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1 PREÂMBULO 

1.1 A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM, com a devida autorização do Senhor Diretor 
de Material e Patrimônio, torna público, por intermédio de seu Pregoeiro nomeado através da Porta-
ria nº 041/2012-GRE, publicada em 09/02/2012, no Diário Oficial do Estado, a realização de uma li-
citação em sua Diretoria de Material e Patrimônio, localizada no Campus Universitário, sito na Ave-
nida Colombo, n

o
 5.790, Bloco 11 – Sala 01, nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná, através 

deste EDITAL N° 023/2014-DMP, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR 
PREÇO, para aquisição de materiais para serralheria e marcenaria, através de Registro de Preços. 

1.2 A entrega dos envelopes contendo a proposta (ENVELOPE 01) e da documentação de habilitação 
(ENVELOPE 02), deverá ser feita até o dia 24/03/2014, às 08h30min, na Secretaria da Diretoria de 
Material e Patrimônio da UEM, no endereço acima indicado, na sala 10, mediante protocolo eletrô-
nico, sob pena de preclusão. 

1.3 A abertura dos envelopes dar-se-á em sessão pública, a ser realizada no dia 24/03/2014, às 
09h00min.  

1.4 Na hipótese de ocorrer feriado ou qualquer fato impeditivo que impeça a realização da referida ses-
são pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, ou 
em outro a ser definido pelo Pregoeiro. 

2 DA LICITAÇÃO 

2.1 DA LEGISLAÇÃO 

2.1.1 Esta licitação é regida pela LEI ESTADUAL N° 15.608, de 16 de agosto de 2007, Decreto Es-
tadual nº 2391/2008 e Resolução n° 004/08-CAD, aplicando-se, ainda, subsidiariamente, no 
que for cabível, as demais legislações vigentes, entre as quais, a Lei Federal n° 8.666/93, Lei 
nº 10.520/02 e a Lei Complementar n° 123/06 (microempresa ou empresa de pequeno porte), 
bem como pelas condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

2.2 DO OBJETO 

2.2.1 A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
PARA SERRALHERIA E MARCENARIA, através de registro de preços, conforme especifi-
cações estabelecidas no Anexo I. 

2.2.2 O valor máximo para as aquisições oriundas desta licitação está estimado em R$ 
3.056.163,50. 

2.2.3 As aquisições poderão ser feitas para fornecimento de uma só vez ou parceladamente duran-
te a vigência do registro de preços, a critério da UEM. 

2.2.4 A existência de preço registrado não obriga a UEM a firmar as contratações que dele poderão 
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às li-
citações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condi-
ções e de preço. 

2.2.5 O registro de preço terá prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar da publicação do ato 
de homologação na Imprensa Oficial. 

2.3 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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2.3.1 O pagamento dos materiais objeto desta licitação será efetuado por conta do orçamento do 
ano de 2014/2015, mais precisamente, da seguinte dotação orçamentária:  
- 17.00 – 1.170.1081 – Fonte 250 (DSI). 

2.4 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.4.1 Poderão participar desta licitação todos os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
desde que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital pa-
ra execução de seu objeto. 

2.4.2 É vedada a participação, direta ou indireta, nesta licitação de: 
a) pessoa física; 
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio; 
c) empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e 

capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal; 
d) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
e) empresa que esteja temporariamente suspensa para participar de licitação e impedida de 

contratar com a UEM; 
f) empresa que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, a partir da publicação do ato na 
Imprensa Oficial; 

g) empresa que tenha servidor da UEM em seu quadro societário ou de funcionários. 

2.4.3 Estendem-se os efeitos das penalidades de suspensão e da declaração de inidoneidade: 
a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de 

licitar enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa 
jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;  

b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no item 
anterior; 

c) demais agentes públicos impedidos de contratar com a administração Pública por vedação 
legal. 

2.5 DA OBTENÇÃO DO EDITAL 

2.5.1 Este edital e seus anexos serão disponibilizados aos interessados, sem custos. 

2.5.2 Para obtenção do edital e seus anexos, os interessados poderão baixar o correspondente ar-
quivo através do sítio www.pad.uem.br/del (mediante cadastro). 

2.5.3 As modificações, retificações ou adequações realizadas no edital também serão divulgadas e 
disponibilizadas aos interessados no mesmo endereço eletrônico, bem como divulgadas na 
Imprensa Oficial, ficando sob responsabilidade dos interessados acompanhar as eventuais 
publicações suplementares realizadas pela UEM e solicitar seus envios, se necessário. 

2.6 DOS ESCLARECIMENTOS, PROVIDÊNCIAS OU IMPUGNAÇÕES 

2.6.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer interessado em 
participar desta licitação poderá, motivadamente, solicitar esclarecimentos, providências a 
respeito desta licitação e/ou impugnar este edital. 

2.6.2 Os pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnações deverão ser formulados por 
escrito e protocolizados no Bloco 11-Sala 10 da Diretoria de Material e Patrimônio da UEM, sita 
na Avenida Colombo, 5790 Maringá - PR, no horário das 07h40min às 11h40min e das 
13h30min às 17h30mim. 

2.6.3 Os pedidos serão analisados e respondidos pelo Pregoeiro no prazo de até 24 (vinte e qua-
tro) horas, salvo em casos excepcionais que dependam de pareceres técnicos ou jurídicos. 

2.6.4 Enquanto não decidida a impugnação, tempestivamente formulada, a licitação poderá ficar 
suspensa.  

2.6.5 A impugnação tempestivamente feita pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

2.6.6 Não serão conhecidas as impugnações imotivadas ou apresentadas fora do prazo legal. 

http://www.pad.uem.br/del
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2.6.7 Fica exclusivamente a critério do Pregoeiro conhecer os pedidos encaminhados de forma di-
versa da estabelecida neste edital. 

2.6.8 Outras informações poderão ser obtidas no endereço indicado no preâmbulo deste edital, 
com os servidores do Setor de Licitação da UEM, através do telefone (44) 3011-4185. 

2.7 CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITANTE 

2.7.1 As empresas licitantes poderão credenciar um representante para participar desta licitação, 
formular lances, impugnar atos ou interpor recursos, mediante a apresentação de um dos se-
guintes documentos: 

a) tratando-se de representante legal - estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura ou, ainda, 
conforme modelo exemplificado constante do Anexo IV; 

b) tratando-se de procurador - instrumento de procuração público ou particular do qual cons-
tem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir 
de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; ou  

c) tratando-se de representante comercial - carta de credenciamento, conforme modelo 
exemplificativo constante do Anexo III.  

2.7.2 Os documentos referidos no item anterior deverão ser entregues diretamente ao Pregoeiro, 
podendo, ainda, ser enviados num envelope específico, devidamente identificado. 

2.7.3 Os representantes credenciados nesta licitação deverão se identificar exibindo documentos 
oficiais que contenham suas fotos. 

2.7.4 Será admitido apenas 01 (um) representante credenciado para cada licitante. 

2.7.5 Os documentos necessários ao credenciamento dos representantes poderão ser apresenta-
dos em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo 
Pregoeiro ou Membros da Equipe de Apoio.  

2.7.6 A ausência de representante credenciado na sessão pública de abertura e julgamento não in-
valida ou exclui a proposta da licitação, porém, leva à presunção de que o valor consignado 
na oferta escrita é definitivo e que a empresa não tem interesse em formular lances. 

2.7.7 O representante da empresa proponente que se credenciar durante a sessão pública do pre-
gão, somente participará do certame oferecendo lances em relação aos itens remanescentes 
da respectiva licitação. 

2.8 DA HABILITAÇÃO PRELIMINAR – DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA 

2.8.1 Para habilitação preliminar nesta licitação os licitantes deverão apresentar DECLARAÇÃO 
dando ciência de que tem pleno conhecimento e atende as exigências de habilitação previs-
tas no edital, conforme modelo exemplificativo do Anexo V. 

2.8.2 A declaração deverá ser entregue diretamente ao Pregoeiro, no início da sessão.  

OBS: Caso o proponente não envie representante para participar desta licitação, a declaração 
poderá ser enviada através de terceiros ou em envelope específico, devidamente 
identificado quanto ao seu conteúdo, sob pena de exclusão. 

2.8.3 Se o representante da empresa estiver presente e regularmente credenciado para a reunião, 
esta declaração poderá ser elaborada e assinada por ele e entregue ao Pregoeiro, desde que 
até antes do início da abertura das respectivas propostas.  

OBS: Em observância aos princípios da celeridade processual e da ampliação da competitivi-
dade, em sendo conveniente para agilização dos trâmites da reunião, o Pregoeiro pode-
rá fornecer o formulário desta declaração ao representante credenciado, conforme mo-
delo em anexo ao edital. 

2.8.4 A não apresentação desta declaração implicará na EXCLUSÃO do interessado nesta licita-
ção. 



EDITAL Nº 023/2014-DMP  - PREGÃO PRESENCIAL  -  PROCESSO nº 11284/2013-DMP (CONTINUAÇÃO...)  
 

 

4 

 

2.8.5 A habilitação definitiva se dará mediante a análise e aprovação da documentação apresenta-
da pelo interessado no envelope 02. 

2.8.6 Se o licitante apresentar a declaração de que tem pleno conhecimento e atende as exigências 
de habilitação previstas neste edital e, ao final, ficar demonstrado que ele não reúne os requi-
sitos de habilitação necessários a sua contratação, assegurado o direito ao contraditório e 
ampla defesa, poderá ser lhe aplicada a sanção de suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a UEM, nos termos do art. 150, III, Lei Estadual n° 
15.608/07. 

2.9 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

2.9.1 Os interessados, até o dia, hora e local fixados no item 1.2, deverão entregar a proposta e os 
seus documentos de qualificação/habilitação, em envelopes distintos e devidamente fecha-
dos, na Secretaria da Diretoria de Material e Patrimônio, mediante protocolo, com as seguin-
tes identificações na parte externa: 

EDITAL Nº 023/2014-DMP – PREGÃO PRESENCIAL 
ENCERRAMENTO: Dia 24/03/2014, às 08h30min 
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇO 
PROPONENTE:  .................................................................................................. 
ENDEREÇO:....................................................................................................... 
FONE/FAX:...................................................................................................... 
CNPJ:....................................................................................................................... 
E-MAIL:........................................................................................................................................ 
 
