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01 - PREÂMBULO 
 
O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 
CNPJ, sob o nº 01.614.343/0001-09, com sede na Rua Encantilado, nº 11, centro, torna público a realização 
de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço UNITÁRIO POR ITEM, objetivando 
a Contratação de 01 (Um) Profissional especializado na área médica, para atender 40 (Quarenta) horas 
semanais no Posto de Saúde de Linha Santa Terezinha Município de Manfrinópolis através do Programa 
Saúde da Família – PSF 01 do Governo Federal, que será regida pela Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho 
de 2002, e subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais legislações aplicáveis, a ser 
executado pela Comissão designada pela Portaria nº 1747/2013 de 02 de janeiro de 2013, e nas condições 
fixadas neste edital e seus anexos. 
 
ABERTURA 
 
A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, a ser realizada no dia 03/10/2013, às 09h00min 
horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, com endereço na Rua Encantilado, nº 
11, centro, na cidade de Manfrinópolis – PR. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1- A presente licitação tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa, visando a Contratação de 01 
(Um) Profissional especializado na área médica, para atender 40 (Quarenta) horas semanais no Posto 
de Saúde de Linha Santa Terezinha Município de Manfrinópolis através do Programa Saúde da Família 
– PSF 01 do Governo Federal, conforme condições, especificações, valores e quantidades, constante no 
Anexo I, e nos demais termos deste edital. 
 
1.2 – Os bens adquiridos através da presente licitação deverão apresentar identificação do fabricante ou 
revendedor. 
 
1.3 – Devem estar incluídas no preço todas as despesas com frete/transporte, mão de obra, tributos e/ou 
contribuições e quaisquer outros encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações 
decorrentes desta licitação. 
 
2– DA DOTAÇÃO 
 
2.1– Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente Edital são provenientes da 
receita própria do município. 
 
2.1.1 - Os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade: 
 

DOTAÇÕES 

Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso 

2013 1090 04.003.10.301.10012-022 303 

2013 1110 04.003.10.301.10012-022 495 

 
3- DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1- Somente poderão participar do presente certame as empresas ou sociedades regularmente 
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no fornecimento do objeto desta licitação e 
que satisfaçam integralmente as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 
 
3.1.1 - A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das condições 
estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e 
técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que deverá fornecer o objeto em 
perfeitas condições de funcionamento. 
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3.2- Os interessados deverão entregar até o dia 03/10/2013 às 09h00min horas, para à Comissão de 
Licitação ou diretamente ao Pregoeiro,  02 (dois) envelopes lacrados; sendo que o Envelope nº 01, deverá 
conter a documentação referente a proposta de preços, enquanto que o Envelope nº 02 deverá conter a 
integralidade dos documentos exigidos para a habilitação da empresa proponente, devendo os referidos 
envelopes, consignarem as seguintes  identificações,  em suas  partes externas: 
 
MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 
ENVELOPE Nº I – PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: (razão social da proponente) 
 
MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 
ENVELOPE Nº II – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (razão social da proponente) 
 
3.3- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação: 
 a) pessoa física; 
 b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio; 
 c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 
 d) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, Direta ou 
Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 
 e) representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante; 
f) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Conforme Observância ao Disposto do Inciso 
XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal (anexo IV). 
 
4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de preços e praticar os demais atos 
pertinentes ao certame, um (01) dos seus dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente identificado, ou 
pessoa física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração, ou Termo de Credenciamento, conforme modelo 
do anexo VII, ou documento equivalente, outorgando poderes necessários à formulação de propostas e à 
prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Caso seja sócio ou titular da empresa, deverá 
apresentar documentos que comprovem sua capacidade de representar a mesma, com poderes para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser 
entregue ao Pregoeiro no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada em um terceiro envelope. 
 
4.2- Cada licitante credenciará apenas um (01) representante, o qual haverá de ser o  único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previsto neste edital, no 
que se refere a sua representada. 
 
4.3- A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento credencial ou a ausência do 
representante, implicará na exclusão da proposta no certame. 
 
5- DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
5.1- Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providencia, bem como de impugnar o Edital, aquele que 
não o fizer em até 02 (dois) dias úteis, antes da data designada para a abertura da sessão do Pregão. 
 
6- DA PRÉ-HABILITAÇÃO 
 
6.1- Os licitantes deverão apresentar Instrumento de Declaração, onde conste a ciência de que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo consignado no Anexo VI deste Edital, diretamente 
ao Pregoeiro, no início da sessão. 
 
 
7- DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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7.1- A proposta de preços (Anexo V) – envelope I, devidamente assinada pelo proponente ou por seu 
representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou digitada, de forma clara, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, com indicação 
do número deste Edital, constando inclusive no campo próprio, a(s) ESPECIFICAÇÃO(ÕES) e MARCA(S) 
do(s) produto(s) ofertado(s). Deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e 
seus anexos, discriminando-se minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de 
quantidade e o preço máximo total, conforme descrito no Anexo I do presente Edital.  
 
7.1.1 - Juntamente com a proposta impressa, no envelope “01”, deverá ser apresentada proposta de preços 
em arquivo eletrônico (CD-ROM ou PENDRIVE), identificado com o nº da licitação e a razão social da 
proponente. 
 
7.1.2 - A não  inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e marcas do produto, 
implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da 
proposta.  
 
7.2- Ao assinar a Proposta de Preços, o(a) proponente estará assumindo automaticamente o cumprimento de 
todas as condições estabelecidas na mesma. 
 
7.3- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo cotação em moeda estrangeira), 
limitada a 02 (duas) casas após a vírgula, sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e 
pela Equipe de Apoio sem arredondamento, sendo que o preço máximo unitário e total de cada item 
encontra-se indicado no Anexo I do presente Edital. 
 
7.4- Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas e encargos necessários ao fornecimento do 
objeto licitado. 
 
8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
 
8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de credenciamento dos interessados em 
participar do certame. 
 
8.2-  Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro fará divulgação verbal dos 
interessados, sendo que, os(as) proponentes credenciados poderão ofertar lances durante a sessão do 
Pregão, dando-se início ao recebimento dos envelopes “proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”. 
 
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada sua  conferência, análise de sua 
conformidade com as exigências do Edital. 
 
8.4- O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço, e aquelas que tenham valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos 
lances verbais. 
 
8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 8.4, serão classificadas as 
propostas subseqüentes que apresentarem os menores preços, subseqüentes, até o máximo de três. 
 
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços que: 
 a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus anexos; 
 b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo I; 
 c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou manifestamente 
inexeqüíveis, havido assim como aquele incompatível com os preços praticados no mercado, conforme a Lei 
8.666/93 e suas alterações; 
 d) considerar qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus anexos. 
 
8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais, a ordem para 
esses lances será definida através de sorteio, onde terá preferência para o lance a licitante sorteada. Às 
licitantes proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e 
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da 
proposta de maior valor. 
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8.7.1 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 
14 de dezembro de 2006, o pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da microempresa ou 
empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela 
não atinja o valor de referencia definido pela administração pública. 
 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 - Estatuto de Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte.  
 
Artigo 44: Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para a 
microempresa e empresas de pequeno porte. 
 
§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada.  
 
§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º será de 5% (cinco por cento) 
superior ao melhor preço. 
 
Artigo 45: Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma:  
 
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado; 
II – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do 
caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º 
e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será 
realizado sorteio. 
 
8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a 
seqüência dos lances seguintes. 
 
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço. 
 
8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da 
Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de 
ordenação das propostas. 
 
8.11- O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação dos lances verbais, na forma do 
item 8.13, caso a Proponente vencedora seja inabilitada, observada a ordem de classificação. 
 
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 
penalidades cabíveis. 
 
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a 
proponente para que seja obtido melhor preço. 
 
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas. 
 
8.15- O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira 
classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos. 
 
8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará o 
atendimento das condições habilitatórias da licitante classificada em primeiro lugar. 
 
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente vencedora, 
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sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro. 
 
