJUSTE DE PREÇOS
14.1 O preço dos serviços objeto desta licitação somente poderá ser reajustado
quando houver majoração oficial de preços, devidamente comprovados nos
autos desta licitação, após o vencimento da validade da proposta
apresentada pelo licitante;
14.2 O reajuste de preços deverá ser solicitado em requerimento protocolado
na Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão, instruído com demonstrativos
comprobatórios da elevação dos preços.
15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1 – As despesas decorrentes desta licitação, correrão, no presente
exercício, à conta das seguintes dotações orçamentárias:
277.8/1.2041.333903905
407.8/1.2041.333903905
16 – DAS PENALIDADES
16.1. O atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente
sujeitará a Contratada à multa de mora calculada sobre o valor estimado do
contrato, sem prejuízo das demais sanções, inclusive a prevista no inciso IV, do
art. 78, da Lei nº 8.666/93, que será aplicada na forma seguinte:
a) atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%;
b) atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, sem prejuízo da
rescisão unilateral por parte da Administração.
16.2. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato
convocatório, a Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão, poderá, garantida a
prévia defesa da licitante vencedora no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar,
sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:.

a) advertência por escrito, quando a licitante deixar de atender determinações
necessárias à regularização de faltas ou defeitos concernentes a entrega dos
bens, a critério da administração da Prefeitura Municipal de Engenheiro
Beltrão;
b) multa compensatória no percentual de 10% (dez) por cento, calculado sobre
o valor estimado do contrato;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão, pelo prazo de até 05 (cinco)
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, na forma da Lei, perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.
16.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido no setor financeiro da
Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão, dentro do prazo de 03 (três) dias
úteis após a respectiva notificação;
16.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, será ela
cobrada ou descontada por ocasião do pagamento efetuado pela Prefeitura
Municipal de Engenheiro Beltrão.
17 – PREGOEIRO
17.1 - O Pregoeiro detém poder de polícia. Na qualidade de servidor público,
tem o dever-poder de zelar pela ordem, pelo respeito, pelo transcurso normal
da sessão, o que lhe autoriza a tomar atitudes não apenas preventivas, mas
também repressivas, como determinar a retirada de cidadãos que estiverem
dificultando o bom andamento da sessão e solicitar reforço policial.
17.2 - O pregoeiro poderá suspender temporariamente a sessão para realizar
diligências.
17.3 - O pregoeiro tem o poder discricionário de optar, motivadamente, dentre
várias alternativas que se lhes apresentam, a que melhor se amolde à
Administração Municipal, sempre visando a defesa do interesse público e os
princípios da isonomia, da legalidade, da economicidade e da razoabilidade.
17.4 – Embora a equipe de apoio não tenha poder de decisão, nem
responsabilidade sobre o certame, o pregoeiro buscará sugestões e opiniões
junto aos integrantes da equipe de apoio.

17.5 – O pregoeiro poderá, a seu critério, estabelecer o valor mínimo para
redução de um lance para o outro, desde que seja no início da disputa, para
que todos os interessados estejam cientes de como proceder.
17.5.1 – O valor mínimo acima descrito poderá se dar em percentual (%).
17.6 – O pregoeiro, usando de seu poder discricionário, poderá tomar
quaisquer outras medidas, compatíveis com a ordem jurídica, para buscar
identificar, dentre as alternativas admitidas, qual se mostra mais adequada em
face dos interesses da Administração Pública Municipal.
18 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
18.1 – Até 2 (dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o
presente edital, mediante petição por escrito, protocolada na Prefeitura
Municipal de Engenheiro Beltrão.
18.2– Caso a impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos ou
providências solicitados determinem alterações no edital, será designada nova
data para a realização do pregão.
19 – DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 - As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento e
tiverem interesse em participar do certame, obrigam-se a acompanhar as
publicações referentes ao processo no órgão oficial do município, representado
pelo Jornal “A Tribuna”, de Campo Mourão, quando for o caso, com vista a
possíveis alterações e avisos.
b) definitivamente, após sua conferência e aceitação.
19.2 - A entrega da proposta implica, automaticamente, na aceitação tácita e
irretratável das condições de participação, não sendo válida qualquer alegação
de desconhecimento ou de ignorância das condições estabelecidas neste
edital.
19.3 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas
Comerciais como dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão.
19.4 – O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.