EDITAL Nº 023/2014-DMP – PREGÃO PRESENCIAL 
ENCERRAMENTO: Dia 24/03/2014, às 08h30min 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: .................................................................................................. 
ENDEREÇO: ...................................................................................................... 
FONE/FAX: ..................................................................................................... 
CNPJ: ..................................................................................................................... 
E-MAIL:....................................................................................................................................... 

2.9.2 A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o prazo fixado no item 1.2, não sendo 
permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se como dia e horário de entrega o 
protocolizado pela Secretaria da Diretoria de Material e Patrimônio, sendo que os envelopes 
entregues após o prazo previsto não integrarão o processo licitatório e serão devolvidos. 

2.9.3 A ausência de qualquer um dos envelopes referidos no item 2.9.1 implicará na exclusão do 
interessado deste certame licitatório. 

2.9.4 Não será admitido o envio de proposta ou documentação via fax ou similar. 

2.10 DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE 01 

2.10.1 As propostas de preços devem estar devidamente datadas e assinadas pelos respectivos 
representantes legais ou por quem tenha poderes para tanto, redigidas em português, im-
pressas ou datilografadas, de forma clara, concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas 
na parte que envolver valores, que possam prejudicar suas avaliações e autenticidades, 
contendo o número deste edital e discriminando o preço cotado por item. 

OBS: A apresentação da proposta de preços sem assinatura do representante legal, não in-
valida a participação da empresa nesta licitação, desde que seu representante esteja 
presente e credenciado com poderes para assiná-la logo após sua abertura. 

2.10.2 As propostas devem ser elaboradas observando-se as especificações técnicas e condições 
mínimas estabelecidas no Edital e, em especial, no Anexo I, discriminando-se os preços 
dos materiais cotados incluindo MARCA, VALOR UNITÁRIO e VALOR TOTAL, observan-
do-se suas características técnicas e outros elementos que permitam avaliar e propiciar 
seus julgamentos. 
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2.10.3 Nos preços cotados, já deverão estar inclusas todas as despesas com frete, impostos, se-
guros e todos os demais encargos necessários para a entrega dos materiais no Setor de 
Marcenaria da UEM, BLOCO O11. 

2.10.4 As propostas devem ser apresentadas em moeda corrente nacional, limitada a 02 (duas) 
casas após a vírgula, sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro, sem 
arredondamento. 

2.10.5 Não devem ser cotados materiais que não atendam as especificações previstas no anexo I, 
sob pena de desclassificação. 

2.10.6 PRAZO DE ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues no Setor de Marcenaria da 
UEM, BLOCO O11, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados a partir da data do 
recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento (OF). Caso seja necessário e somen-
te nas hipóteses e formas referidas nos arts. 104 e 106 da Lei Estadual n° 15.608/2007, es-
te prazo poderá ser revisto. 

2.10.7 PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: O prazo de validade das propostas é de 60 di-
as, a contar da data prevista de abertura da licitação, considerando-se aceito em caso de 
omissão. 

2.10.8 ACEITAÇÃO DO EDITAL: A apresentação da proposta sem interposição de impugnação, 
pedido de esclarecimentos ou providências, implica na aceitação plena e total das condi-
ções deste edital, sujeitando o licitante às sanções previstas na Lei Estadual nº 15.608/07. 

2.11 DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – DECLARAÇÃO OBRIGATÓ-
RIA 

2.11.1 As microempresas ou empresas de pequeno porte que pretendam usufruir os direitos pre-
vistos no Capítulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão 
enviar, obrigatoriamente, declaração de que se enquadram nesta categoria jurídica empre-
sarial, conforme modelo do Anexo VI. 

2.11.2 A declaração deverá ser enviada dentro do Envelope 01, juntamente com a proposta. 

2.11.3 A não apresentação desta declaração leva ao entendimento de que as empresas proponen-
tes não têm interesse nos benefícios previstos na Lei Complementar n° 123, de 14 de de-
zembro de 2006 ou não se enquadram nesta categoria jurídica. 

2.11.4 A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como mi-
croempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, con-
forme previsto no art. 90 da Lei Federal n° 8.666/93 e, ainda, implicará na aplicação da pe-
nalidade de declaração de inidoneidade, garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.  

2.12 ISENÇÃO DE ICMS – EMPRESAS PARANAENSES - As empresas sediadas no Estado do Para-
ná deverão observar os seguintes critérios acerca da isenção de ICMS por ocasião da elaboração 
da proposta e emissão das respectivas notas fiscais de fornecimento: 

a) De acordo com os Decretos Estaduais nº 1261/2003, de 14.05.2003, e nº 1.546/2003, de 
04.07.2003, ambos contemplados no item 121 do Anexo I – Isenções, do Regulamento do ICMS 
do Paraná, aprovado pelo Decreto Estadual nº 6.080, de 28 de setembro de 2012, editados com 
amparo no Convênio ICMS 26/03 aprovado pelo CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fa-
zendária, a operação INTERNA de venda (ou prestação de serviços de competência esta-
dual) do objeto desta licitação é beneficiada pela isenção do ICMS, condicionado ao des-
conto no preço, do valor equivalente ao imposto dispensado e à indicação do valor do 
desconto na respectiva nota fiscal. 

b) Esta isenção do ICMS não se aplica aos seguintes casos: 

I) às aquisições de reagentes químicos sujeitos ao regime de substituição tributária, quando 
efetuadas junto a estabelecimentos varejistas; 

II) às aquisições de reagentes químicos efetuadas junto à microempresas ou empresas de pe-
queno porte. 
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c) Assim, nos demais casos, todas as empresas paranaenses deverão considerar esse benefício e 
apresentar sua proposta, orçamento ou cotação de preço já com o valor líquido, ou seja, sem 
carga tributária do ICMS. 

d) Para melhores esclarecimentos, apresenta-se o seguinte exemplo: se a empresa vai cotar papel 
A-4, que custa R$ 100,00 com ICMS (neste material que a alíquota é de 18%), ela deve constar 
em sua proposta o valor líquido, ou seja, sem o ICMS, no caso R$ 82,00, concorrendo com este 
preço com as demais empresas licitantes. 

e) As alíquotas aplicáveis a cada material, o cálculo para formação do preço com isenção e a for-
ma de contabilização da operação são encargos das empresas cotantes, assessoradas por 
seus respectivos contadores, razão pela qual a UEM não prestará orientação nesse sentido, 
pois são questões tributárias pertinentes à contabilidade das empresas e ao fisco estadual. 

f) A empresa adjudicatária deverá emitir o documento fiscal com o valor total líquido, ou seja, sem 
o ICMS, assim, utilizado o mesmo exemplo do papel A-4, a nota fiscal deverá ser emitida no va-
lor de R$ 82,00 e preenchida indicando os seguintes dados adicionais: 

I) ICMS isento conforme disposto no Decreto nº 1261/2003 (item 73-B do Anexo I – Isen-
ções, do RICMS/PR). 

II) Demonstração do desconto: 
Preço total com ICMS......................................... R$ 100,00 
Desconto referente à isenção do ICMS............. R$   18,00 
Preço total sem ICMS.......................................... R$   82,00 
Obs: No caso de notas fiscais com vários itens a demonstração do desconto deverá ser feita 

pelo total considerando os subtotais por alíquotas. 

2.13 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 02 

2.13.1 Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação jurídica e regularidade fiscal 
e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal deverão con-
ter: 

I – Para comprovação da habilitação jurídica: 

a) Declaração emitida pelo proponente, conforme modelo exemplificativo do Anexo II, con-
tendo as seguintes informações: 

1. de que não se encontra punida com a sanção administrativa de suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar com a UEM; 

2. de que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão da Administração Pú-
blica, de qualquer esfera de Governo; 

3. de que não possui em seu quadro funcional, menores de 18 anos, em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na con-
dição de aprendiz, a partir de 14 anos (Lei nº 9854, de 27/10/99, DOU de 28/10/99); e  

4. de que a empresa atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio 
ambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente (Decreto Estadual nº 
6252 de 22 de março de 2006). 

II - Para comprovação da regularidade fiscal: 

a) Comprovante de inscrição no CNPJ/MF; 

b) Comprovante de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certi-
dão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, ou equivalente, em plena validade, 
expedido pela Secretaria da Receita Federal;  

c) Comprovante de regularidade com a Fazenda Estadual, sendo que: 

c1) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do propo-
nente, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Se-
cretaria de Estado da Fazenda, ou outra equivalente, na forma da lei.  
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c2) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do Paraná, mediante apresenta-
ção de Certidão de Regularidade Fiscal expedida pela Secretaria de Estado da Fa-
zenda do Paraná, ou documento equivalente, que poderá ser obtida no sitio 
www.fazenda.pr.gov.br. 

OBS: A ausência de apresentação do comprovante de regularidade exigida no subi-
tem “c2”, quando se tratar de proponente com domicílio ou sede em outro Esta-
do da Federação, não será objeto de inabilitação, se o Pregoeiro puder confir-
mar sua regularidade junto à Fazenda Estadual do Paraná, mediante consulta 
eletrônica (internet) durante a respectiva sessão. 

d) Comprovante de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certi-
dão de Regularidade Fiscal (Mobiliário e Imobiliário), ou equivalente, em plena validade, 
expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, em 
nome e CNPJ da empresa proponente; 

d-1 empresas cuja Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede, emitam certi-
dões de tributos individuais (Mobiliário e outra Imobiliário) deverão apresentar as duas 
certidões.  

e) Comprovante de regularidade para com a Seguridade Social (CND/INSS); 

f) Comprovante de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(CRF/CEF). 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Banco Nacional de Deve-
dores Trabalhistas – BNDT em cumprimento a Lei nº 12.440/2011 e a Resolução Adminis-
trativa TST Nº 1470/2011, que deverá ser obtida no sitio www.tst.jus.br/certidao. 

