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PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2019 

   

 

 

 

 

O Município de Tibagi, Estado do Paraná, torna público que às 14 horas, do dia 6 DE JUNHO 

DE 2019, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada à praça Edmundo Mercer no 34, 

nesta cidade, será realizada licitação na modalidade de PREGÃO, do tipo "MENOR PREÇO", 

cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento e instalação de corrimão, barras anti-

pânico, grades de janela, tampas para canaletas e portões, conforme descrito no presente Edital e 

seus anexos. 

 

O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da lei federal no 10.520, de 17 de julho 

de 2002, Lei Complementar Federal n.º 123/06 e 147/2014, Lei Municipal nº 2.710/2018 e suas 

alterações posteriores, aplicando-se, subsidiariamente a lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. 

 

 

1. DO OBJETO 

 

A presente licitação tem por objeto é a contratação de empresa para fornecimento e instalação de 

corrimão, barras anti-pânico, grades de janela, tampas para canaletas e portões, conforme 

especificações e local de entrega constantes do Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA do presente 

Edital. 

 

1.2 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão feitos por menor global, com 

formalização de contrato de prestação de serviços.  

 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

2.1 - Somente poderão participar da presente licitação as Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte aptas ao cumprimento do objeto licitado e que atenderem às exigências enumeradas abaixo e 

aos requisitos da legislação específica, inclusive quanto à documentação. 

 

2.2 - A possibilidade de participação neste certame somente de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte se dá por força do disposto no inciso I do artigo 48 da Lei Complementar Federal nº 

147/2014 e da Lei Municipal nº 2.710/2018. 

 

2.2 –  Não poderão participar da presente licitação, os interessados:  
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a) empresas que se encontre em regime de concordata ou em processo de falência, sob concurso 

de credores, dissolução ou liquidação, que estejam como direito de licitar e contratar com a 

administração pública suspensa ou que tenham sido declaradas inidôneas, bem como as licitantes 

que se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio. 

 

b) que possua em seu quadro social, como acionista majoritário, controlador ou sócio-

administrador, pessoa com vínculo de parentesco e linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

segundo grau inclusive, de agentes políticos municipais – prefeito, vice, vereadores e secretários - 

bem.como de pregoeiro, membros de sua equipe de apoio e da comissão de licitações. 

 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

3.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do presente Pregão, protocolizando o pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para o recebimento das propostas, na Prefeitura Municipal, cabendo ao Pregoeiro decidir 

sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

3.2 - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 - Antes do início da sessão, os representantes das interessadas em participar do certame 

deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de 

documentos que os credenciem a participar desta licitação, inclusive com poderes para formulação 

de ofertas e lances verbais, se for o caso, nos termos previstos pelo inciso IV, do artigo 11, do 

Decreto no 3.555, de 2000. 

 

4.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 

fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, 

por sua representada. 

 

4.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

 

I – cópia, autenticada, da cédula de identidade ou outro documento com foto; 

   

II - Procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, no mínimo para formular 

ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame licitatório em 

nome da licitante, ou  

 

III – cópia, autenticada, do contrato social original com suas alterações ou consolidado com suas 

alterações, se houver, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso 

de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou no 
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caso de empresa individual, registro comercial, no caso do representante ser sócio, proprietário, 

dirigente ou assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura. 

 

IV - Declaração de condição de ME ou EPP, firmada pelo representante legal da empresa (modelo 

nº 2), para as empresa que se enquadrem. 

 

4.4 - O licitante que enviar os envelopes, antecipadamente ou no dia da sessão, sem representante 

credenciado, deverá enviar também, em envelope separado, a declaração dando ciência de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação (Modelo nº 1 deste edital) e a declaração de 

condição de ME ou EPP (Modeloo nº 2 deste edital).  

 

4.5 - Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos 

documentos comprobatórios dos poderes do outorgante. 

 

4.6 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não 

impedirá a participação da licitante no presente certame, porém impedirá o suposto representante 

de praticar atos no certame licitatório, em nome da empresa. 

 

4.7 - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS 

 

5.1 - Cada licitante deverá apresentar, quando solicitado pelo Pregoeiro: 

 

5.1.1 - Declaração, em separado dos envelopes, de que cumpre os requisitos de habilitação para o 

presente certame licitatório, conforme modelo constante neste Edital (modelo nº 1). 

 

5.1.2 - Dois conjuntos de documentos, a Proposta de Preços e os de Habilitação. 

 

5.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 2 

(dois) envelopes fechados e lacrados, contendo em sua parte externa, além do nome da 

proponente, os seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI  

PREGÃO PRESENCIAL No 0...../2019 

LICITANTE: __________________________ 

CNPJ: _______________________________ 

ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇOS) ou  

ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

 

5.3 - As licitantes deverão comparecer à sessão do Pregão com todos os documentos de 

habilitação mencionados no edital, mas apenas serão entregues ao Pregoeiro, quando solicitados. 
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5.4 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em 

originais; por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por servidor 

autorizado do Município de Tibagi ou, ainda, por meio de publicação em órgão de imprensa 

oficial. 

 

5.4.1 - O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser do 

mesmo estabelecimento da empresa, independentemente de ser matriz ou filial, que efetivamente 

irá fornecer o objeto da presente licitação. 

 

5.5 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, nem impressão de mensagens via internet, admitindo-

se fotos, gravuras, desenhos ou gráficos apenas como forma de ilustração do objeto da proposta de 

preços. 

 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE No 1) 

 

6.1 - O envelope "Proposta de Preços” deverá conter a proposta da licitante, com discriminação 

do objeto, que deverá ser apresentada em uma via, em papel timbrado da licitante ou identificada 

com o carimbo padronizado do CNPJ, sem ressalvas, emendas ou rasuras, acréscimos ou 

entrelinhas, devendo suas folhas ser rubricadas e a última assinada por quem de direito, com os 

seguintes elementos: 

 

I – Especificação detalhada do objeto; 

 

II - Proposta de Preço, informando o preço unitário e global do objeto, expresso em reais (R$), 

em algarismos e por extenso, computando todos os custos necessários a execução do objeto, bem 

como todos os impostos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 

desta licitação.  

 

6.2 - Indicar a razão social da empresa licitante, o número do CNPJ e endereço completo, o 

responsável pela proposta, seu telefone e e-mail; 

 

6.3 – Prazo de contratação: O prazo de fornecimento e instalação será de 30 (trinta) dias, contados 

da emissão da Nota de Empenho. 

 

6.4 - Havendo discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, e entre os 

valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos, devendo o 

Pregoeiro proceder às correções necessárias. 

 

6.5 - O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 
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6.6 - Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então 

prevalecerá este prazo. 