19.5 - É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração
de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões, vedada a juntada
de documento ou informação que deveriam constar originariamente do
envelope de proposta ou de habilitação.
19.6 - É vedado à licitante retirar sua proposta ou parte dela, após a abertura
da sessão do pregão.
19.7 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões
conforme previsto nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93, sendo os
preços unitários usados para cálculo de eventuais acréscimos ou deduções de
quantitativos.
19.8 - É vedado à vencedora subcontratar total ou parcialmente os serviços
objeto da presente licitação.
19.9 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de
interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado
ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
19.10 – São anexos do presente edital:
a) ANEXO I – Objeto da Licitação/Proposta de preços;
b) ANEXO II – Modelo de Declaração de Menor Empregado;
c) ANEXO III – Modelo de Declaração;
d) ANEXO IV – Modelo de Credenciamento;
e) ANEXO V – Declaração de ciência das normas do edital.
f) ANEXO VI - Modelo de Declaração de disponibilidade de local e
equipamentos para realização dos serviços.
g) ANEXO VII – Minuta do contrato
19.11 – As eventuais dúvidas dos interessados poderão ser dirigidas à
Comissão de Licitação através do telefone (44) 3537-8100; os interessados em
adquirir o edital, poderão fazê-lo no Paço Municipal, na Divisão de Licitações, à
Rua Manoel Ribas, nº 160.
Engenheiro Beltrão, 13 de Agosto de 2.019.
RENATO SIQUEIRA LIMA

Pregoeiro Oficial

ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019
FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa com
instrutor para realização de oficina de conhecimento na área de “mecânica e
injeção eletrônica de veículos automotivos leves”, pelo período de 12 meses,
com 2 turmas de no mínimo 12 alunos, devidamente cadastrados e assistidos
pelo Serviço de Assistência Social do Município de Engenheiro Beltrão/PR.

RAZÃO SOCIAL:_________________________________________________
ENDEREÇO:____________________________________________________
CNPJ/MF:___________________________FONE/FAX:__________________
Item

Especificação

Unid.

Quantidade

1 CONTRATAÇÃO
DE
INSTRUTOR
PARA MESES
REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CONHECIMENTO NA
ÁREA DE "MECÂNICA E INJEÇÃO ELETRÔNICA DE
VEÍCULOS
AUTOMOTIVOS
LEVES",
PARA
REALIZAÇÃO DA AÇÃO POR 12 MESES, COM 2
TURMAS DE NO MÍNIMO 12 ALUNOS, COM 48
HORAS/MÊS DE ATIVIDADES (24 HORAS POR
TURMA/MÊS) DEVIDAMENTE CADASTRADOS E
ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
DO
MUNICÍPIO
DE
ENGENHEIRO
BELTRÃO.
CORRE POR CONTA DA CONTRATADA: ESPAÇO
FÍSICO PARA APLICAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS E
ESPAÇO FÍSICO PARA APLICAÇÃO DE AULAS
TEÓRICAS;
CONTENDO
NO
MÍNIMO
FERRAMENTAL
COMPLETO
PARA
OFICINA,
EQUIPAMENTO MEDIDOR DE PRESSÃO DE
COMBUSTÍVEL,
CANETA
DE
POLARIDADE,
EQUIPAMENTO MEDIDOR DE COMPRESSÃO,
PAQUÍMETRO,
TORQUÍMETRO,
MULTIMETRO,
EQUIPAMENTO DE SCANNER NAPRO.

12

Preço Unit.
Máximo
4.000,00

Preço Total
48.000,00

48.000,00
Total

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
Obs. O preço unitário dos itens deverá ser cotado respeitando até a segunda
casa decimal após a vírgula.
LOCAL E DATA:_________________________________________________

ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019

Declaração de Atendimento ao Art. 27, V da Lei nº 8.666/93 e alterações".

DECLARAÇÃO

......................................................................................, inscrito 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 inc. V do art.
27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27
de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05/09/2002, que
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
(data)
......................................................................
(representante legal)

ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019

DECLARAÇÃO

A
empresa
________________________________,
C.N.P.J.
nº_______________________, sediada _____________________________,
declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO nº 057/2019
da Prefeitura Municipal de Engenheiro Beltrão, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
Local de data,
_____________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019
CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO

A _______ (nome da proponente) ___________________, CNPJ nº
_______________, com sede à _________________________, nº ______,
Bairro _________, cidade _________________, neste ato representada pelo
(s) (sócios ou diretores com qualificação completa – nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), nomeia e constitui seu (s)
Procurador (es) o Senhor (es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço), a quem confere (m) amplo (s) e geral (ais) poderes para,
junto ao Município de ENGENHEIRO BELTRÃO-PR., praticar os atos
necessários com vistas à participação do outorgante na licitação, modalidade
Pregão Presencial, usando dos recursos legais e acompanhando-os,
conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, apresentar
lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir,
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo
ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes,
dando tudo por bom, firme e valioso.