2.13.2 Os documentos necessários à habilitação dos proponentes devem ser apresentados em 
original ou cópia autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro (ou equipe de 
apoio) ou publicação em órgão de Imprensa Oficial. 

a) A autenticação dos documentos pelo Pregoeiro (ou equipe de apoio) pode ser feita antes 
ou durante a sessão, desde que, neste último caso, o proponente tenha enviado a cópia 
dentro do envelope documentação e apresente o original até o momento da análise de 
seus documentos. 

b) Não serão autenticados documentos cujos originais sejam apresentados após a conclu-
são de fase de análise dos documentos. 

Obs: Os documentos expedidos via internet poderão ser apresentados em forma original 
ou cópia reprográfica sem autenticação, porém, suas aceitabilidades ficarão condiciona-
das à confirmação de suas autenticidades mediante consulta on-line no respectivo sitio 
eletrônico. 

2.13.3 A ausência ou apresentação irregular de qualquer um dos documentos obrigatórios fixados 
neste Edital implicará na inabilitação do proponente. 

2.13.4 As empresas classificadas deverão manter durante todo o período de registro de preços, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualifica-
ção exigidas nesta licitação, em especial, quanto ao prazo de validade das certidões apre-
sentadas, sob pena de terem seus preços cancelados. 

2.14 DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE ME E EPP 

2.14.1 Regras específicas sobre a documentação de comprovação de regularidade fiscal aplicá-
veis às microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), em conformidade com 
a Lei Complementar n° 123, de 14.12.06: 

a) A regularidade fiscal compreende a apresentação dos seguintes documentos: Certidões 
Negativas de Contribuições de Tributos Federais, Estaduais e Municipais, Seguridade 
Social (INSS/CND) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CEF/CRF) ou os respec-
tivos documentos equivalentes.  

http://www.fazenda.pr.gov.br/
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b) As microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), por ocasião da participa-
ção em certames licitatórios, entretanto, ficam obrigadas a apresentar toda documen-
tação exigida no edital, inclusive, as pertinentes à comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

c) Havendo alguma restrição nos documentos apresentados para comprovação da regulari-
dade fiscal, será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para regularização da docu-
mentação, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for decla-
rado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério exclusivo da UEM. 

d) A não regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará na decadência 
do direito da microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) à contratação, 
sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis por descumprimento de obrigações 
contratuais previstas neste edital e na legislação vigente aplicável à matéria (advertência, 
multa, impedimento de licitar e contratar com a UEM e declaração de inidoneidade), sen-
do facultada à UEM, ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifi-
cação, para fornecer o objeto licitado ou, revogar a licitação. 

2.15 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

2.15.1 No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, será realizada a sessão pública 
do pregão para julgamento das propostas, dos lances e dos documentos de habilitação. 

2.15.2 O Pregoeiro recolherá, inicialmente, as cartas de credenciamento dos representantes pre-
sentes (Anexo III ou IV), bem como as declarações das empresas licitantes de que têm 
conhecimento e atendem às exigências do edital (Anexo V).  

2.15.3 Na sequência, o Pregoeiro informará aos presentes acerca das empresas que estão parti-
cipando deste certame, bem como, eventualmente, daquelas excluídas por inobservância 
de algum dos requisitos estabelecidos no edital. 

2.15.4 Todos os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação serão rubrica-
dos pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 

2.15.5 Iniciada a sessão pública do pregão, nenhuma empresa poderá desistir da proposta apre-
sentada, salvo por motivo superveniente devidamente comprovado e aceito pelo Pregoeiro. 

OBS: Considera-se iniciada a sessão pública do pregão, quando o Pregoeiro iniciar os tra-
balhos de abertura dos envelopes contendo as propostas apresentadas. 

2.15.6 Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio rubricarão 
todas as folhas e demais documentos que integram as propostas apresentadas pelos lici-
tantes, facultando-se aos licitantes presentes, igualmente, rubricar os documentos neles 
contidos. 

2.15.7 Na sequência, o Pregoeiro verificará a conformidade das propostas com os requisi-
tos/especificações estabelecidos no edital, desclassificando-se as tecnicamente incompatí-
veis. 

2.15.8 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atendam às exigências deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades 
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

b) contenham valores manifestamente inexequíveis;  

c) não informar a marca para o item cotado; 

d) ultrapassem o valor máximo unitário fixado no Anexo I, se não apresentarem lances fi-
nais verbais inferiores ao limite estabelecido neste edital. 

e) cotarem duas ou mais marcas para o mesmo item. 

2.15.9 As propostas, na sequência, serão classificadas pela ordem crescente de preço, aplicando-
se os seguintes critérios: 
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a) Serão classificados pelo Pregoeiro, para a etapa de lances, o licitante que apresentar 
proposta com menor preço e os demais que apresentarem propostas com preços até 
10% (dez por cento) superior àquela de menor preço. 

b) Caso não sejam verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas naquelas condições, 
serão classificadas as 03 (três) melhores propostas, se houver, independentemente do 
percentual de diferença entre elas. 

c) No caso de igualdade de preços entre duas ou mais propostas escritas, apenas para fins 
de ordenação dos lances, o Pregoeiro realizará sorteio entre elas. 

d) Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus 
Anexos. 

2.15.10 Em seguida, será dado início à etapa de lances verbais pelos proponentes que deverão 
ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, levando-se em 
conta o preço POR ITEM. 

2.15.11 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais, em ordem decrescente de valor e em sistema de revezamento, até que todos os 
classificados declinem do direito de ofertar lances verbais. 

2.15.12 A desistência em apresentar lance verbal ou a apresentação de lance superior a de menor 
preço, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de 
lances verbais e na manutenção do último preço oferecido pelo licitante, para efeito de or-
denação das propostas, prosseguindo a etapa de lances entre as demais empresas rema-
nescentes.  

2.15.13 O Pregoeiro dará oficialmente por encerrada a etapa de lances somente quando todas as 
empresas declinarem do direito de ofertar lances. 

2.15.14 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro verificará se existe alguma microempresa ou 
empresa de pequeno porte entre os proponentes subsequentes ao lance de menor preço, 
limitados em até 5% (cinco por cento) sobre este. 

2.15.15 Não havendo microempresa ou empresa de pequeno porte com lances superiores em até 
5% (cinco por cento) sobre o menor preço obtido, o Pregoeiro dará sequência à sessão 
iniciando a fase de abertura e julgamento da documentação de habilitação. 

2.15.16 Em havendo uma ou mais MEs ou EPPs com preços superiores em até 5% (cinco por cen-
to) sobre o menor preço obtido, a estes, serão concedidos os direitos previstos na Lei 
Complementar nº 123/06. 

2.15.17 Será assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte, no caso de empate 
técnico, o direito previsto no art. 45, I, II e III da Lei Complementar n° 123/06. 

2.15.18 Entende-se por empate técnico aquelas situações em que as propostas/lances apresenta-
dos pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou superior em até 
5% (cinco por cento) sobre à proposta mais bem classificada nesta licitação, desde que o 
proponente de menor preço não esteja enquadrada nesta categoria. 

2.15.19 Constatada a situação de empate técnico, depois de encerrada a etapa de lances, proce-
der-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será assegurado o di-
reito de apresentar NOVA PROPOSTA/LANCE COM VALOR INFERIOR àquela conside-
rada vencedora do certame (menor preço), no prazo a ser fixado pelo Pregoeiro, sob pena 
de preclusão (art. 45, I, LC 123/06); 

b) Para fixação do prazo referido na alínea anterior, o Pregoeiro levará em conta a complexi-
dade do objeto e/ou a quantidade de itens licitados neste certame; 

c) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para 
exercer seu direito de apresentação de nova proposta/lance na própria sessão de julga-
mento das propostas, suspendendo-a, excepcionalmente, em caso de estrita necessidade; 
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d) A ausência de representante credenciado da microempresa ou empresa de pequeno porte 
na sessão de julgamento das propostas leva o Pregoeiro ao entendimento de que ela re-
nunciou ao direito de apresentar nova proposta e/ou de que não tem interesse em apre-
sentá-la; 

e) Em caso de apresentação de nova proposta com valor inferior à melhor classificada, 
a respectiva microempresa ou empresa de pequeno porte será declarada vencedora do 
certame, sendo adjudicado o objeto licitado em seu favor; 

f) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma das alíneas anteriores, serão convocadas as demais remanescentes 
que porventura se enquadrem na mesma situação jurídica (até 5%), na ordem classificató-
ria, para o exercício do mesmo direito e no mesmo prazo subsequente (art. 45, II, LC 
123/06); 

g) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem dentro do intervalo percentual acima referido, será reali-
zado sorteio entre elas para que se defina aquela que primeiro poderá apresentar nova 
oferta sobre o menor preço obtido (art. 45, III, LC 123/06). 

2.15.20 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item anterior, o objeto licitado se-
rá adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

2.15.21 Somente serão reconhecidas como microempresas ou empresas de pequeno porte aque-
las que apresentarem declaração nos termos do modelo orientativo referido no Anexo VI. 

2.15.22 Mesmo depois de encerrada a etapa de lances e aplicada a Lei Complementar nº 123/06 
(quando for o caso), o Pregoeiro poderá negociar o preço com a empresa vencedora a fim 
de obter melhor oferta ou maior compatibilidade com o praticado no mercado.  

2.15.23 Concluída a etapa classificatória das propostas e dos lances verbais, bem como aplicada a 
Lei Complementar nº 123/06 (quando for o caso), o Pregoeiro dará sequência à sessão 
iniciando a fase de habilitação com a abertura dos envelopes contendo a documentação 
dos 03 (três) proponentes de melhor oferta, confirmando as suas condições de habilitação. 

OBS: A eventual ausência de 03 (três) proponentes não inviabiliza a efetivação da classifi-
cação e habilitação da(s) empresa(s) cotante(s).  

2.15.24 Se não houver lances e a empresa que oferecer o menor preço vier a ser desclassificada 
ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa competitiva de lances entre os demais li-
citantes para apuração do vencedor, obedecendo-se aos critérios estabelecidos nos itens 
2.15.9, inclusive, com a inclusão de outros licitantes, se for o caso, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele ad-
judicado o objeto do certame, em conformidade com inciso X do art. 58 da Lei Estadual n° 
15.608/07. 