 

6.7 - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 

 

6.8 - A simples apresentação das propostas implica submissão a todas as condições estipuladas 

neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação 

mencionada no preâmbulo deste Edital. 

 

 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NO 2) 

 

7.1 - O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter: 

 

a) Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, 

no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; no caso de empresa individual, registro comercial. Em todos os casos com o 

ramo de atividade coincidente com o objeto licitado; 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal (Alvará), relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade; 

 

c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

 

d) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais; 

 

e) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União; 

 

f) Certidão Negativa Municipal, da sede do proponente; 

 

g) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 

 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

i) Declaração que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em 

horário noturno de trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos (modelo no 3). 

 

j) Declaração de Inexistência de Fatos supervenientes Impeditivos da Habilitação (modelo nº 4); 

 

k) Declaração de não parentesco (modelo nº 5); 
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l) atestado e/ou declaração, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da 

empresa proponente, de execução de serviços equivalente ou superior ao objeto.    

 

7.2 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas.  

 

7.3 - Os documentos relacionados na alínea “a” do subitem 7.1. não precisarão constar no 

envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 

Pregão. 
 

 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO E DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS 

 

8.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes credenciados e 

demais pessoas que queiram assistir ao ato, após a abertura da sessão do certame licitatório, cada 

licitante, quando solicitada, entregará ao Pregoeiro os documentos abaixo relacionados: 

 

8.1.1 - Declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso II abaixo, dando 

ciência de que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme 

modelo nº 1, deste Edital; 

 

8.1.2 - Em envelopes distintos, a documentação exigida para Proposta de Preço (envelope nº 1) e 

Documentos de Habilitação (envelope nº 2). 

 

8.2 - Tão logo tenha sido declarada aberta a sessão e recebidos os documentos exigidos na 

licitação, o Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 

admitidas novas licitantes ao certame. 

 

8.3 - Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos no presente Edital, o Pregoeiro 

concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 

representantes das licitantes, exame este iniciado antes da abertura da sessão. 

 

8.4 - Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos 

representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos envelopes que contém as 

propostas de preços, conferindo-as e rubricando-as em todas as suas folhas. 

 

8.5 - Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

 

9. DO JULGAMENTO 

 

O julgamento das propostas será realizado em duas etapas, a saber: 
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I - Etapa de Classificação, que compreenderá a ordenação das propostas de preço de todas as 

licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances 

verbais das licitantes classificadas para tal, classificação final das propostas e exame da 

aceitabilidade da proposta da primeira classificada quanto ao objeto e valor. 

 

II - Etapa de Habilitação, que compreenderá a verificação e análise dos documentos 

apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro 

lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital. 

 

9.1 - Etapa de Classificação das Propostas: 

    

9.1.1 - Serão abertos os envelopes “Proposta de Preço” de todas as licitantes.  

 

9.1.2 - O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas 

de preço para a realização do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados. 

 

9.1.3 - Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou 

subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. 

 

9.1.4 - O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as 

licitantes. 

 

9.1.5 - O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas licitantes que 

tenham apresentado propostas em valores superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à 

de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais, conforme disposto no inciso 

VI do artigo 11 do Decreto no 3.555, de 2000. 

 

9.1.6 - Quando não houver, pelo menos, três propostas de preços escritas classificadas, o 

Pregoeiro classificará as melhores propostas, até completar no máximo 3 (três) propostas válidas, 

para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 

propostas escritas. 

 

9.1.7 - Em seguida, o Pregoeiro iniciará a fase de apresentação de lances verbais convidando as 

licitantes classificadas a ofertarem individualmente, de forma sucessiva, em valores distintos e 

decrescentes, a partir da proposta escrita e classificada com o maior preço, prosseguindo 

seqüencialmente, em ordem decrescente de valor em relação ao menor lance anteriormente 

ofertado. 

 

9.1.8 - O Pregoeiro (a) convocará as licitantes classificadas conforme subitem 8.4 para a 

apresentação de lances verbais, de forma sucessiva, de percentuais distintos e crescentes, 

iniciando-se pelo autor da proposta de menor preço, seguindo-se para as demais em ordem 

decrescente de preço. Deverá ser observado o que rege a Lei Municipal nº 2.710 de 03 de outubro 

de 2018, onde os fornecedores interessados que sejam situados no âmbito local ou regionalmente 

que se enquadrem na microrregião de Telêmaco-Borba (Imbaú, Ortigueira, Reserva, Telêmaco 

Borba, Ventania e Castro/PR), “Art. 1º. Nas contratações públicas da Administração do 

Município de Tibagi será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 
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microempresas - ME e empresas de pequeno porte – EPP locais e regionais, até o limite de 10% 

(dez por cento) do melhor preço válido”. 

 

9.1.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última 

proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva. 

 

9.1.10 - Caso não se realizem mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas 

as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por lote. 

 

9.1.11 - Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 

9.1.12 - Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro 

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 

 

9.1.13 - Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem 

lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do Pregão. 

 

9.1.14 - Nas situações previstas neste edital o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 

representante credenciado para que seja obtido preço melhor. 

 

9.1.15 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às 

sanções constantes deste Edital. 

 

9.1.16 - Em caso de divergência entre informações contidas na documentação impressa e na 

proposta específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações 

contidas nos documentos exigidos pelo Edital e em outros apresentados, porém não exigidos, 

prevalecerão as primeiras. 

 

9.2 - Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação: 

 

9.2.1 - Efetuados os procedimentos previstos neste Edital, e sendo aceitável a proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos 

"Documentos de Habilitação" desta licitante. 

 

9.2.2 - Será inabilitada a licitante que não apresentar toda a documentação exigida neste Edital. 

  

9.2.3 - Constatado o atendimento das exigências previstas pelo Edital, a licitante será declarada 

vencedora, na hipótese de inexistência de recursos, ou pela autoridade titular do órgão promotor 

do certame, na hipótese de existência de recursos. 

 

9.2.4 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências da habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta classificada subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e 



                                                

           PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  TTIIBBAAGGII  

EESSTTAADDOO  DDOO  PPAARRAANNÁÁ  

  
           Pç. Edmundo Mercer, 34 – Fone: (42) 3916-2200 – 84300-000 - Tibagi – PR - www.tibagi.pr.gov.br 

 

 
 

      9 
   
 

 

procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 

 

9.2.5 - Na hipótese do subitem anterior, a licitante deverá ter a documentação de habilitação 

válida na data da sessão pública. 