8.18- Se a proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro negociará diretamente com a 
Licitante melhor classificada e posteriormente examinará os seus documentos de habilitação, sendo 
declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão. 
 
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em 
consideração o critério MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM.  
 
9- DA HABILITAÇÃO 
 
9.1– As empresas deverão apresentar no ENVELOPE II, os seguintes documentos poderão ser apresentados 
em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda 
em cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, 
não sendo aceito qualquer documento em papel termo- sensível (Fac-simile).  
 
9.1.1 Serão aceitas apenas cópias legíveis; 
 
9.1.2 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas; 
 
9.1.3 Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo 
de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 180 (cento e oitenta) dias da 
data estabelecida para o recebimento das propostas.  
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração contratual, devidamente 
registrada, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documento de eleição dos seus administradores – e certidão simplificada da Junta Comercial, com data de 
expedição não superior a 06 (seis) meses; 
 
b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, em plena validade; 
 
c) Prova de regularidade referente à Seguridade Social (CND), demonstrando o cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei (INSS); 
 
d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando o 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de Quitação de 
Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do domicílio ou sede do 
proponente, e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 
 
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de Regularidade 
Fiscal expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 
 
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de 
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou 
outra equivalente, na forma da lei; 
 
h) Declaração de que não possui no quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo do Anexo IV; 
 
i) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Não 
constando o prazo de validade, o Pregoeiro aceitará apenas a certidão expedida até 180 (cento e oitenta) 
dias antes da abertura das propostas. 
 
j) Certidão de Débitos Trabalhistas - CDT. 
 
k) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
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forma da Lei, que comprove a boa situação financeira da empresa. 
 
l) Declaração de Idoneidade e Inexistência de Fato Superveniente, conforme o modelo do Anexo II, assinada 
pelo representante legal da licitante; 
 
m) Declaração de Responsabilidades, assinada pelo representante legal da empresa, conforme o modelo do 
Anexo III. 
 
n) Comprovante  de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o 
objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para 
atendimento ao objeto da presente licitação. 
 
9.1.4 - Documentos facultativos 
 
9.1.4.1 – Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte 
 
9.1.4.2 – A empresa interessada no exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar nº 123/2006, de 
14/12/2006, deverá apresentar a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (anexo VIII), 
no início da sessão na fase do Credenciamento de empresas ou em um terceiro envelope lacrado. 
  
9.2- Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de habilitação que tiverem 
sido entregues na própria sessão, sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do 
licitante.  
 
9.3- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas vencedoras, 
permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja formalizada a assinatura do 
contrato pela licitante vencedora. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) dias correntes à disposição das 
licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 
 
9.4-  O Pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no 
caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, 
nos termos do artigo 43, § 5º, da Lei nº 8.666/93. 
 
 
10- PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
10.1- Os objetos deverão ser entregues no prazo de até 1 Meses, contados a partir da data da celebração do 
contrato, na sede do Município de Manfrinópolis - PR. 
 
10.2 - O prazo de execução poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
 
10.3 – Caso seja(m) omissa(s) a(s) licitante(s) convocada(s) para a entrega do objeto no prazo supra 
estipulado, decairá seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 21 deste Edital.   
 
11- DO VALOR MÁXIMO 
 
11.1- O valor máximo correspondente ao total do objeto contratado, é de R$ 45.600,00 ( Quarenta e Cinco Mil 
e Seiscentos Reais ),  conforme demonstrado no Anexo I, do presente ato convocatório. 
 
12- DAS PENALIDADES 
 
12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade. 
 
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das 
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normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou 
instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de Manfrinópolis, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, 
aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que em caso de multa 
esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 
 
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais 
perdas e danos causados ao Município de Manfrinópolis. 
 
13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro, poderá faze-lo, 
manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no 
prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar por escrito, contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente. 
 
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor recursos, ao final da sessão, 
importará a preclusão do direito de recursos e adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
13.3- Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeitos suspensivos. 
 