2.15.25 Encerrada a fase de lances e constatada a regularidade da documentação de habilitação, 
os preços das empresas classificadas serão registrados em ata ou instrumento equivalen-
te, em ordem crescente, a qual ficará disponível na internet e o respectivo edital com o re-
sultado publicado na Imprensa Oficial do Estado. 

2.15.26 Para efetivação da contratação, os licitantes classificados deverão encaminhar, no prazo 
de até 01 (um) dia útil após o encerramento da sessão, novas planilhas de preços, com os 
valores readequados ao que foram ofertados nos lances verbais, sob pena de decair do di-
reito ao registro do respectivo preço e se sujeitar à aplicação das penalidades previstas 
neste edital e na lei 15.608/07. 

OBS: Para cumprimento desta obrigação e agilização do procedimento, o Pregoeiro colo-
cará formulários de planilhas resumidas pré-elaboradas à disposição das empresas 
classificadas para, querendo, preencherem os campos que envolverem valores e a 
assinatura dos respectivos representantes credenciados presente na sessão.  

2.15.27 Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e es-
tando o seu preço compatível com o praticado no mercado, esta poderá ser aceita, situa-
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ção em que o Pregoeiro poderá negociar com o proponente objetivando a obtenção de 
preço melhor. 

2.15.28 Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá suspender 
o pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para 
o recebimento de novas propostas.  

2.15.29 Havendo suspensão dos trabalhos, em virtude de alguma situação excepcional que exija a 
realização de diligências, o Pregoeiro informará o novo dia, hora e local em que serão rei-
niciados os trabalhos, ficando cientes, desde logo, os licitantes presentes e fazendo a co-
municação direta, por meio eletrônico de comunicação à distância ou correspondência 
postal aos que indicaram representantes e aos que se ausentaram após abertura da res-
pectiva sessão. 

2.15.30 O edital com o resultado do julgamento das propostas e da documentação dos proponen-
tes classificados será disponibilizado na internet e divulgado na Imprensa Oficial. 

2.15.31 Em caso de recurso e não reconsideração pelo Pregoeiro, o ato de adjudicação do objeto 
licitado será de competência da autoridade superior. 

2.15.32 Decorrido o prazo recursal da fase de julgamento dos documentos de habilitação, os Enve-
lopes que permaneceram fechados, ficarão a disposição dos licitantes para serem retira-
dos, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de incineração. 

2.16 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

2.16.1 As propostas serão classificadas pela ordem crescente de preços, considerando-se vence-
dor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO POR ITEM, respeitado o valor máximo 
fixado neste Edital e no Anexo I. 

2.17 DOS RECURSOS 

2.17.1 Declarada a empresa vencedora e os demais classificados nesta licitação, ao final da ses-
são, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
mediante o registro da síntese das suas razões em ata, quando lhe será concedido o prazo 
de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitan-
tes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões, se quiserem, em igual número 
de dias, que começarão a correr ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 

2.17.2 Os memoriais dos recursos e as contrarrazões deverão ser protocolizados na sala 10 do 
bloco 11 da Diretoria de Material e Patrimônio da UEM, no endereço indicado no preâmbulo 
deste edital. 

2.17.3 Em caso de recurso não provido pelo Pregoeiro, os autos serão remetidos à autoridade su-
perior para decisão, cabendo a esta a atribuição de adjudicar ou não o objeto da licitação. 

2.17.4 O exame, instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior serão realiza-
dos pelo Pregoeiro, no prazo de 03 (três) dias úteis.  

2.17.5 O julgamento do recurso será realizado no prazo de 03 (três) dias úteis, contados de seu 
recebimento pela autoridade superior. 

2.17.6 O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

2.17.7 O Pregoeiro poderá indeferir o pedido de prazo para apresentação do recurso se os funda-
mentos forem inconsistentes ou meramente protelatórios. 

2.17.8 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante acerca de sua intenção em interpor 
recurso importará na decadência deste direito e na adjudicação do objeto da licitação pelo 
Pregoeiro ao vencedor. 

2.18 DA HOMOLOGAÇÃO 

2.18.1 Decorrido o prazo sem interposição de recursos ou depois de julgados os eventualmente in-
terpostos, os autos serão encaminhados à autoridade superior competente para homologa-
ção do resultado do certame e convocação do vencedor para assinatura da ata de registro 
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de preços ou retirada de documento equivalente, podendo, ainda, revogar a licitação por in-
teresse público ou anulá-la se constatada alguma irregularidade. 

2.18.1.1 – A empresa deverá devolver a ata de registro de preços devidamente assinada no 
prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis do seu recebimento, sob pena de ca-
racterizar descumprimento de obrigação legal e sujeitar-se as sanções adminis-
trativas cabíveis, inclusive multa. 

2.18.2 O ato de homologação da licitação pela autoridade superior será publicado na Imprensa 
Oficial. 

2.18.3 A formalização da aquisição dos materiais oriundos desta licitação se restringirá à emissão 
da respectiva nota de empenho de despesa, em compatibilidade à respectiva ata de registro 
de preços, dispensando-se a celebração de termo de contrato, como faculta o art. 108, IV e 
§ 1º da Lei Estadual n° 15.608/07. 

2.18.4 A UEM não se obriga a contratar a totalidade dos valores estimados nesta licitação, bem 
como poderá, se assim entender conveniente, realizar licitações específicas para contratar 
os materiais referidos no registro de preços, ressalvada a preferência em caso de igualdade 
de preços e condições.  

2.19 – DO GESTOR 

2.19.1 O gestor da ata de Registro de Preços será o Senhor Gilson Pereira Garcia, integrante do 
quadro permanente de servidores da CONTRATANTE. 

2.19.2 O gestor anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

2.19.3 As decisões ou providências que ultrapassarem a competência do gestor devem ser solici-
tadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

2.19.4 O contratado é obrigado a: 

a) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resul-
tantes da execução ou de materiais empregados; 

b) responder pelos danos causados diretamente à UEM ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa respon-
sabilidade. 

2.19.5 O contratado é o único responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que a inadimplência do contratado, com 
referência aos encargos estabelecidos, não transfere à UEM a responsabilidade por seu paga-
mento. 

2.20 DOS PAGAMENTOS 

2.20.1 Os pagamentos dos materiais serão realizados em até 15 (quinze) dias após as entregas 
acompanhadas das respectivas notas fiscais. 

2.20.2 Os pagamentos serão realizados através do SIAF – Sistema Integrado de Administração Fi-
nanceira do Estado do Paraná, por intermédio do Banco do Brasil S/A, agência 0352-2, fa-
cultando-se ao proponente adjudicatário a indicação de outra agência bancária, desde que 
assuma as respectivas despesas, se houver. 

2.20.3 Conforme previsto no § 6º do artigo 13º da Portaria CAT 162/2008, o emitente da NFe, obri-
gatoriamente, deverá disponibilizar download ou encaminhar o arquivo eletrônico da NFe e 
seu respectivo protocolo de autorização ao destinatário no endereço eletrônico 
nfe.contasapagar@uem.br. 

2.21 DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 

2.21.1 Os preços registrados poderão ser revisados/alterados em caso de oscilação no custo dos 
materiais comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, re-

mailto:nfe.contasapagar@uem.br
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classificando-se os preços, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei 
Estadual nº 15.608/07. 

2.21.2 A UEM e/ou a empresa contratada poderão suscitar o procedimento para análise dos pre-
ços praticados no mercado para fins de revisão/alteração dos preços, com a devida funda-
mentação.  

2.21.3 A comprovação da oscilação dos custos dos materiais poderá ser feita pela empresa contra-
tada, mediante apresentação de documentos comprobatórios hábeis, devidamente aceitos 
pela UEM. 

2.21.4 Facultativamente, se for o caso, a UEM poderá exigir outros documentos complementares 
ou, ainda, a realizar pesquisa de mercado para confirmação dos preços vigentes no merca-
do e, inclusive, propor a revisão dos preços registrados mediante aplicação de índices ou 
preços diferentes dos apresentados pela empresa contratada. 

2.21.5 A não aceitação da revisão/realinhamento dos preços por parte da UEM, quando solicitado 
pela empresa contratada, poderá implicar em sua exclusão no respectivo item deste registro 
de preços.  

2.21.6 A não aceitação da revisão/realinhamento dos preços por parte da empresa contratada, 
quando proposto pela UEM, igualmente, implicará na sua exclusão no respectivo item deste 
registro de preços. 

2.21.7 Não serão acolhidos pedidos de revisão de preços sem decurso de um prazo mínimo de 90 
(noventa) dias.  

2.21.8 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superve-
niência de disposições legais, quando ocorridos após a apresentação das propostas, de 
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais 
ou para menos, conforme o caso. 

2.22 DA SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS PREÇOS 

2.22.1 Os preços registrados poderão ser suspensos ou cancelados nos seguintes casos: 

a) pela UEM, quando for por ela julgado que a empresa contratada esteja definitiva ou 
temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao 
registro de preços ou pela não observância das normas legais ou editalícias; 

b) pela empresa contratada, quando mediante solicitação por escrito, demonstrar que está 
definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação e 
devidamente aceita pela UEM, nos termos legais; 

c) por relevante interesse da UEM, devidamente justificado; 

d) por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular da empresa contratada, ou, 
ainda, no caso de substancial alteração das condições de mercado. 

2.22.2 Enquanto perdurar a suspensão ou cancelamento dos preços, poderão ser realizadas novas 
licitações para aquisição dos materiais constantes dos registros de preços.  

2.23 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

2.23.1 Pelo descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigações estabelecidas neste edi-
tal, são cabíveis as seguintes sanções administrativas: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

UEM, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a UEM, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos. 

2.23.2 Para aplicação das sanções administrativas, a UEM levará em consideração a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos e a reincidência na prática do ato, apurados 
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mediante processo administrativo, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, 
conforme a seguir: 

I) A sanção administrativa de advertência será aplicada por escrito e destinada às condu-
tas que prejudiquem o andamento do procedimento de licitação e de contratação. 

II) A sanção administrativa de multa será aplicada por inexecução total ou parcial da obri-
gação, inclusive, por atraso injustificado, sujeitando o inadimplente à multa de mora, 
que será graduada de acordo com a gravidade da infração, observando-se os seguin-
tes limites: 
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 

obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar a respectiva ata, dentro 
de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
ata; 

c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da ata para cada dia subsequente ao 
trigésimo dia referido na alínea anterior. 