 

9.2.6 - Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 

credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 

classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 

devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo(s) 

representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 

 

9.2.7 - Ao final da sessão do Pregão, na hipótese do objeto ser adjudicado pelo Pregoeiro à 

licitante declarada vencedora, serão encaminhados, posteriormente, os autos ao senhor Prefeito 

Municipal para homologação do certame e decisão quanto à contratação; na hipótese de existência 

de recursos, os autos serão encaminhados ao senhor Secretário Municipal de Administração para 

julgamento e, em caso de não provimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante 

vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação. 

 

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

10.1 - Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante 

poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da 

síntese das suas razões, que deverão ser pertinentes ao certame licitatório, podendo juntar 

memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessão do 

Pregão, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 

Pregoeiro à licitante vencedora, conforme inciso XX do Art.4º da lei no 10.520, de 2002. 

 

10.3 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

 

10.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

10.5 - Julgados os recursos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, ao senhor 

Prefeito Municipal fará a adjudicação do objeto licitado à licitante declarada vencedora, 

homologará a licitação e decidirá quanto à contratação. 

  

10.6 - A fase recursal será formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as licitantes 

representadas sobre sua intenção de recorrer e declarará, expressamente, que só serão conhecidos 

os recursos interpostos ao término da sessão. 

 



                                                

           PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  TTIIBBAAGGII  

EESSTTAADDOO  DDOO  PPAARRAANNÁÁ  

  
           Pç. Edmundo Mercer, 34 – Fone: (42) 3916-2200 – 84300-000 - Tibagi – PR - www.tibagi.pr.gov.br 

 

 
 

      10 
   
 

 

10.7 - Também não serão conhecidas as contra-razões a recursos intempestivamente apresentadas. 

 

10.8 - Dos atos da Administração, decorrentes da aplicação da lei no 8.666, de 1993, caberão: 

 

I - Recurso, interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser 

protocolizado na Prefeitura Municipal, nos casos de: 

 

a) anulação ou revogação da licitação; 

 

b) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei no 8.666, de 1993; 

 

c) aplicação da sanção prevista neste Edital. 

 

II - Pedido de reconsideração da aplicação da pena prevista neste Edital, interposto no prazo de 

10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato. 

 

10.9 – Os recursos e impugnações interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

 

11. DA CONTRATAÇÃO 

 

 11.1 - As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por meio de contrato 

firmado com o Município, doravante denominado Contratante, e a licitante vencedora, que 

observará os termos da lei no 8.666, de 1993, da lei no 10.520, de 2002, do decreto no 3.555, de 

2000, deste Edital e demais normas pertinentes. 

 

 11.2 - A licitante vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 

convocação, assinar o contrato. 

 

11.3 - Se a licitante vencedora recusar-se, injustificadamente, a assinar o contrato no prazo 

estabelecido, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, sujeitando-se a licitante desistente às sanções administrativas previstas neste 

Edital, observando-se com relação a cada nova licitante convocada. 

 

11.4 - Antes da assinatura do contrato, a comprovação de regularidade do cadastramento pelo 

Contratante, por meio de consulta aos seus arquivos, devendo seu resultado ser informado no 

processo. 

 

11.5 - Se uma licitante homologada não apresentar situação regular no ato da contratação ou 

recusar-se injustificadamente a assinar o contrato, será convocada outra licitante, observada a 

ordem de classificação, para celebrar o Contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis. 

 

 

12. DO PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 



                                                

           PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  TTIIBBAAGGII  

EESSTTAADDOO  DDOO  PPAARRAANNÁÁ  

  
           Pç. Edmundo Mercer, 34 – Fone: (42) 3916-2200 – 84300-000 - Tibagi – PR - www.tibagi.pr.gov.br 

 

 
 

      11 
   
 

 

12.1 – O valor máximo da licitação é de R$ 46.156,47 (quarenta e seis mil, cento e cinqüenta e 

seis reais e quarenta e sete centavos). 

 

12.2 - O objeto do presente Edital será contratado pelo menor preço ofertado e apresentado na 

proposta final da licitante vencedora, limitando-se ao valor máximo estabelecido no Termo de 

Referência - Anexo I. 

 

12.3 - O preço contratado será fixo e irreajustável. 

    

12.4 - As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão à conta do orçamento vigente, na 

seguinte dotação: 

 

- 10.001.12.365.1201.2042.3390302400 – vínculo 103 – Referência 330 

 

 

13.  DO RECEBIMENTO 

 

13.1 - A Contratada deverá serviços executados cotados no local definido no item 5 do Anexo I -

TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, às suas expensas. 

 

13.2 - No local da execução, servidor designado fará o recebimento provisório, limitando-se a 

verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar do canhoto e no 

verso da Nota a data da entrega. 

 

13.3 - Em caso de não conformidade, o servidor discriminará, mediante termo circunstanciado, em 

duas vias, as irregularidades encontradas e providenciará a imediata comunicação dos fatos à 

Secretaria Municipal de Administração, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, 

cientificada de que está passível das penalidades cabíveis. 

 

 

14.   DO PAGAMENTO 

 

14.1 - O pagamento pelo fornecimento do objeto desta licitação será efetuado pela Secretaria 

Municipal de Finanças em moeda corrente nacional, por meio de ordem bancária, em até 30 

(trinta) dias após a realização dos serviços, mediante apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

 

b) Certidão Negativa dos Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União; 

 

c) Certidão Negativa de Débitos Estaduais, da sede da CONTRATADA; 

 

d) Certidão Negativa Municipal, da sede da CONTRATADA; 

 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
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f) Nota Fiscal eletrônica, com a discriminação dos serviços executados, devidamente certificada 

pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  

 

 

15. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

15.1 - A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um funcionário da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura. 

 

15.2 - A fiscalização será exercida no interesse da Contratante, e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na 

sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

 

15.3 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços executados, se 

em desacordo com o Contrato. 

 

15.4 - Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas regularmente 

feitas desde que entregues ou enviadas por carta protocolada, telegrama, fac-símile ou e-mail, 

devidamente confirmados. 

 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES 

 

16.1 - Incumbe ao Contratante: 

 

I - acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, bem como atestar na Nota Fiscal a efetiva 

execução do objeto, conforme disposto neste Edital; 

 

II - vetar o emprego de qualquer produto e/ou serviços que considerar incompatível com as 

especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo 

ou ser prejudicial à saúde dos servidores; 

 

III - designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do 

objeto contratado, ou rejeitá-lo; 

 

IV - efetuar o pagamento à Contratada; 

 

V - aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis. 