13.4- O acolhimento de recursos importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Prefeito do Município de Manfrinópolis, publicando-
se a decisão em jornal oficial do Município 
 
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Prefeito do Município de Manfrinópolis a 
adjudicação do resultado, com publicação da decisão em jornal oficial do Município. 
 
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Pregoeiro negociar diretamente com o 
adjudicatário, buscando obter um melhor preço. 
 
15 -DO PAGAMENTO 
 
15.1- O pagamento do valor devido será realizado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da entrega do 
bem, mediante a apresentação da nota fiscal respectiva. 
 
15.1.1 - A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas do INSS e do FGTS, devidamente 
válidas, para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter 
durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições exigidas na licitação (regularidade fiscal). 
 
15.1.2 - Vencido o prazo estabelecido acima e não efetuado o pagamento, os valores serão corrigidos com 
base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias, em observância ao que 
dispõe o artigo 40, inciso XIV, alínea "c", e 55, inciso III, da Lei Federal nº' 8.666, de 1993, com suas 
alterações posteriores, ficando suspensos por 01 (um) ano quaisquer reajustes de preços.  
 
15.1.2 - O presente edital não prevê atualização de valores. 
 
16- DOS ANEXOS DO EDITAL 
 
16.1- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do proponente, desde que não 
descaracterizem suas finalidades. 
 
16.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas, constantes do corpo do Edital, os 
seguintes documentos: 
ANEXO I  - Especificações e valor máximo do objeto 
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ANEXO II - Modelo de declaração de  idoneidade e de fato superveniente impeditivo de habilitação 
 
ANEXO III – Modelo de declaração de responsabilidade 
 
ANEXO IV - Modelo declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa empregadora 
 
ANEXO V - Modelo de proposta comercial 
 
ANEXO VI– Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação 
 
ANEXO VII – Modelo do Termo de credenciamento 
 
ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Micro Empresa 
 
ANEXO IX – Minuta do contrato 
 
 
17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por ilegalidade de oficio ou mediante 
provocação de terceiros, mediante parecer por escrito e devidamente fundamentado, aplicando-se os 
procedimentos inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para contraditório. 
 
17.2- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente formais, 
desde que não reste infringido o principio da vinculação ao instrumento convocatório. 
 
17.3- será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de abertura dos envelopes, 
a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e representantes credenciados 
presentes. 
 
17.4- A licitação não implica da obrigatoriedade de contratação por parte da Prefeitura do Município de 
Manfrinópolis. Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a 
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante 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.  
 
17.5- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos deverão ser 
protocolizados junto a Prefeitura do Município de Manfrinópolis, na Avenida São Roque, nº 178, Centro – CEP 
85.727-000 – cidade de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 
horas. 
 
17.6- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da 
Comarca de Santo Antonio do Sudoeste - Pr., não obstante qualquer mudança de domicilio da 
CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para 
receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 
 
 
Manfrinópolis, vinte dias de setembro de 2013. 
 
 
 
  ADRIANA INES MERLINI                                             CLAUDIO GUBERTT       
       PREGOEIRO                                                       PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 - PMPSB 
 
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO: A presente licitação tem como objeto Contratação de 01 (Um) 
Profissional especializado na área médica, para atender 40 (Quarenta) horas semanais no Posto de Saúde 
de Linha Santa Terezinha Município de Manfrinópolis através do Programa Saúde da Família – PSF 01 do 
Governo Federal, de acordo com as especificações abaixo: 
 

LOTE: 1 - Lote 001 

Item Código do 
produto/serviço 

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço 
máximo 

Preço 
máximo 
total 

1 2142 Contratação de 01 (Um) Profissional 
especializado na área médica  para atender 
40 (Quarenta) horas semanais no Posto de 
Saúde de Linha Santa Terezinha através do 
Programa Saúde da Família PSF 01 do 
Governo Federal.  