III) A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 
contratar com a UEM serão aplicadas nas hipóteses dos ilícitos previstos nos incisos 
do art. 154 da Lei Estadual n° 15.608/07. 

IV) A sanção administrativa de declaração de inidoneidade será aplicada nas hipóteses 
dos ilícitos previstos nos incisos do art. 156 da Lei Estadual n° 15.608/07. 

2.23.3 Os procedimentos operacionais pertinentes à aplicação da sanção administrativa de multa, 
quando for o caso, estão estabelecidos na minuta da Ata de Registro de Preços e os refe-
rentes à suspensão e declaração de inidoneidade estão previstas na Lei Estadual nº 
15.608/07. 

2.24 DOS ANEXOS DO EDITAL 

2.24.1  Integram o presente edital os seguintes anexos: 

a) Anexo I - Discriminação do objeto licitado. 

b) Anexo II - Modelo de Declaração de que a empresa não está impedida de licitar ou con-
tratar com a Administração Pública, de Idoneidade, de que não possuem em-
pregados menores de 18 anos nas condições vedadas pela legislação, que a 
empresa atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio 
ambiental. 

c) Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento de representante comercial. 

d) Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento de representante legal. 

e) Anexo V - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências 
do Edital 

f) Anexo VI - Modelo de Declaração de que é ME ou EPP. 

g) Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços. 

2.24.2 É facultada a apresentação dos anexos em modelos próprios do proponente, desde que 
não descaracterizem suas finalidades. 

3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1 Havendo divergência, omissão ou conflito entre as condições estabelecidas neste certame licitatório 
e a Lei nº 15.608/07, esta prevalecerá, em observância ao princípio da hierarquia das normas.  

3.2 Esta licitação poderá ser revogada, por interesse público ou, anulada, por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado, aplicando-se os procedi-
mentos inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório. 

3.3 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões formais, desde que não reste 
infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
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3.4 As normas disciplinadoras deste pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da dis-
puta entre os proponentes, desde que não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e 
a segurança da contratação. 

3.5 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos docu-
mentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo que falsidade de qualquer documento 
ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação de quem o ti-
ver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou do pedido de compra, 
sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

3.6 Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de abertura dos envelo-
pes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e representantes cre-
denciados presentes. 

3.7 É facultado ao licitante formular protestos consignando em atas dos trabalhos, para prevenir res-
ponsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente manifestar 
qualquer intenção de modo formal. 

3.8 Poderá o Pregoeiro/Universidade Estadual de Maringá, na forma do disposto no § 6º, do art. 10, da 
Lei Estadual n.º 15.608/07, se assim achar necessário, solicitar ao licitante vencedor a apresenta-
ção de uma amostra do item ofertado. 

3.9 Ao Pregoeiro e/ou Autoridade Superior, na forma do disposto no § 3º, do art. 85, da Lei Estadual n.º 
15.608/07, se reserva o direito de suspender a sessão pública desta licitação para promover qual-
quer diligência que entender necessária para esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
não sendo permitida, após a entrega dos documentos e propostas, a substituição ou apresentação 
de documentos, salvo para atualizar documentos cuja validade tenha se expirado após a data de 
encerramento para seu recebimento. 

3.10 Nesta licitação, a formalização da aquisição se restringirá à emissão da respectiva nota de empe-
nho de despesa, dispensando-se a celebração de termo de contrato, como faculta o § 1° do art. 
108 da Lei Estadual n° 15.608/07. 

3.11 Fica expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do con-
tratado com outrem, ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação. 

3.12  Havendo divergência, omissão ou conflito entre as condições estabelecidas neste certame licitató-
rio e a Lei Estadual n° 15.608/07, esta sempre prevalecerá. 

3.13 Até a confirmação da contratação, poderá o licitante vencedor ser excluído do certame, sem direito 
a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Universidade Es-
tadual de Maringá tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou 
posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, 
técnica ou administrativa. 

3.14 Constituem-se motivo para cancelamento da Ata de Registro de Preços: a subcontratação total ou 
parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, ou transferência total ou parcial, 
bem como a fusão, cisão ou incorporação. 

3.15 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração da proposta e/ou apresentação 
de quaisquer documentos relativos a esta licitação. 

3.16 O foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação é o da Comarca de 
Maringá, Estado do Paraná, com renúncia prévia e expressa dos proponentes a qualquer outro por 
mais privilegiado que seja.  

 
Maringá, 10 de março de 2014. 

 

 

 

Carlos Yoshihiro Sakiyama  
DIRETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

Olimpio Mutsuo Fujikawa 
PREGOEIRO 
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ANEXO I 
EDITAL N

o
 023/2014 DMP – PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO Nº 11284/2013-DMP 
 
 
Razão Social:___________________________________________________________________________      
Endereço: ________________________________________________________ _____________________ 
Fone:___________________ Fax: ___________________ E-Mail__________________________________ 
CNPJ/MF: _____________________________________- CIDADE: ___________________ESTADO:_____ 
 
 
OBJETO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERRALHERIA E MARCENARIA, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME DISCRIMINA-

ÇÃO ABAIXO: 
 
Item Qtde Unid Especificação Vl. Máx Unit Marca Vlr. Unit. Vlr. Total 

1 160 UN Base para teclado telescopica R$ 88,20    

2 2000 PÇ Batente para fechadura lingueta simples R$ 1,85    

3 1600 UN Cartela de tapa furo adesivo branco 13mm com 50 unidades. R$ 6,68    

4 1600 UN Cartela de tapa furo adesivo cinza platina 13mm com 50 unidades. R$ 6,81    

5 1600 UN Cartela de tapa furo adesivo mafim 13mm com 50 unidades. R$ 6,58    

6 1600 UN Cartela de tapa furo adesivo marfim arce 13mm com 50 unidades. R$ 6,41    

7 640 UN Chapa MDF branca 2 faces 15mm (2,75 x 1,83)m R$ 164,81    

8 320 CH Chapa dura e plana de alta densidade, formada por fibras de madeira consolida-
das, com espessura de 2,5 mm e dimensões de (1.830 x 2.750) mm, de primeira 
qualidade, na cor branca. 

R$ 106,33    

9 320 CH Chapa dura e plana de alta densidade, formada por fibras de madeira consolida-
das, com espessura de 2,5 mm e dimensões de (1.830 x 2.750) mm, de primeira 
qualidade, na cinza platina. 

R$ 104,60    

10 320 CH Chapa dura e plana de alta densidade, formada por fibras de madeira consolida-
das, com espessura de 2,5 mm e dimensões de (1.830 x 2.750) mm, de primeira 
qualidade, na cor marfim arce. 

R$ 101,26    

11 320 CH Chapa dura e plana de alta densidade, formada por fibras de madeira consolida-
das, com espessura de 2,5 mm e dimensões de (1.830 x 2.750) mm, de primeira 
qualidade, na cor marfim. 

R$ 87,93    

12 320 CH Chapa dura e plana de alta densidade, formada por fibras de madeira consolida- R$ 88,00    
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das, com espessura de 2,5 mm e dimensões de (1.830 x 2.750) mm, de primeira 
qualidade, na cor marrom. 

13 400 CH Chapa de MDF Marfim 2 faces 15mm (2,75x1,83)m R$ 225,66    

14 1200 UN Cola adesiva instantânea de 20g R$ 7,13    

15 240 UN Cola Branca, tipo extra, pronta para uso, resistente à umidade, odor característi-
co, média viscosidade, que após seca apresenta uma película transparente, plas-
tificada, de alta resistência ao descolamento. Consumo máximo de 250 g por m2 
para colagem de laminado plástico em madeiras. Tendo como ingrediente: Emul-
são aquosa à base de acetato de polivinila (PVA). Em embalagem de 1 Kg. 

R$ 18,15    

16 1200 KG Cola granulada para coladeira de borda incolor. Preço por quilo. R$ 22,36    

17 200 UN Cola Contato que proporcione colagens de alto desempenho e resistentes à óleo, 
água, oxidação e à maioria dos produtos químicos, possuindo cor creme e odor 
característico de solventes orgânicos. Tendo como componentes: Solvente alifáti-
co, solventes oxigenados, Resinas sintéticas, Borrachas sintéticas e aditivos. Não 
deve conter TOLUOL em sua formulação. Embalagem de 2,8Kg 

R$ 82,17    

18 120 UN Compensado virola (220x160)cm - 15 mm R$ 118,04    

19 5000 PR Corrediça c/ dobradiça embutir 40cm R$ 71,96    

20 320 PR Corrediça de 35 cm R$ 9,38    

21 320 PR Corrediça de 40 cm R$ 7,63    

22 320 PR Corrediça de 45 cm R$ 6,99    

23 320 PR Corrediça 50cm R$ 7,02    

24 320 PR Corrediça de 55 cm R$ 7,95    

25 320 PR Corrediça telescopica 35cm R$ 14,58    

26 320 PR Corrediça telescopica 40cm R$ 18,91    

27 320 PR Corrediça telescópica 45cm R$ 23,38    

28 320 PR Corrediça telescopica 50cm R$ 28,40    

29 320 PR Corrediça telescópica 60cm R$ 24,46    

30 320 PÇ Correia de lixa pano (720x15)cm grana 100 R$ 99,00    

31 320 UN Correia lixa G. 60  (76X457)mm R$ 21,33    

32 160 PÇ Correia lixa G.60 (76X610)MM R$ 21,66    

33 160 PÇ Correia lixa G.80 (76X457)MM R$ 21,33    

34 160 PÇ Correia lixa G.80 (76X610)MM R$ 22,66    

35 160 UN Correia lixa pano (720 x15)cm grana120 R$ 103,00    

36 160 PÇ Correia lixa pano (720 x 15)cm grana 60 R$ 95,75    

37 160 UN Correia lixa pano G.100 (15X151)cm R$ 97,00    

38 160 UN Correia lixa pano G.120 (15X151)cm R$ 95,75    

39 160 UN Correia lixa pano G. 60 (15X151)cm R$ 95,75    

40 160 UN Correia lixa pano G.80  (15X151)cm R$ 95,75    

41 160 PÇ Correia Lixa Pano G80 (720X15)CM R$ 92,75    

42 2500 PÇ Dobradiça metal pressão 35mm R$ 9,91    
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43 160 UN Espuma expansiva de Polieretano - spray com 500ml R$ 43,16    