 

16.2 - Incumbe à Contratada: 

 

I – entregar o objeto da presente licitação dentro do prazo disposto no Edital, conforme 

especificações técnicas constantes da sua proposta comercial e no local indicado no Anexo I – 

TERMO DE REFERÊNCIA do presente Edital; 
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II - atender prontamente quaisquer orientações e exigências do representante da Administração, 

inerentes ao objeto da contratação; 

 

III – refazer o serviço, se o mesmo se apresentar defeitos 

 

IV - manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação; 

 

V - emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a ao Contratante para 

ateste e pagamento; 

 

 

17. DAS PENALIDADES 

 

17.1 – A proponente sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definida neste 

instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções 

legais, Art. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1993. 

 

a) Advertência 

 

b) Multa 

     

c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a administração pelo prazo de até 

02 (dois) anos. 

     

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 

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

a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

17.2 – As multas mencionadas no subitem 17.1, serão descontadas dos pagamentos a que a 

CONTRATADA tiver direito cobrado mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, 

judicialmente, quando for o caso. 

 

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

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

processo. 

 

 

18. MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 

18.1 - A Microempresa (ME) e a Empresa de Pequeno Porte (EPP) estarão sujeitas a todas as 

regras estabelecidas neste edital para a habilitação. 

 

18.2 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, entregues dentro 

do envelope nº 2, relativos a ME ou EPP, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou a EPP for declarada vencedora do 
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certame, prorrogáveis por igual período, a critério do PREGOEIRO, para a regularização da 

documentação fiscal.  

 

18.3 - A prorrogação do prazo para a regularização da documentação fiscal dependerá de 

requerimento tempestivo do licitante, devidamente fundamentado, a ser dirigido ao PREGOEIRO.  

 

18.4 - A não regularização da documentação fiscal no prazo previsto implicará a decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 

8.666/1993, sendo facultado ao PREGOEIRO convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou submeter o processo à Prefeitura para revogação.  

 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a 

segurança da contratação. 

 

19.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento da 

licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da 

sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão e desde que não fique 

comprometido o interesse do órgão promotor do certame, bem como a finalidade e a segurança da 

futura contratação. 

 

19.3 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

19.4 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente Edital. 

 

19.5 - A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do certame não 

implicarão direito à contratação. 

 

19.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia de início e inclui-se o 

dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na 

sede administrativa do Município, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

 

19.7 - O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público, 

derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado. 

 

19.8 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das 

propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
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19.9 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o 

foro da Comarca de Tibagi. 

 

19.10 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 

transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário, anteriormente 

estabelecidos. 

 

19.11 - Quaisquer dúvidas existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de 

consulta, por escrito, ao Pregoeiro, na Secretaria Municipal de Administração, na sede 

administrativa da Prefeitura Municipal, no endereço abaixo, até 2 (dois) dias úteis anteriores à 

data de abertura da licitação, as quais serão respondidas, igualmente por escrito, depois de 

esgotado o prazo de consulta, por meio de circular encaminhada a todos os interessados. Demais 

informações poderão ser obtidas pelo telefone (42) 3916-2129 ou pelo e-mail 

licitacao@tibagi.pr.gov.br. 

 

19.12 - Cópia do presente Edital e seus Anexos serão fornecidos, gratuitamente, mediante recibo, 

nos horários de 8:00 às 11:30 e de 13:00 às 17:30 horas, no endereço acima e no site da internet 

www.tibagi.pr.gov.br.  

 

19.13 - A apresentação de proposta implicará plena aceitação por parte da licitante das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

19.14 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração. 

 

19.15 - Fazem parte integrante deste Edital: 

 

 Anexo I - Termo de Referência; 

 Anexo II – Memorial Descritivo; 

 Modelo nº 1 - Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 

 Modelo nº 2 - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP; 

 Modelo nº 3 - Modelo de Declaração de não-emprego de mão-de-obra de menor;  

 Modelo nº 4 – Declaração de inexistência de fato superveniente; 

 Modelo nº 5 – Declaração de não parentesco; 

 Modelo nº 6 – Declaração de Responsabilidade Técnica; 

 Minuta de Contrato. 

 

Tibagi, 13 de maio de 2019. 

  

 

RILDO EMANOEL LEONARDI 

PREFEITO MUNICIPAL  

 



                                                

           PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  TTIIBBAAGGII  

EESSTTAADDOO  DDOO  PPAARRAANNÁÁ  

  
           Pç. Edmundo Mercer, 34 – Fone: (42) 3916-2200 – 84300-000 - Tibagi – PR - www.tibagi.pr.gov.br 

 

 
 

      16 
   
 

 

 

 

ANEXO I  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO PRESENCIAL No 0902019 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Termo de Referência trata de selecionar através de procedimento licitatório 

modalidade “Pregão Presencial” a proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para 

fornecimento e instalação de corrimão, barras anti-pânico, grades de janela, tampas para canaletas 

e portões. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a necessidade da contratação de contratação de empresa para fornecimento e 

instalação de corrimão, barras anti-pânico, grades de janela, tampas para canaletas e portões, 

visando a segurança e conforto de alunos e professores e melhorias da estrutura existente.  

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Os serviços serão contratados por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão 

Presencial, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei no 10.520, de 17 de 

julho de 2002, pelo decreto federal no 3.555, de 08 de agosto de 2000, pela lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital. 

 

 

4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 

A escolha da modalidade de Pregão Presencial para a realização deste processo licitatório justifica-

se pela maior rapidez em sua execução e pela possibilidade de se obter preços mais vantajosos pela 

Administração, pela possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços durante o próprio 

processo de escolha.  

 

 

5. DO OBJETO 
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A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento e instalação de 

corrimão, barras anti-pânico, grades de janela, tampas para canaletas e portões, de acordo com o 

Memorial Descrito – Anexo II e especificações abaixo: 

 

Lote 1: Escola Municipal Professor Aroldo 

 
ITEM DESCRIÇÃO PRODUTO UNID. QUANt. VALOR 

MÁXIMO 
UNIT. 

VALOR 
MÁXIMO 

TOTAL 

1 CORRIMÃO PARA RAMPA INTERNAS DA 

ESCOLA  

METRO 9,32 169,00 1.575,08 

2 BARRA ANTI-PÂNICO,MEDINDO 0,80M UNID. 2 316,88 633,76 

 VALOR MÁXIMO DO LOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 2.208,84 

 

Lote 2: Escola Municipal Ida Viana 

 
ITEM DESCRIÇÃO PRODUTO UNID. QUANt. VALOR 

MÁXIMO 
UNIT. 

VALOR 
MÁXIMO 

TOTAL 

1 GRADE PARA JANELA DE COZINHA, 

MEDINDO 1,00 X 2,00 M 

UNIO. 1 370,00 370,00 

2 CORRIMÃO PARA RAMPA E GUARDA CORPO M 119 169,00 20.111,00 

 VALOR MÁXIMO DO LOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 20.481,00 

 

Lote 3: Escola Municipal Telêmaco Borba 

 
ITEM DESCRIÇÃO PRODUTO UNID. QUANt. VALOR 

MÁXIMO 
UNIT. 