____________________, ____ de _____________ de _____.

ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS NORMAS DO EDITAL
Declaro ter pleno conhecimento das normas
estabelecidas neste edital e as cumprirei.

Local e data

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE LOCAL E
EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019
Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, para
os devidos fins e especialmente no que se referir ao Pregão n. 057/2019, que a
empresa
________________________________________,
com
sede
_______________________, inscrita no CNPJ/MF sob n. _______________ e

com Inscrição Estadual n. ________________, neste ato representada por
seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)), Srs(as).___________________,
portadores(as) da Cédula de Identidade RG n. _________________ e
inscrito(s) no CPF sob n. __________________________, possui local
apropriado para realização das aulas teóricas e práticas, bem como ferramental
necessário.
Declaramos ainda que temos conhecimento de que as instalações,
equipamentos, ferramentas e utensílios poderão, a critério da administração,
ser confirmados mediante vistoria nas instalações da empresa como condição
para homologação do procedimento licitatório.
LOCAL, XX de xxxx de 2019.
NOME
Cargo

ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de prestação de serviços com o objetivo de realização de oficina de
conhecimento na área de “mecânica e injeção eletrônica de veículos
automotivos leves”, pelo período de 12 meses, com 2 turmas de no mínimo 12
alunos, devidamente cadastrados e assistidos pelo Serviço de Assistência
Social do Município de Engenheiro Beltrão/PR, que entre si celebram o
Município de Engenheiro Beltrão e _____________________, na forma
abaixo:
CONTRATANTE: Município de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua
Manoel Ribas, nº 160, inscrito no CNPJ nº
76.950.039/0001-31 neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. Rogério Rigueti Gomes,
CONTRATADO:

____________________, pessoa jurídica, inscrita no Cnpj
nº _________________,

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
Realização de oficina de conhecimento na área de “mecânica e
injeção eletrônica de veículos automotivos leves”, pelo período de 12 meses,
com 2 turmas de no mínimo 12 alunos, devidamente cadastrados e assistidos
pelo Serviço de Assistência Social do Município de Engenheiro Beltrão/PR.
CLÁUSULA SEGUNDA
DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL
Fica integrado a este contrato, independentemente de
transcrição, o seguinte documento cujo teor é do conhecimento da contratada:
Edital de Licitação, modalidade Pregão 057/2019 e anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR
O preço para a prestação dos serviços do presente contrato é
de
R$ _______________ (______________), a ser pago por
autorização da Secretaria de Administração, até o 5º dia útil do mês
subsequente.
CLÁUSULA QUARTA
DOS RECURSOS

A prestação dos serviços será com recursos próprios e/ou
vinculados, e será contabilizado a conta de dotação orçamentária
3.3.90.39.99.99 outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, do seguinte
órgão:
a) Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
CLÁUSULA QUINTA
DO PRAZO
O (a) contratado (a) obriga-se a dar inicio a prestação dos
serviços no prazo máximo de 03 dias.
CLÁUSULA SEXTA
DA VIGÊNCIA
A vigência da contratação será de 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogada até o limite legal, a critério da Contratante, com fulcro no artigo
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA
DA CESSÃO DO CONTRATO
O contratado não poderá ceder o presente contrato, no seu todo
ou em parte, a nenhuma pessoa jurídica ou física, sem autorização prévia, por
escrito, do contratante.
CLÁUSULA OITAVA
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser prestados conforme ordem de serviço
da secretaria de administração.
CLÁUSULA NONA
DA FORMA DE PAGAMENTO
Os pagamentos acontecerão até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente.
CLÁUSULA DÉCIMA
DAS PENALIDADES
O não cumprimento das cláusulas deste contrato, pela
contratada, sofrerá as sanções previstas pela Legislação pertinente, em
especial o artigo 87 da Lei das Licitações nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA RESCISÃO
A contratante se reserva o direito de rescindir o contrato
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes
casos:
a) Quando a contratada transferir no todo ou em parte, o
contrato sem prévia anuência do contratante;
b) Demais hipóteses mencionadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e
suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as
partes, com base na Legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DAS ALTERAÇÕES
Serão incorporadas a este contrato, mediante Termo Aditivo,
quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua vigência,
decorrentes das obrigações assumidas pelo contratado, alterações nas
quantidades, prazos ou valores para todos os fins e efeitos de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a contratada ter plena
ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao
presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DO FORO
As partes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste
termo, perante o Foro de Comarca de Engenheiro Beltrão, Estado do Paraná.
E por assim estarem justos e contratados, firmam as partes
este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, com as testemunhas
presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.
Engenheiro Beltrão-Pr., __ de ___ de 2019.

MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO
BELTRÃO
Contratante

XXXXXXXX
Contratada