44 400 UN Fechadura bico de papagaio para porta de armário R$ 26,48    

45 1200 UN Fechadura cilindro de pressão 25mm R$ 20,42    

46 2500 UN Fechadura para armário lingueta simples de 22mm R$ 8,02    

47 2400 M Fita PVC 22mm cor branca R$ 0,92    

48 800 M Fita PVC 35mm branca R$ 0,97    

49 400 M Fita PVC branca 50mm R$ 1,92    

50 400 M Fita PVC branca de 45 mm R$ 0,96    

51 2400 M Fita PVC cinza platina 22mm R$ 1,03    

52 800 M Fita PVC cinza platina 35MM R$ 1,71    

53 240 M Fita PVC cinza platina 60mm R$ 2,81    

54 800 M Fita PVC  marfim 22mm R$ 0,89    

55 400 M Fita PVC Marfim 35mm R$ 0,77    

56 2400 M Fita PVC marfim arce 22 mm R$ 1,07    

57 400 M Fita PVC marfim arce 35MM R$ 2,23    

58 400 M Fita PVC marfim de 45 mm R$ 2,40    

59 400 M Fita PVC preta 22mm R$ 0,97    

60 40 CX Grampo 80/06 mm com 13.000 unidades R$ 36,17    

61 40 CX Grampo 80/10 mm com 10.560 unidades R$ 41,29    

62 40 CX Grampo 80/13 mm com 6.000 unidades R$ 56,72    

63 300 UN Kit p/ duas portas de correr c/ roldanas, guias e trilhos de alumínio de 3m p/ 50Kg R$ 151,11    

64 600 KIT Kit para porta R.O 69 (para trilho de alumínio) R$ 44,53    

65 400 CH Laminado melanínico na cor branca lisa brilhante (3,08 x 1,24 ) m* R$ 80,97    

66 240 CH Laminado melamínico branco brilhante PF (3,08 x 1,24)m R$ 102,81    

67 240 CH Laminado melamínico branco frost PF (3,08X1,24) M R$ 121,33    

68 640 CH Laminado melaminico Cinza Platina TX-PF (3,08X1,24)M R$ 168,66    

69 240 CH Laminado melaminico cor branca PF-TX (3,08X1,24)M R$ 132,66    

70 160 CH Laminado melaminico cor marfim PF-TX (3,08X1,24)M R$ 94,43    

71 400 CH Laminado melaninico lousa brancoline (3,08x1,24)m R$ 209,33    

72 640 CH Laminado melamínico marfim arce TX-PF (3,08 x 1,24)m. R$ 228,33    

73 200 CH Laminado melamínico marfim frost PF (3,08 x 1,24)m. R$ 133,66    

74 80 CH Laminado melamínico preto brilhante (3,08 x 1,24) m R$ 152,00    

75 40 UN Lima para enxada R$ 19,13    

76 80 FL Lixa manual para madeira G 150 "nofil" R$ 1,36    

77 80 FL Lixa manual para madeira G 180 "nofil" R$ 1,40    

78 80 FL Lixa manual para madeira G.100 "nofil" R$ 1,73    

79 80 FL Lixa manual para madeira G.120 "nofil" R$ 1,43    

80 80 FL Lixa manual para madeira G 220 "nofil" R$ 1,57    

81 80 FL Lixa manual para madeira G.280 "nofil" R$ 1,58    
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82 80 FL Lixa manual para madeira G.320 "nofil" R$ 1,64    

83 80 FL Lixa manual para madeira G 420 "nofil" R$ 1,56    

84 80 FL Lixa manual para madeira G. 80 "nofil" R$ 1,59    

85 60 PÇ Lixa roda expansiva (790x50) mm – G.100 R$ 4,25    

86 60 PÇ Lixa roda expansiva (790x50) mm – G.80 R$ 3,63    

87 100 UN Lixa  Rokit G.150 de 6'' R$ 7,83    

88 100 UN Lixa  Rokit G.280 de 6'' R$ 7,64    

89 100 PÇ Lixa  Rokit velcro G.100 de 6'' R$ 3,84    

90 100 PÇ Lixa  Rokit velcro G.125 de 6'' R$ 3,03    

91 100 PÇ Lixa  Rokit velcro G.180 de 6'' R$ 3,33    

92 100 PÇ Lixa  Rokit velcro G.220 de 6'' R$ 1,83    

93 100 PÇ Lixa  Rokit velcro G.240 de 6'' R$ 1,82    

94 100 PÇ Lixa  Rokit velcro G.320 de 6'' R$ 1,89    

95 100 PÇ Lixa  Rokit velcro G.360 de 6'' R$ 1,66    

96 100 PÇ Lixa  Rokit velcro G.400 de 6'' R$ 1,64    

97 100 PÇ Lixa  Rokit velcro G.80 de 6'' R$ 4,37    

98 30 UN Massa F12 marfim de 225g R$ 22,12    

99 30 FR Massa imbuia 900ml R$ 26,00    

100 240 CH MDF 15mm 1 face branco (2,75x1,83)m R$ 183,00    

101 160 CH MDF 15mm cru (2,75X1,83)M R$ 142,99    

102 400 CH MDF 15mm dupla face Platina - (2,75x1,83)m R$ 185,40    

103 80 CH MDF 15mm uma face marfim arce (2,75X1,83)M R$ 198,33    

104 160 CH MDF 18mm branco dupla face (2,75 x 1,83)m. R$ 270,62    

105 400 CH MDF 6mm cru (2,75X1,83)M R$ 207,11    

106 160 CH MDF cru de 18 MM (2,75X1,83) M R$ 105,54    

107 80 CH MDF cru  25mm (2,75X1,83)M R$ 225,58    

108 160 CH MDF cru 3mm (2,75 x 1,83)m R$ 79,51    

109 160 CH MDF duas faces marfim 18mm (2,75 x 1,83)m R$ 220,00    

110 160 CH MDF dupla face cinza platina 18mm (2,75 x 1,83)m R$ 221,44    

111 400 CH MDF dupla face marfim arce 15 mm(2,75X1,83)M R$ 240,66    

112 160 UN MDF marfim arce dupla face 18mm (2,75 x 1,83)m. R$ 237,33    

113 160 CH MDF uma face 15mm platina (2,75X1,83)M R$ 103,66    

114 160 CH MDF uma face 6mm branca (2,75 x 1,83)m. R$ 142,03    

115 160 CH MDF uma face 6mm marfim (2,75 x 1,83)m. R$ 146,60    

116 160 CH MDF uma face 6mm platina (2,75 x 1,83)m. R$ 145,70    

117 160 CH MDF uma face marfim 15mm (2,75x1,83)m R$ 294,20    

118 160 CH MDF uma face marfim 18mm (2,75x1,83)m R$ 293,22    

119 160 CH MDF uma face marfim arce 18mm (2,75 x 1,83)m. R$ 296,28    

120 160 CH MDF uma face marfim arce 6mm (2,75 x 1,83)m. R$ 181,85    
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121 80 PCT Parafuso autoatarrachante (5,0x60) mm cabeça philips com bucha S8, pcte com 
100 

R$ 44,20    

122 160 PCT Parafuso MDF (3,5 x 14)mm, com 100 R$ 11,47    

123 160 PCT Parafuso p/ MDF (3,0x14)mm pcte c/ 100 R$ 10,29    

124 160 PCT Parafuso p/ MDF (3,0x30) mm pcte c/ 100 R$ 10,52    

125 160 PCT Parafuso p/ MDF (3,0x40)mm,pct c/ 100 R$ 10,99    

126 160 PCT Parafuso p/ MDF (3,5 x 25)mm c/100 R$ 8,58    

127 160 PCT Parafuso p/ MDF (4,0 x 45)mm c/100 R$ 9,24    

128 160 PCT Parafuso p/ MDF 3,5x20,c/100 R$ 9,20    

129 160 PCT Parafuso p/ MDF 4,0 X 50MM,c/100 R$ 9,75    

130 160 PCT Parafuso p/ MDF Philips (3,0x25)mm pct c/ 100 R$ 9,91    

131 160 PCT Parafuso p/ MDF Philips (3,5 x 40)MM pct c/ 100 R$ 10,40    

132 160 PCT Parafuso p/ MDF Philips (4,0x40)mm pct c/ 100 R$ 16,59    

133 160 PCT Parafuso para MDF (3,5 x16)mm  pcte c/ 100ud R$ 9,77    

134 160 PCT Parafuso para MDF 3,5 x 30 mm pcte c/ 100 R$ 9,59    

135 160 PCT Parafuso para MDF philips (4,0 x 35)mm pacote com 100 unidades R$ 11,89    

136 120 PCT Parafuso união de 29 a 36mm pct c/ 100 R$ 13,84    

137 160 PCT Parafusos p/ MDF (3,5 x 35) c/ 100 R$ 13,28    

138 80 DZ Passa fio cinza platina de 60mm R$ 24,14    

139 160 DZ Passa fio preto de 60mm R$ 22,77    

140 50 CX Pino c/ cabeça F-15mm CX 5000 R$ 20,29    

141 50 CX Pino sem cabeça F-15mm, caixa c/ 5000 R$ 27,66    

142 50 CX Pino sem cabeça F-20mm, caixa c/ 5000 R$ 35,33    

143 150 M Prancha de caxeta (20 x 4)cm R$ 51,33    

144 150 M Prancha de caxeta (20 x 5)cm R$ 67,33    

145 150 M Prancha de caxeta (22 x 6)cm R$ 83,00    

146 150 M Prancha de caxeta (8 x 8)cm R$ 82,73    

147 150 M Prancha de caxeta 30x6cm R$ 89,33    

148 30 KG Prego 10 x 10 - c/cabeça R$ 18,16    

149 30 KG Prego 10 x 10 - s/cabeça R$ 18,16    

150 30 KG Prego 10x15 c/ cabeça R$ 20,36    

151 30 KG Prego 10x15 s/ cabeça R$ 20,36    

152 30 KG Prego 12 x 12 s/cabeça R$ 22,66    

153 30 KG Prego 12 x 12, com cabeça R$ 22,66    

154 30 KG Prego 13 x 15, com cabeça R$ 17,33    

155 30 KG Prego 13 x 15, sem cabeça R$ 17,33    

156 30 KG Prego 15 x 21, com cabeça R$ 17,29    

157 30 KG Prego 17 x 21 c/ cabeça R$ 14,56    

158 30 KG Prego 8 x 8 c/ cabeça R$ 28,42    
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159 30 KG Prego 8 x 8, s/ cabeça R$ 28,42    