VALOR 
MÁXIMO 

TOTAL 

1 CORRIMÃO PARA RAMPAS E ESCADAS  METRO 27,58 169,00 4.661,02 

2 TAMPA DE GRADE PARA CANALETA, 

MEDINDO 19,90 X 0,30 M  

UNID. 1 

 

507,00 507,00 

3 TAMPA DE GRADE PARA CANALETA, 

MEDINDO 9,40 X 0,40 M   

UNID. 1 319,00 319,00 

4 TAMPA DE GRADE PARA CANALETA, 

MEDINDO 9,76 X 0,40 M   

UNID. 1 331,84 331,84 

5 TAMPA DE GRADE PARA CANTEIRO DE 

FLORES, MEDINDO 4,14 X 0,40 M   

UNID. 1 140,70 140,70 

 VALOR MÁXIMO DO LOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 5.959,56 

 

Lote 4: Escola Municipal São Bento 

 
ITEM DESCRIÇÃO PRODUTO UNID. QUANt. VALOR 

MÁXIMO 
UNIT. 

VALOR 
MÁXIMO 

TOTAL 

1 CORRIMÃO PARA RAMPA, MEDINDO 22,30M METRO 22,30 169,00 3.768,70 

2 TAMPA DE GRADE PARA CANALETA METRO 150 34,00 5.100,00 

3 PORTÃO, MEDINDO 4,34 X 3,00 M  UNID. 2 1.497,00 2.994,00 

 VALOR MÁXIMO DO LOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 11.862,70 
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Lote 5: Escola Municipal David Federmann 

 
ITEM DESCRIÇÃO PRODUTO UNID. QUANt. VALOR 

MÁXIMO 
UNIT. 

VALOR 
MÁXIMO 

TOTAL 

1 TAMPA DE GRADE PARA CANALETA, COM 

0,40 M DE LARGURA  

METRO 38,78 34,00 1.318,52 

2 CORRIMÃO PARA ESCADA  METRO 10,65 169,00 1.799,85 

 VALOR MÁXIMO DO LOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 3.118,37 

 

Lote 6: Depósito de Merenda Escolar (Antiga Vaca Mecânica) 

 
ITEM DESCRIÇÃO PRODUTO UNID. QUANT. VALOR 

MÁXIMO 
UNIT. 

VALOR 
MÁXIMO 

TOTAL 

1 GRADE PARA JANELA, MEDINDO 1,40 X  

1,70 M  

UNID. 4 357,00 1.428,00 

2 GRADE PARA JANELA, MEDINDO 0,70 X  

1,20 M  

UNID. 1 126,00 126,00 

3  GRADE PARA PORTA, MEDINDO 1,00 X  

2,20 M  

UNID. 2 396,00 792,00 

4  GRADE PARA JANELA, MEDINDO 1,00 X  

1,20 M  

UNID. 1 180,00 180,00 

 VALOR MÁXIMO DO LOTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 2.526,00 

 

 

5.1. PEÇAS DE FIXAÇÃO: Para fixação no piso, deverão ser utilizadas chapas de aço 

galvanizado, com dimensões de 100x100x6,3mm, e chumbador com parafuso 3/8’’x100mm, 

cabeça sextavada. Essa peça deverá receber fundo antioxidante. 

 

5.2 - GALVANIZAÇÃO, FUNDO ANTIOXIDANTE E PINTURA: Os tubos deverão ser em aço 

galvanizado conforme NBR 5580. As barras chatas serão de ferro galvanizado à fogo. O fundo 

antioxidante aplicado em determinadas peças deverá adequado à pintura c/ pistola de tinta esmalte.  

 

5.3 - GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS: Todas as peças e modelos dos guarda-corpos e 

corrimãos deverão ser executados em conformidade com as legislações vigentes do Corpo de 

Bombeiros Militar do Paraná e com as normas da ABNT: NBR 9050:2015, NBR 9077:2001 e 

NBR 14718:2008.  

A montagem das peças deverá seguir os detalhes contidos no Memorial Descrito (Anexo II), e 

deverão ser adequados conforme o local em que serão instalados.  

Os guarda-corpos deverão ser fabricados de tubos de 2’’ de diâmetro e 3,00mm de espessura, com 

massa de 4,45kg por metro, os quais serão instalados tanto na horizontal quanto na vertical, 

espaçados em 1 metro entre si, com rodapé de 10cm de altura. Na vertical serão instalados tubos de 

1’’ de diâmetro e 2,65mm de espessura, com massa de 2,13kg por metro, distanciados entre si a no 

máximo 10cm. Ainda serão colocados montantes verticais, em tubo de 2’’ x 3,00mm, com massa 
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de 4,45kg por metro linear, distanciados a no máx. 90cm entre si, conforme o local de instalação. 

Para fixação das barras, serão utilizadas chapas de 1.1/2’’ x ¼’’ com 1,90 kg por metro linear.  

Os corrimãos deverão ser fabricados em tubo de 2’’ de diâmetro e 3,00mm de espessura, com 

massa de 4,45kg por metro linear. Devem ficar a uma distância não inferior a 6cm de afastamento, 

a fim de facilitar a empunhadura do usuário.  

As finalizações das barras do guarda-corpo e do corrimão deverão ser arredondadas, com raios 

variando de 10cm (quando a fixação for junto à parede ou entre barras horizontais e verticais) a 

20cm (em encontros de canto entre corrimão e parede, ou demais situações).   

 

5.4 - FIXAÇÃO DAS PEÇAS: As peças deverão ser fixadas no piso com a utilização de chapa de 

aço galvanizada, conforme especificações de materiais. Deverá ser aplicado fundo antioxidante, 

com posterior pintura, com no mínimo 02 demãos.  

 Em locais que não apresentam base em concreto, deverão ser feitas estacas, de diâmetro 20cm, 

escavadas a trado, em concreto armado com fcK 20Mpa e fixação com chapa 100x100x6,3mm, 

onde serão soltados os montantes de 2’’x1,5mm, ou fixos através de parafusos do tipo parabolt de 

3/8’’ x 100mm.  

 

5.5 - COLOCAÇÃO DAS PEÇAS: As peças de guarda-corpo e corrimão deverão ser fabricadas 

sob medida. Para isso, a Contratada deverá verificar e medir/conferir cada local de instalação, 

considerando o comprimento, a inclinação e outras características pertinentes. Deve-se evitar a 

adaptação de peças no momento de instalação.  