3,00 MÊS 15.200,00 45.600,00 

 
TOTAL 

 
45.600,00 
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ANEXO II 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 - PMPSB 
 
 

À Comissão de Licitação do Município de Manfrinópolis - PR.  
 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE 
 

 
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a 

modalidade Pregão Presencial, sob n° 27/2013, instaurado pelo Município de Manfrinópolis, que não fomos 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as 
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual 
contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

(local e data) 
 
 

____________________________________________ 
(assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO IIl 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 - PMPSB 
 

 
À Comissão Permanente de Licitação do Município de Manfrinópolis - PR 

 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a 
modalidade Pregão Presencial, sob nº 27/2013, instaurado pelo Município de Manfrinópolis - PR que: 
assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, 
sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 
 
comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de 
mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de 
legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato; 
 
temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem 
como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº 27/2013, realizado pela Prefeitura de Manfrinópolis – PR. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

______________________, em _____ de _______________ de 2013. 
 

 
____________________________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO lV 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 - PMPSB 
 

DECLARAÇÃO 
 

(Nome da Empresa) 
 
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 
(Endereço Completo) 
 
 
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que 
acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 
 
 
(local e Data) 
 
 

____________________________________________ 
(assinatura do representante legal da empresa) 

 
    
 
 
OBS.: 
1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
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ANEXO V 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 - PMPSB 

 
MODELO DE PROPOSTA DE FORNECIMENTO 

 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação Pregão Presencial nº 
27/2013, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. 
Juntamente com a proposta impressa, no envelope “01”, deverá ser apresentada proposta de preços em 
arquivo eletrônico (CD-ROM ou PENDRIVE), identificado com o nº da licitação e a razão social da 
proponente, conforme instruções do ANEXO XI. 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
  NOME DA EMPRESA: 
  CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
                        ENDEREÇO: 
                        TELEFONE/FAX: 
  REPRESENTANTE e CARGO: 
  CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  
              AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 
 
2.   PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, acompanhado da descrição e da marca do produto, de 
acordo com o Anexo l do Edital. 
 
       

ITEM QUANT UN ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL MARCA/MODELO V.UNIT R$ V.TOTAL R$ 

 
No preço proposto pela Proponente, deverão estar inclusos todos os custos e despesas, encargos e 
incidências, diretos ou indiretos, referentes ao objeto desta licitação. Dessa forma a empresa receberá 
exclusivamente o valor final. 
 
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 
 
No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes 
e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 
 
3.           PRAZO DE ENTREGA 
 
De acordo com o especificado no item 3  deste Edital. 
 
4.          VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 
 
5.           DECLARAÇÃO 
 
Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificações do edital. 
 
LOCAL E DATA 
 

____________________________________________________________ 
(assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VI 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 - PMPSB 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 
(Nome da Empresa) 
 
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 
(Endereço Completo) 
 
    
   O representante legal da empresa_____________________________, na qualidade 
de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013, 
instaurado pelo Município de Manfrinópolis, declarada para fins de direito que a referida empresa cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.  
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 

(local e data) 
 
 
 

____________________________________________ 
(assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VII 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 - PMPSB 
 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 
 
 
(Nome da Empresa) 
 
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 
(Endereço Completo) 
 
    
   Credenciamos o(a) Sr.(a)______________________________________ 
__________________________, portado(a) da cédula de identidade sob nº 
______________________________ e CPF sob nº ___________________________________, 
A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013, instaurado 
pelo Município de Manfrinópolis, na qualidade de representante legal da empresa, com poderes para 
representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos 
os demais atos que se fizerem necessários. 
 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 
 
 
 

(Local e data) 
 

____________________________________________ 
(assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO VIII 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 - PMPSB 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 
Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa de 
Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP). 
 