160 400 PÇ Puxador metal cromado meia lua R$ 14,49    

161 160 UN Puxador para porta de correr 15mm x 6m R$ 112,00    

162 200 UN Quadro para arquivo 422X414 MM R$ 105,91    

163 120 UN Rodízio fixo 3" c/base polipropileno R$ 22,64    

164 120 UN Rodízio giratório 2" c/ base e freio polipropile R$ 15,29    

165 120 UN Rodízio giratório 2" c/ base polipropileno R$ 16,25    

166 120 UN Rodízio giratório 3" c/base e freio polipropilen R$ 22,64    

167 120 UN Rodizio giratorio 4'' c/ base e freio polipropileno R$ 41,17    

168 120 PÇ Rodizio giratorio 4'' polipropileno c/ base e s/ freio R$ 29,96    

169 800 UN Sapata com regulagem, 20mm, porca de ferro com garra R$ 1,98    

170 1600 UN Sapata plástica retangular tipo U 16MM R$ 0,87    

171 100 CH Sarrafiado 15MM (2,50 x 1,60)M R$ 175,10    

172 100 CH Sarrafiado 18MM (2,50X1,22)M R$ 181,66    

173 300 CH Sarrafiado 23MM (2,50X1,22)M R$ 265,71    

174 60 UN Silicone 280ml R$ 18,32    

175 160 PR Suporte dobrável para mesa 41cm R$ 89,91    

176 1600 PÇ Suporte metal em L 40 x 40 para montagem de móveis R$ 9,52    

177 500 PCT Suporte para prateleira branco c/ 100 R$ 14,69    

178 500 PCT Suporte p/ prateleira cinza platina pct 100 R$ 15,55    

179 500 PCT Suporte para prateleira marfim pct 100 R$ 46,00    

180 160 PÇ Tábua caxeta (0,20 x 2,80m)-2,5cm R$ 78,39    

181 240 PÇ Tábua caxeta (0,20 x 3,50m)-2,5cm R$ 108,30    

182 300 M Tabua de caxeta (15 x 2,5)cm R$ 95,32    

183 300 M Tabua caxeta (20 x 2,5)cm R$ 95,15    

184 300 M Tábua caxeta (30 x 2,5)cm R$ 111,09    

185 240 BR Trilho de alumínio inferior R.O. 69 barra com 6m R$ 70,66    

186 240 BR Trilho de alumínio superior R.O. 69 barra com 6m R$ 82,00    

187 200 UN Trinco quebra unha R$ 6,04    

 

VALOR MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO: R$ 3.056.163,50 
 
 
DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE AS PROPOSTAS: 
01) Opcionalmente, as empresas podem apresentar as propostas mediante este formulário (Anexo I). 
 
 
02) As demais condições e especificações dos materiais pertinentes a esta licitação estão descritas no edital e na minuta da Ata de Registro de Preços (Ane-

xo VII). 
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03) Informações do representante para assinatura da Ata de Registro de Preços: 

 
Nome:................................................................................................................. 
CPF:................................................................................................................... 
Endereço:.......................................................................................................... 
Cargo:................................................................................................................ 

 
 
Concordamos com todas as condições deste ato convocatório. 
 
 

Data: ________/________/________  .                 __________________________________ 
PROPONENTE 
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ANEXO II 
EDITAL N

o
 023/2014 DMP -  PREGÃO PRESENCIAL 

PROCESSO N° 11284/2013-DMP 
 
 
 
 

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 (MODELO) 

 
 

PROPONENTE:     .......................................................................................................................... 
 
ENDEREÇO..................................................................................................................................... 
 
CNPJ:............................................. FONE/FAX:(0xx..........) ........................................................... 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento li-
citatório, aberto pelo EDITAL N° 023/2014-DMP, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL – REGIS-
TRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº  11284/2013-DMP, instaurado pela Universidade Estadual de Ma-
ringá: 

 
- que esta empresa não está suspensa para participar de licitação e impedida de contratar com a 

Universidade Estadual de Maringá, na forma do inciso III do art. 150 da Lei Estadual nº 
15.608/07; 

- que esta empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Públi-
ca, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, na forma do inciso IV do art. 150 da Lei Es-
tadual nº 15.608/07; 

- que esta empresa não possui empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, nem emprega menores de 16 anos, salvo eventual condição de aprendiz a partir de 14 
anos, em conformidade com o inciso V do art. 73 da Lei Estadual n° 15.608/07; 

- que esta empresa atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, 
respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com o Decreto Estadual 
nº 6.252, de 22 de março de 2006; 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 
............................., ...... de............................ de 2014. 

 
 
 

 ------------------------------------------------------------------------------- 
    Nome: 
    RG/CPF: 
    Cargo: 
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ANEXO III 
EDITAL N

o
 023/2014 DMP -  PREGÃO PRESENCIAL 

PROCESSO N° 11284/2013-DMP 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
Apresentação Opcional 

(MODELO) 
 
 
 

 
PROPONENTE: ............................................................................................................................................. 
 
ENDEREÇO.................................................................................................................................................... 
 
CNPJ:...............................................................FONE/FAX:(0xx..........) ......................................................... 
 
E-MAIL............................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
Credenciamos o (a) Sr (a) ................................................................. 

.............................................................................................................., portador(a) da cédula de identidade 
sob n

o
 ..................................... e CPF/MF sob n

o
 ..................................., a participar do procedimento lici-

tatório aberto pelo EDITAL N° 023/2014-DMP, sob a modalidade  PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO 
DE PREÇOS -  PROCESSO Nº 11284/2013-DMP, instaurado pela Universidade Estadual de Maringá, na 
qualidade de representante comercial da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar e 
assinar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor recurso e praticar todos os demais atos que se 
fizerem necessários.  

 
 
............................., ...... de............................ de 2014. 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 

    Nome: 

    RG/CPF 

    Cargo: 
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ANEXO IV 
EDITAL N

o
 023/2014 DMP -  PREGÃO PRESENCIAL 

PROCESSO N° 11284/2013-DMP 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
Apresentação Opcional 

(Para proprietário ou sócio-proprietário) 
(MODELO) 

 
 

 
PROPONENTE: ....................................................................................................................................... 
 
ENDEREÇO.............................................................................................................................................. 
 
CNPJ:.........................................................FONE/FAX:(0xx..........) ......................................................... 
 
E-MAIL....................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 
Eu, ............................................................................................................., porta-

dor(a) da cédula de identidade sob no ................................... e CPF sob no 
.................................................., endereço ................................................................., telefone comercial 
....................., Celular............................., e-mail ..............................., na qualidade de 
........................................., venho perante Vossa Senhoria informar que estarei participando  pessoalmen-
te do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS 
- EDITAL Nº 023/2014-DMP, PROCESSO Nº 11284/2013-DMP, instaurado pela Universidade Estadual 
de Maringá, esclarecendo que tenho poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer 
lances,  assinar atas, interpor recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.  

 
 
............................., ...... de............................ de 2014. 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 

    Nome: 

    RG/CPF 

    Cargo: 
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ANEXO V 
EDITAL N

o
 023/2014 DMP -  PREGÃO PRESENCIAL 

PROCESSO N° 11284/2013-DMP 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 
 

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 (MODELO) 

 

 

 

 

PROPONENTE: ............................................................................................................................................. 
 
ENDEREÇO.................................................................................................................................................... 
 
CNPJ: ......................................................... FONE/FAX: (0xx..........) ............................................................ 
 
E-MAIL............................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

 O representante legal da Empresa................................................................., 
na qualidade de Proponente do procedimento licitatório aberto pelo EDITAL N° 023/2014-DMP, sob a 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº 11284/2013-DMP, 
instaurado pela Universidade Estadual de Maringá, declara, para todos os fins de direitos, que tem pleno 
conhecimento e atende todas às exigências de habilitação previstas no respectivo edital de licitação. 

     
 
     .....................,........ de ............................de 2014. 

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

    Nome: 

    RG/CPF 

    Cargo 
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ANEXO VI 
EDITAL N

o
 023/2014 DMP -  PREGÃO PRESENCIAL 

PROCESSO N° 11284/2013-DMP 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 

Apresentação Obrigatória para Microempresas e empresas de pequeno porte 
 (MODELO) 

 

 

 

 

PROPONENTE: ............................................................................................................................................. 
 
ENDEREÇO.................................................................................................................................................... 
 
CNPJ: .................................................... FONE/FAX: (0xx..........) ................................................................. 
 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

   Declaramos, sob as penas da lei, para fins de participação na licitação aberta pelo EDI-
TAL N° 023/2014-DMP, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS -  PRO-
CESSO Nº 11284/2013-DMP, da Universidade Estadual de Maringá, de que somos uma 
___________________________________, conforme o caso, estando sujeita aos benefícios da Lei 
Complementar n° 123, de 14.12.2006.  
     
 
      .....................,........ de ............................de 2014. 