 O transporte das peças de guarda-corpo deverá ser feito com cuidado, de modo a não as 

danificar, riscando ou entortando as mesmas.  

 Em casos de riscos ou necessidade de soldas após a instalação das peças, o local riscado ou 

soldado deverá receber retoque de pintura. No caso da solda, antes da pintura será aplicado fundo 

antioxidante.  

A Contratada deverá verificar o alinhamento e prumo das peças, de modo que, após sua fixação, 

estejam perfeitamente alinhadas, sem necessidade de ajustes.  Peças tortas deverão ser 

consertadas com cuidado, sem que haja nenhum tipo de dano nas mesmas.  

 O local de instalação das peças deverá ser isolado, evitando-se a passagem de pessoas alheias à 

obra nas proximidades. O isolamento será de responsabilidade da Contratada.  

 

5.6 - LIMPEZA GERAL: Após o término de cada etapa de serviço, a Contratada deverá efetuar a 

limpeza geral do ambiente, removendo todo entulho gerado durante os serviços.  

 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

6.1 - Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato; 

 

6.2 - Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à CONTRATADA, após o cumprimento das 

formalidades legais; 

 

6.3 - Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para execução dos 

serviços e demais informações que estes venham a solicitar para o desempenho dos serviços 

contratados; 
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7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

7.1 - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente; 

 

7.2 - Manter seu pessoal uniformizado e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI’s e tornar obrigatório o seu uso; 

 

7.3 – Indicar responsável pelo cumprimento do contrato, com a missão de garantir o bom 

andamento do mesmo, este deverá estar presente, periodicamente no local do trabalho, 

fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. O mesmo terá a 

obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos 

serviços da Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as 

falhas detectadas; 

 

7.4 - Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 

 

7.5 - Os empregados da CONTRATADA não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de 

emprego com o Município de Tibagi, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa, as 

despesas com todos encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 

 

7.6 - Responder por danos e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 

da execução dos serviços ora contratados, ou de atos dolosos ou culposos de seus empregados. 

Assume a CONTRATADA, nesse caso, a obrigação de reparar o dano e/ou prejuízo, inclusive 

mediante a reposição do bem danificado em condições idênticas às anteriores ao dano ou o 

ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias, após a comunicação que lhe deverá 

ser feita por escrito.  

 

 

 

Tibagi, 13 de maio de 2019. 

  

 

RILDO EMANOEL LEONARDI 

PREFEITO MUNICIPAL  
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ANEXO II 
 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS 

METÁLICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIBAGI – PR 

2019 
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1. OBJETIVO  

 

Este Memorial visa esclarecer aos envolvidos as características técnicas executivas da obra de 

fornecimento e instalação de guarda-corpos e corrimãos metálicos galvanizados e pintados, 

conforme normas NBR 9050:2015, NBR 9077:2001 e NBR 14718:2008 da ABNT e Código de 

Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, bem como 

características e padrões de materiais e equipamentos a serem utilizados, dentre outros.  

 

 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO  

  

O objeto consiste na fabricação, fornecimento e instalação de guardacorpos e corrimãos metálicos, 

de modo a atender todas as normas pertinentes.  

 

 

3. MATERIAIS  

 

A Contratada deverá empregar somente materiais que atendam às especificações do presente 

memorial ou indicados pela Fiscalização. 

Qualquer divergência nas características dos materiais empregados deverá ser esclarecida com a 

Fiscalização.  

No caso de materiais não especificados no presente memorial, a Fiscalização deverá ser 

consultada.  

 

3.1 Peças de fixação 

 

Para fixação no piso, deverão ser utilizadas chapas de aço galvanizado, com dimensões de 

100x100x6,3mm, e chumbador com parafuso 3/8’’x100mm, cabeça sextavada. Essa peça deverá 

receber fundo antioxidante. 

 

3.2 Galvanização, fundo antioxidante e pintura  

 

Os tubos deverão ser em aço galvanizado conforme NBR 5580. As barras chatas serão de ferro 

galvanizado à fogo.  

 

O fundo antioxidante aplicado em determinadas peças deverá adequado à pintura c/ pistola de 

tinta esmalte.  

 

3.3 Guarda-corpos e corrimãos  
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Todas as peças e modelos dos guarda-corpos e corrimãos deverão ser executados em 

conformidade com as legislações vigentes do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e com as 

normas da ABNT: NBR 9050:2015, NBR 9077:2001 e NBR 14718:2008.  

A montagem das peças deverá seguir os detalhes contidos nesse memorial, e deverão ser 

adequados conforme o local em que serão instalados.  

Os guarda-corpos serão feitos de tubos de 2’’ de diâmetro e 3,00mm de espessura, com massa de 

4,45kg por metro, os quais serão instalados tanto na horizontal quanto na vertical, espaçados em 1 

metro entre si, com rodapé de 10cm de altura. Na vertical serão instalados tubos de 1’’ de 

diâmetro e 2,65mm de espessura, com massa de 2,13kg por metro, distanciados entre si a no 

máximo 10cm. Ainda serão colocados montantes verticais, em tubo de 2’’ x 3,00mm, com massa 

de 4,45kg por metro linear, distanciados a no máx. 90cm entre si, conforme o local de instalação. 

Para fixação das barras, serão utilizadas chapas de 1.1/2’’ x ¼’’ com 1,90 kg por metro linear.  

Os corrimãos serão feitos em tubo de 2’’ de diâmetro e 3,00mm de espessura, com massa de 

4,45kg por metro linear. Devem ficar a uma distância não inferior a 6cm de afastamento, a fim de 

facilitar a empunhadura do usuário.  

As finalizações das barras do guarda-corpo e do corrimão deverão ser arredondadas, com raios 

variando de 10cm (quando a fixação for junto à parede ou entre barras horizontais e verticais) a 

20cm (em encontros de canto entre corrimão e parede, ou demais situações).   

  

 
Imagem 01: detalhe da fixação dos guarda-corpos  
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Imagem -02: Chapa para fixação  

 

 

 

Imagem 03 – Guarda-corpo  

 

 

Imagem 04: guarda-corpo com corrimão simples  
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4. ASPECTOS EXECUTIVOS  

 

Deverão ser seguidos os procedimentos explicitados neste memorial para a execução do objeto. 

Em casos em que houver divergência de procedimentos, a Fiscalização deverá ser consultada.  

Todos os procedimentos executivos deverão obedecer às normas regulamentadoras, as normas da 

ABNT e as boas práticas construtivas. 

Deve ser garantida a segurança da população nas proximidades do local de obra. A Contratada é 

responsável pelo isolamento das áreas, de modo a impedir a circulação de alunos e funcionários 

no local em obras.  