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº., sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os fins de 
direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão eletrônico, que estou(amos) 
sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
 
 

(Local e Data) 
 

____________________________________________________ 
(assinatura do representante legal da empresa) 
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ANEXO IX 
MINUTA DO CONTRATO 

 
Contrato de prestação de serviços nº   /2013, que entre si celebram de um lado o município de 
MANFRINÓPOLIS e  de outro lado  
 
Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de mANFRINÓPOLIS, com sede na 
avenida São Roque, 178, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 95.590.832/0001-11, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, senhor Jaime Ernesto Carniel, inscrito no CPF sob o  n.º XXX  e abaixo 
assinado, doravante designado CONTRATANTE e  de outro...   , inscrita no CNPJ sob o nº ... , com sede na 
cidade de ,  doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e 
suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato de fornecimento de mercadorias em decorrência 
da licitação realizada através do Pregão Presencial nº 27/2013, mediante as seguintes cláusulas e condições. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O objeto do presente contrato é a Contratação de 01 (Um) Profissional especializado na área médica, para 
atender 40 (Quarenta) horas semanais no Posto de Saúde de Linha Santa Terezinha Municipio de 
Manfrinópolis através do Programa Saúde da Família – PSF 01 do Governo Federal, conforme condições, 
especificações, valores e quantidades, constante no Anexo I, na proposta de preços da CONTRATADA e nos 
demais anexos do edital. 
 
 
PARÁGRAFO ÚNICO  - A execução dos serviços  deverá ser realizada em estrita obediência ao presente 
Contrato, assim como ao Edital nº 27/2013 – Pregão Presencial.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 
 
O preço ajustado para o fornecimento da mercadoria contratada e ao qual o CONTRATANTE se obriga a 
adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de   R$.....(....)   
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do 
presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos 
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO  
 
O pagamento do valor devido será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega do 
bem, mediante apresentação da nota fiscal respectiva.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, 
em 01(uma) via, devidamente   regularizada nos seus aspectos formais e legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das 
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independente de sua natureza, nem implicará na 
aprovação definitiva do recebimento da mercadoria. 
 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao 
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por 
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no 
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o 
pagamento será efetuado no primeiro dia útil  subseqüente a esta. 
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PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o  edital  27/2013 – 
pregão presencial e conseqüente contrato, são provenientes da.........................................., e os recursos 
orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:   
 

DOTAÇÕES 

Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso 

2013 1090 04.003.10.301.10012-022 303 

2013 1110 04.003.10.301.10012-022 495 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as 
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS.    
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA 
 
O presente Contrato terá sua vigência vinculada ao fornecimento total do objeto. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O objeto da presente licitação deverá ser entregue no prazo de 1 Meses dias, 
contados da data da celebração do contrato, na sede do Município de Manfrinópolis – PR. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da 
CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
 
a) efetuar o pagamento ajustado; 
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento; 
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 27/2013 
e do Parágrafo Único da Cláusula Primeira deste instrumento; 
b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-
obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do 
objeto do Contrato; 
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da 
inobservância da legislação em vigor; 
d) atender aos encargos trabalhistas; 
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por 
seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer 
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos; 
f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;  
g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado, 
ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser 
confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis; 
h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do Pregão Presencial 
nº 27/2013, durante a vigência do Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA 
 
A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste 
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº 
8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 
 
a)  - advertência; 
b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplida; 
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c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, 
a partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado; 
d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula 
contratual, exceto prazo de entrega; 
e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis. 
f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou 
judicial. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões 
contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
Contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
 
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de 
notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses; 
 a) infrigência de qualquer obrigação ajustada. 
 b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar 
qualquer direito decorrente deste contrato. 
 d)  os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta 
vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à 
CONTRATADA , apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva. 
 
CLÁUSULA NONA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e 
suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, no Código 
Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 
 
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de 
protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – DA PUBLICIDADE 
 
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município 
de Manfrinópolis, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
 a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da 
CONTRATADA, esta ficará  impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como 
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 
 b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, 
civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive  
os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES 
 
As condições estabelecidas no edital nº 27/2013 – pregão presencial e na proposta apresentada pela  
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações 
que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo 
CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUCESSÃO E DO FORO 
 
As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de 
igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao 
fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do 
Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão 
disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e 
outras em direito permitidas neste referido foro. 
 
Manfrinópolis,  
              
 
 
 
 
     PREFEITO MUNICIPAL                                           CONTRATADA 
       CONTRATANTE  
 
 
 
 
 
 

   TESTEMUNHAS: 

 
 