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

    Nome: 

    RG/CPF 
    Cargo 
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ANEXO VII 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº../2014 
 

EDITAL N
o
 023/2014 DMP -  PREGÃO PRESENCIAL 

PROCESSO N° 11284/2013-DMP 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
 (MODELO) 

 
Aos ..................dias do mês de ........... do ano de dois mil e quatorze, na sede da UNIVERSIDADE ES-
TADUAL DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob n° 79.151.312/0001-
56, com sede na Avenida Colombo, n° 5.790, nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná, neste ato re-
presentada por seu Pró-Reitor de Administração, Marcelo Soncini Rodrigues, CPF/MF n° 590.283.519-
49, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ......................................, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n°.................................., com sede na Avenida (Rua)................., 
n°.................., na cidade de ......, Estado do ..........................., CEP ........, neste ato representada por seu 
........................, ...................................................., inscrito no CPF/MFn°........................, doravante deno-
minada CONTRATADA, resolvem, nos termos da Lei Estadual n° 15.608/2007, bem como em conformi-
dade com o resultado do EDITAL nº 023/2014-DMP - Pregão Presencial – Processo n° 11284/2013-DMP, 
homologado em                             (DOE), REGISTRAR O PREÇO para aquisição de materiais do objeto 
a seguir indicado: 
 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E PREÇOS 

Esta ata tem por objeto a aquisição de materiais da CONTRATADA, conforme abaixo discriminados: 

 

Item QDE UN ESPECIFICAÇÕES MARCA 
PREÇO (R$) 

UNIT. TOTAL 

       

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A existência de preço registrado não obriga a CONTRATANTE a firmar as 
contratações no valor total que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em 
igualdade de condições e de preço. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A CONTRATADA deverá entregar os materiais conforme especificação 
do Anexo I. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – É de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todos os en-
cargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos materiais referidos 
nesta ata de registro de preços. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - Aplica-se à presente ata todas as cláusulas e condições estabelecidas no 
Edital n° 023/2014 – Processo n° 11284/2013-DMP, bem como na respectiva proposta, independente-
mente de sua transcrição. 

SUBCLÁUSULA QUINTA – A CONTRATADA indica o preposto abaixo para representá-la em função 
desta ata de registro de preços: 

Nome: ..................................... 
Cargo: ..................................... 
Fone: ...................................... 
E-mail:..................................... 

CLÁUSULA 2ª – DA FORMA E PRAZO DE ENTREGA 

Os materiais deverão ser entregues no Setor de Marcenaria da UEM, BLOCO O11), conforme item 
2.10.6 do edital, respeitado o prazo máximo de até 10 (dez) dias de sua solicitação. 
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SUBCLÁUSULA ÚNICA – A solicitação dos materiais dar-se-á mediante emissão de Ordem de Forneci-
mento (OF) e/ou Nota de Empenho ou, ainda, documento equivalente a ser enviado pela CONTRATAN-
TE à CONTRATADA.  

CLÁUSULA 3ª – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos dos materiais serão realizados em até 15 (quinze) dias após as entregas acompanhadas 
das respectivas notas fiscais, através do SIAF – Sistema Integrado de Administração Financeira do Esta-
do do Paraná, por intermédio do Banco do Brasil S/A, agência 0352-2, facultando-se ao proponente ad-
judicatário a indicação de outra agência bancária, desde que assuma as respectivas despesas, se hou-
ver. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os pagamentos serão efetuados por conta do orçamento do ano de 
2014/2015, mais precisamente, através da seguinte dotação: - 17.00 – 1.170.1081 – Fonte 250 (DSI). 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Conforme previsto no § 6º do artigo 13º da Portaria CAT 162/2008, o emi-
tente da NFe, obrigatoriamente, deverá disponibilizar download ou encaminhar o arquivo eletrônico da 
NFe e seu respectivo protocolo de autorização ao destinatário no endereço eletrônico 
nfe.contasapagar@uem.br. 

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

Esta ata tem prazo de vigência por 12 (doze) meses, contados da data da publicação do ato de homolo-
gação da respectiva licitação na Imprensa Oficial do Estado do Paraná. 

A CONTRATADA deverá manter durante todo o período de vigência deste registro de preços, em com-
patibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licita-
ção, em especial, quanto ao prazo de validade das certidões apresentadas, sob pena de terem seus pre-
ços cancelados. 

CLÁUSULA 6ª – DO GESTOR DA ATA  

A fiscalização e o acompanhamento dos equipamentos entregues em virtude desta ata serão executados 
pela CONTRATANTE, através da Divisão de Serviços Industriais, representada na pessoa de seu chefe, 
Senhor Gilson Pereira Garcia. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Todas as questões oriundas desta ata deverão ser formuladas pela CON-
TRATANTE, por escrito e encaminhadas ao GESTOR da ata. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O GESTOR anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com o cumprimento das obrigações pactuadas, podendo determinar o que for necessário à regularização 
das faltas ou defeitos observados. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Ao término da vigência desta ata, o registro próprio das ocorrências será 
juntado ao respectivo processo, facultando-se à CONTRATADA a obtenção de cópias dos registros e 
informações. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - As decisões ou providências que ultrapassarem a competência do GESTOR 
serão solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

CLÁUSULA 6ª - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 

Os preços registrados poderão ser revisados/alterados em caso de oscilação no custo dos materiais 
comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, reclassificando-se os preços, 
se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei Estadual nº 15.608/07. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE e/ou a CONTRATADA poderão suscitar o 
procedimento para análise dos preços praticados no mercado para fins de revisão/alteração dos preços, 
com a devida fundamentação.  

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A comprovação da oscilação do custo de produção poderá ser feita pela 
CONTRATADA, mediante apresentação de documentos comprobatórios hábeis, devidamente aceitos 
pela CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Facultativamente, se for o caso, a CONTRATANTE poderá exigir outros 
documentos complementares ou, ainda, a realizar pesquisa de mercado para confirmação dos preços 

mailto:nfe.contasapagar@uem.br
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vigentes no mercado e, inclusive, propor a revisão dos preços registrados mediante aplicação de índices 
diferentes dos apresentados pela CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - A não aceitação da revisão/realinhamento dos preços por parte da 
CONTRATANTE, quando solicitado pela CONTRATADA, poderá implicar em sua exclusão no respectivo 
item deste registro de preços.  

SUBCLÁUSULA QUINTA - A não aceitação da revisão/realinhamento dos preços por parte da 
CONTRATADA, quando proposto pela CONTRATANTE, igualmente, implicará na sua exclusão no 
respectivo item deste registro de preços. 

SUBCLÁUSULA SEXTA - Não serão acolhidos pedidos de revisão de preços sem decurso de um prazo 
mínimo de 90 (noventa) dias de vigência desta ata e/ou da última alteração realizada.  

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a apresentação das propostas, de 
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, 
conforme o caso. 

CLÁUSULA 7ª - DA SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS PREÇOS 

Os preços registrados poderão ser suspensos ou cancelados nos seguintes casos: 

1. pela CONTRATANTE, quando for por ela julgado que o prestador de materiais esteja definitiva ou 
temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao registro de 
preços ou pela não observância das normas legais ou editalícias; 

2. pela CONTRATADA, quando mediante solicitação por escrito, demonstrar que está definitiva ou 
temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação e devidamente aceita pela 
CONTRATANTE, nos termos legais; 

3. por relevante interesse da CONTRATANTE, devidamente justificado; 

4. por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular da CONTRATADA, ou, ainda, no caso de 
substancial alteração das condições de mercado. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Enquanto perdurar a suspensão ou cancelamento dos preços, poderão ser 
realizadas, a critério da CONTRATANTE, novas licitações para aquisição dos materiais constantes desta 
ata.  

CLÁUSULA 8ª – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pelo descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigações estabelecidas neste contrato, são 
cabíveis as seguintes sanções administrativas: 

1. Advertência; 

2. Multa; 

3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATAN-
TE, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Para aplicação das sanções administrativas, a CONTRATANTE levará em 
consideração a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos e a reincidência na prática do 
ato, apurados mediante processo administrativo, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, 
conforme a seguir: 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A sanção administrativa de advertência será aplicada por escrito e desti-
nada às condutas que prejudiquem o andamento do procedimento de licitação e de contratação. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A sanção administrativa de multa será aplicada por inexecução total ou 
parcial da obrigação, inclusive, por atraso injustificado, sujeitando o inadimplente à multa de mora, que 
será graduada de acordo com a gravidade da infração, observando-se os seguintes limites: 
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1. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclu-
sive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda, se for o caso, na hipótese de negar-
se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do contrato; 

3. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor do contrato para cada dia subsequente ao trigésimo dia 
referido na alínea anterior. 

SUBCLÁUSULA QUARTA – Na hipótese da sanção de multa, serão adotados os seguintes procedimen-
tos:  

a)  Entregues os materiais com atraso, a CONTRATANTE suspenderá o pagamento da respectiva nota 
fiscal até a apuração das causas que ensejaram o fato e avaliará quanto à aplicabilidade ou não da 
pena de multa.  

b)  A multa será descontada diretamente do pagamento da nota fiscal, caso ainda não paga ou, ainda, 
cobrada mediante procedimento administrativo ou judicial, conforme o caso. 

c)  A aplicação da multa a que se refere este item não impede que a CONTRATANTE rescinda esta ata e 
aplique as demais sanções previstas na legislação pertinente. 

d)  As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 
Contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - Constituem-se motivo para cancelamento da Ata de Registro de Preços: a 
subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, ou transferência 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação. 

SUBCLÁUSULA SEXTA - A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e impe-
dimento de contratar com a CONTRATANTE serão aplicadas nas hipóteses dos ilícitos previstos nos 
incisos do art. 154 da Lei Estadual n° 15.608/07. 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A sanção administrativa de declaração de inidoneidade será aplicada nas 
hipóteses dos ilícitos previstos nos incisos do art. 156 da Lei Estadual n° 15.608/07. 

CLÁUSULA 9ª – DA LEGISLAÇÃO 

Aplica-se à presente ata, bem como aos casos omissos, no que couber, as disposições da Lei Estadual 
nº 15.608/07, Resolução n° 004/2008-CAD, Decreto Estadual nº 2.391/08, Lei Federal n° 8.666/93, Lei 
Complementar n° 123/06 e demais normas pertinentes. 

CLÁUSULA 10ª – DA ELEIÇÃO DE FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, como o competente para dirimir todas as 
questões decorrente da execução desta ata, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente ata de registro de preços em três 
vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

.......................................................................................... 
Marcelo Soncini Rodrigues 

CONTRATANTE 
 
 

.......................................................................................... 
Gilson Pereira Garcia 

GESTOR 
 
 

............................................................................. 
(Nome do representante) 

(Nome da empresa) 
CONTRATADA 