 

4.1 FIXAÇÃO  

 

As peças deverão ser fixadas no piso com a utilização de chapa de aço galvanizada, conforme 

especificações de materiais. Deverá ser aplicado fundo antioxidante, com posterior pintura, com 

no mínimo 02 demãos.  

Em locais que não apresentam base em concreto, deverão ser feitas estacas, de diâmetro 20cm, 

escavadas a trado, em concreto armado com fcK 20Mpa e fixação com chapa 100x100x6,3mm, 

onde serão soltados os montantes de 2’’x1,5mm, ou fixos através de parafusos do tipo parabolt de 

3/8’’ x 100mm.  

Todo entulho gerado deverá ser removido das dependências das Escolas.  

 

4.2 COLOCAÇÃO DAS PEÇAS  

 

As peças de guarda-corpo e corrimão deverão ser feitas sob medida. Para isso, a Contratada 

deverá verificar e medir/conferir cada local de instalação, considerando o comprimento, a 

inclinação e outras características pertinentes. Deve-se evitar a adaptação de peças no momento 

de instalação.  

O transporte das peças de guarda-corpo deverá ser feito com cuidado, de modo a não as danificar, 

riscando ou entortando as mesmas.  

Em casos de riscos ou necessidade de soldas após a instalação das peças, o local riscado ou 

soldado deverá receber retoque de pintura. No caso da solda, antes da pintura será aplicado fundo 

antioxidante.  

A Contratada deverá verificar o alinhamento e prumo das peças, de modo que, após sua fixação, 

estejam perfeitamente alinhadas, sem necessidade de ajustes.  Peças tortas deverão ser 

consertadas com cuidado, sem que haja nenhum tipo de dano nas mesmas.  

 O local de instalação das peças deverá ser isolado, evitando-se a passagem de pessoas alheias à 

obra nas proximidades. O isolamento é de responsabilidade da Contratada.  

 

4.3 LIMPEZA GERAL  

 

Após o término de cada etapa de serviço (cada região), a Contratada deverá efetuar a limpeza 

geral do ambiente, removendo todo entulho gerado durante a obra.  

Todo e qualquer dano causado às instalações são de inteira responsabilidade da Contratada.  
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Em caso de divergência do presente memorial / especificações prevalecerá o esclarecimento 

prestado pela fiscalização.  

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do memorial / especificações e das instruções da 

concorrência, será consultada a fiscalização.  

À fiscalização é assegurada o direito de ordenar a suspensão das obras e serviço sem prejuízo das 

penalidades a que ficar sujeito o construtor e sem que este tenha direito a qualquer indenização, 

no caso de não ser atendida dentro de quarenta e oito horas qualquer reclamação sobre defeito de 

serviço.  

 

5.1 OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE  

 

a) Fornecer à Contratada todos as especificações necessárias para a execução dos serviços a que 

se refere o contrato.  

b) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas pelo contrato.  

c) Designar representantes para acompanhamento e fiscalização das obras.  

 

5.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

a)  Observar as práticas de boa execução, interpretando as formas e dimensões dos detalhes com 

fidelidade, e empregando somente material com qualidade e características especificadas.  

b) Supervisionar e ordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e única 

responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços.  

c) Garantir o apoio necessário à administração dos serviços, principalmente para que sejam 

recolhidos, dentro dos prazos, os impostos e taxas de contribuição previdenciárias.  

d) Fornecer todos os materiais e mão-de-obra necessária para executar os serviços.  
 

 
Imagem 05: guarda-corpo fixado em parede 
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Figura 6: Detalhe Corrimão 

 

Figura 7: Esquema estrutura do guarda corpo 

 

Figura 8: Esquema guarda corpo 

 

Tibagi, 19 de fevereiro de 2019 
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MODELO Nº 01 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL No  0/2019 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 
_____________________________________________________,(razão social da empresa), 

inscrita no CNPJ N.º: ________________com sede na ____________________________, 

(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 

_______________________________ infra-assinado, cargo ____________________, portador(a) 

da Carteira de Identidade e órgão emitente ____________________ e do CPF/MF nº 

____________________, para cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º da Lei n0 

10.520, de 17/07/2002, publicada no DOU de 18/07/2002, DECLARA expressamente que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital de Pregão no ___/2019. 

 

 

Local e data 

 

 

 

________________________________________ 

(representante legal) 
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MODELO Nº 02 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL No 0/2019 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

 

 

 

 
______________________________, (razão social da empresa), inscrita no CNPJ 

N.º : ________________com sede na ____________________________, (endereço completo) 

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) _______________________________ infra-

assinado, cargo ____________________, portador(a) da Carteira de Identidade e órgão emitente 

____________________ e do CPF/MF nº ____________________, declara, sob as penas da lei, 

que cumpre os requisitos legais para qualificação como ______________________________ 

(indicar a condição na qual a empresa se enquadra: Microempresa - ME ou Empresa de 

Pequeno Porte - EPP), conforme previsto no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 

123/2006, e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste mesmo artigo, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido, no que couber, nos artigos 42 a 49 

da citada lei. 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

________________________________________ 

(representante legal) 
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MODELO Nº 3 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL No  0/2019 

 

 

DECLARAÇÕES DE NÃO-EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR 

 

 

 
______________________________________________,(razão social da empresa), inscrita no 

CNPJ N.º ________________________ com sede na 

________________________________________________, por intermédio de seu representante 

legal, o(a) Sr.(a) _______________________________ infra-assinado, portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º ________________ e do CPF/MF nº___________________, para os fins de 

habilitação no Pregão no ........ DECLARA expressamente que para fins do disposto no inciso V do 

artigo 27 da Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n0 9.854, de 27 de outubro 

de 1999 e, ainda, no Decreto n0 4.358, de 5 de setembro de 2002, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;  

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

________________________________________ 

(representante legal) 
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MODELO Nº 4 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES  

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL No 0/2019 

 

 

 
   

  O signatário da presente, em nome da proponente _______________________, 

para todos os fins legais e necessários, declara a inexistência de fatos supervenientes impeditivos 

da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, 

parágrafo 2o, e artigo 97 da Lei Federal no 8.666/93, e suas alterações: 

 

    

 

Local e data 

 

 

 

________________________________________ 

(representante legal) 
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MODELO Nº 5 

 

PREGÃO PRESENCIAL No 000/2019 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 

 

 

  
  O signatário da presente, em nome da proponente _______________________, 

para todos os fins legais e necessários, declara que seus dirigentes/sócios ou responsáveis legais 

abaixo relacionados não possuem grau de parentesco linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

segundo grau inclusive, com ocupantes de cargo de agentes políticos municipais – prefeito, vice, 

vereadores e secretários – bem como de pregoeiro, membros de sua equipe de apoio e da comissão 

de licitações. 

 

Composição do Quadro Societário:  
NOME CPF Nº DO REGISTRO NA 

JUNTA COMERCIAL 
DATA DO 

REGISTRO 

    

 

 
 Por ser verdade e clareza firmo a presente, do que dou fé. 

 

 

    

Local e data 

 

 

 

________________________________________ 

(representante legal) 
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MODELO Nº 6 

 

(razão social, endereço completo, CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal) 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

 

 

PREGÃO PRESENCIAL No 0.../2019 

 

 
  Declaramos que o responsável técnico pela obra objeto da Tomada de Preços no 

0.../201.., é o (a) Engenheiro (a) Civil ................................, CREA/PR ................, e que o mesmo 

pertence ao quadro técnico da nossa empresa. 

 

 

    

Local e data 

 

 

 

________________________________________ 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

           PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  TTIIBBAAGGII  

EESSTTAADDOO  DDOO  PPAARRAANNÁÁ  

  
           Pç. Edmundo Mercer, 34 – Fone: (42) 3916-2200 – 84300-000 - Tibagi – PR - www.tibagi.pr.gov.br 

 

 
 

      34 
   
 

 

 

 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 00../2019 

 

                                                           CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

TIBAGI E ......., NA FORMA ABAIXO. 

 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE TIBAGI, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sob no 

76.170.257/0001-53, com sede administrativa nesta cidade à Praça Edmundo Mercer, nº 34, neste 

ato representado pelo prefeito municipal, em pleno exercício do seu mandato e funções, Sr. 

RILDO EMANOEL LEONARDI, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliada na rua 

........., nesta cidade, portadora da cédula de identidade no RG ........... SSP/PR e CPF/MF no .........., 

adiante denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado, como CONTRATADA a 

empresa ............., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o no ........, Inscrição Estadual ........, 

Inscrição Municipal .........., estabelecida na rua ............., , na cidade de ........, neste Estado, CEP 

.........., neste ato representada por ............., portador do RG ............/SSP-PR e do CPF ......... 

residente na rua .........., nesta cidade, neste Estado, tendo em vista o Pregão Presencial no 

0.../2019, o que dispõe a lei nº 8.666/93 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à 

espécie, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

Constitui o objeto do presente contrato, o fornecimento ao CONTRATANTE de ...................., 

conforme segue: 

 

ITEM QTD UNID ESPECIFICAÇÃO/MARCA VALOR UNITÁRIO 

     

     

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

 

Ficam fazendo parte integrante deste contrato, para todos os fins e efeitos legais, os atos 

convocatórios do Pregão Presencial nº 0...../2019, proposta da licitante vencedora, ora 

contratada, bem como demais documentos produzidos em função do processo licitatório referido, 

aos quais se vinculam ao presente. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

Pelo fornecimento dos serviços executados ora contratados, pagará o CONTRATANTE à 

CONTRATADA o valor de R$................(.........) 

 

3.1 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, à vista após a entrega dos serviços 

executados, mediante apresentação dos seguintes documentos: 

 

3.1.1 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 

3.1.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União; 

3.1.3 - Certidão Negativa de Débitos Estaduais, da sede da CONTRATADA; 

3.1.4 - Certidão Negativa Municipal, da sede da CONTRATADA; 

3.1.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT 

3.1.5 - Nota Fiscal eletrônica, com a discriminação da mercadoria entregue devidamente 

certificada pela Secretaria Municipal de .............. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 

 

4.1 – O prazo de vigência deste contrato é de ….(........) dias, iniciando-se na assinatura deste. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO 

 

Os serviços mesmo que entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição desde que comprovado a 

pré-existência de defeitos ou má-fé do fornecedor. Os serviços deverão ser realizados de forma 

parcelada, conforme a necessidade da administração em até 2 (duas) horas da solicitação no local 

onde estiver o veiculo, máquina ou trator. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

O CONTRATANTE não responderá, nem mesmo solidariamente, por quaisquer ônus, direitos ou 

obrigações vinculados à legislação tributária, previdenciária, trabalhista ou securitária, 

decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidades caberão, 

exclusivamente ao CONTRATADO. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA 

CONTRATADA 

 

O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA perante terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIAIS 

 

O CONTRATADO obriga-se a manter durante toda a execução desse Contrato, as condições de 

habilitação e qualificação que lhes foram exigidas na licitação 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

Pela inexecução total ou parcial do contato, ou por ação, omissão ou negligência, a 

CONTRATADA infringir quaisquer das obrigações, caberá a aplicação, pela Administração, 

isolada ou cumulativamente, as seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa, no valor de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato; 

c) multa de 1% (um por cento) do valor total homologado ao proponente, por dia consecutivo que 

exceder à data prevista para a entrega das mercadorias 

d) suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto 

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

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. A reabilitação será concedida após o 

ressarcimento, pelo contratado, dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no item ''d''. 

f) rescisão, nos termos do art. 77 da Lei Federal no 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES ADICIONAIS  

 

O presente instrumento não se reveste do caráter de exclusividade, observando-se às partes o 

direito à sua rescisão, a qualquer tempo, uma vez verificado o inadimplemento de qualquer de 

suas cláusulas, independente de providência judicial preliminar, podendo ainda ser rescindido no 

exclusivo interesse do CONTRATANTE, independente de indenização, nas hipóteses previstas 

pelo Art. 79, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

8.1 – As despesas decorrentes com a aquisição das mercadorias correrão à conta da dotação....... 

do orçamento geral vigente. 

 

8.2 – Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação 

em vigor, ficando eleito o foro da comarca de Tibagi para a resolução de questões resultantes 

deste. 

 

Assim ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias, de igual 

teor e forma, para igual efeito. 

 

  Prefeitura Municipal de Tibagi, em ...de....de 2019 

 

 

Rildo Emanoel Leonardi 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

CONTRATADO 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2019 

 

 

RAZÃO SOCIAL 

 

 

CNPJ 

 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

 

ENDEREÇO 

 

BAIRRO 

 

CEP 

 

CIDADE 

 

ESTADO 

 

TELEFONE 

 

FAX 

 

E-MAIL 

 

NOME DO REPRESENTANTE 

 

DATA 

 

ASSINATURA 

 

 

Senhor Licitante, 

Visando uma comunicação futura entre a Prefeitura do Município de Tibagi e as empresas 

licitantes, solicitamos aos interessados o preenchimento do recibo de retirada do edital, remetendo 

ao Pregoeiro no e-mail licitacao@tibagi.pr.gov.br.  

 

O não encaminhamento do recibo de retirada exime o Pregoeiro da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações. 


