
 

 

 
 
 
A 
MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA  
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 
REF. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019 - SRP. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 26/2019 
 
ABERTURA: 26 DE ABRIL DE 2019 ÀS 09HS 
 
Empresa Licitante: MANUPA COM. DE EQUIP. E FERRAMENTAS EIRELI. 
Av. Marquês de São Vicente -1619, Sala 2705 – Barra Funda- São Paulo /SP 
CEP: 01.139-003 -Telefone: 11 2478-2818 
E-mail: manupa@manupa.com.br/ operacional@manupa.com.br  
CNPJ: 03.093.776/0001-91 Inscrição Estadual: 118.935.378.117. 
Banco: Brasil -001     Agência – 0474-X    C/C 11898-2 
Abaixo propomos preços para fornecimento de: 
 

ITEM 01 – 01 (UMA) UNIDADE – RENAULT LOGAN 1.6 EXPRESSION:  
 
VEÍCULO MODELO TIPO SEDAN  ANO 2019 Ocupantes - 5; Motorização - 4 Cilindros em 
linha; Combustível-flex; Potencia mínima (CV) - 101 Gasolina, 104 Etanol; Câmbio manual de 5 
marchas; Tração dianteira; Direção elétrica ou hidráulica; Freio ABS; Tanque de  combustível 
de no mínimo 48 Litros; Porta mala de no mínimo 460 Litros; Rodas aro 14; Air bag duplo 
(motorista/passageiro); Ar condicionado quente/frio; Trava elétrica; Radio AM/FM; Entrada 
USB; Chave canivete com controle remoto; Cor Branca; Vidros elétricos dianteiros e 
traseiros; Alerta sonoro de faróis acesos; Farol de neblina; Desembaçador traseiro; 
Limpador e desembaçador do vidro traseiro; Tomada 12V; Volante multifuncional; Plotagem 
padrão do Município – conforme modelo do convênio; Apoio de cabeça nos bancos traseiros 
com ajuste de altura. 
 
Preço Unitário: R$ 56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais) 
 
Preço Total: R$ 56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais)  
 
  
Prazo de entrega: Em até 30 (Trinta) dias. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Local de entrega: Sede da Prefeitura Municipal (Departamento de Compras), localizado na 
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova Santa Bárbara – Paraná.  
 
Garantia: 12 (Doze) meses 
 
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.  
 
Condições de Pagamento: até o 30 (Trinta) dias, após emissão do formulário “Ordem de 
Fornecimento dos materiais”. 

 
Banco do Brasil nº 001 Agência nº 474-x C/C nº 11.898-2 

 
As condições de pagamento são as constantes no respectivo edital de licitação, através de 
depósito bancário junto ao banco e contas da empresa, informados acima.  
 
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, 
frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 
fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da  
solicitação de propostas e seus anexos.  
 
Declaro estar ciente e concordo com todas as condições impostos no edital convocatório e 
seus anexos. 
 
O veículo atenderá plenamente ao solicitado, e será entregue conforme solicitado no edital. 
 
Declaro que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos. 
 
OUTRAS CONDIÇÕES: No preço proposto já estão inclusos todos os custos de transportes, 
leis sociais, taxas, impostos, tributos e todos os demais encargos que recaiam sobre o objeto 
que será entregue ao orgão livre e desembaraçado de qualquer ônus.  
 
COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: Nos preços propostos acima estão incluídos todas as 
despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o 
objeto deste Pregão.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
DECLARAÇÃO: Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente 
proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos. 
 
O veículo será faturado pela: Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas Eireli. Com 
sede à Av. Marquês de São Vicente 1619- Sala 2705; São Paulo /SP - Telefone: 11 2478-
2818; inscrita no CNPJ nº. 03.093.776/0001-91, NIRE 35.215.515.306 e IE nº. 
118.935.378.117. 
 
 
Contato: Sra. Giane Rodrigues da Costa Kondo. 
Telefone: (43) 3266.8100 
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*IMAGEM ILUSTRATIVA* 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 47/2019 – PMNSB 
 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019 
 

O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ sob nº 95.561.080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 – Centro, Nova Santa 
Bárbara – Paraná, CEP – 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, brasileiro, 
casado, RG n° 5.943.184-6 SESP/PR, inscrito no CPF sob. o nº 018.008.959-50, doravante denominado Órgão 
Gerenciador, em conformidade com as Leis N° 10.520/02, N° 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, 
Decreto Federal Nº 3.555/00.  Decreto Municipal nº 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das 
propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE 
registrar os preços para aquisição de 02 (dois) veículos, sendo um para o Conselho Tutelar e outro para uso da 
Secretaria de Assistência Social, conforme especificado, oferecido pela empresa MANUPA COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 
03.093.776/0001-91, com endereço à Rua Teodoro Sampaio, 399 - CEP: 05405000 - Bairro: Pinheiros, São 
Paulo/SP, neste ato representada por seu procurador, Sr. Paulo Cesar Jacob, inscrito no CPF sob nº. 
061.980.888-80, RG n° 15.690.390-8, doravante denominado Detentora da Ata, cuja proposta foi classificada, 
observada as especificações, os preços, os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e 
condições abaixo estabelecidas, tem entre si justo e contratado o que se segue: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de 02 (dois) veículos, sendo um para o 
Conselho Tutelar e outro para uso da Secretaria de Assistência Social, especificado no ANEXO I, que 
integra o Edital de Pregão Eletrônico N.° 15/2019, independentemente de transcrição. O Órgão Gerenciador 
não se obriga a adquirir o item relacionado do licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO I, 
podendo até realizar licitação específica para aquisição dos referidos itens, hipótese em que, em igualdade de 
condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/93, reafirmada 
no art. 7º, do Decreto nº 6.906/03. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS 

ITENS 
Lote Item Código 

do 
produto/
serviço 

Descrição do produto/serviço Marca do 
produto 

Unidade 
de 
medida 

Quantidade Preço 
unitário 

Preço total 
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Lote 
001 

2 8392 VEÍCULO MODELO TIPO SEDAN ANO 
2019 Ocupantes - 5; Motorização - 4 
Cilindros em linha; Combustível-flex; 
Potencia mínima (CV) - 101 Gasolina, 
104 Etanol; Câmbio manual de 5 
marchas; Tração dianteira; Direção 
elétrica ou hidráulica; Freio ABS; Tanque 
de combustível de no mínimo 48 Litros; 
Porta mala de no mínimo 460 Litros; 
Rodas aro 14; Air bag duplo 
(motorista/passageiro); Ar condicionado 
quente/frio; Trava elétrica; Radio AM/FM; 
Entrada USB; Chave canivete com 
controle remoto; Cor Branca; Vidros 
elétricos dianteiros e traseiros; Alerta 
sonoro de faróis acesos; Farol de neblina; 
Desembaçador traseiro; Limpador e 
desembaçador do vidro traseiro; Tomada 
12V; Volante multifuncional; Plotagem 
padrão do Município - conforme modelo 
do convênio; Apoio de cabeça nos 
bancos traseiros com ajuste de altura. 
 
  

Renault 
Logan 1.6 
Expressio

n 

UN 1,00 56.000,00 56.000,00 

TOTAL 56.000,00 
     

CLAÚSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo, 
com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa 
Bárbara. 

CLAÚSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  

DOTAÇÕES 
Exercício 
da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2019 3360 09.002.08.244.0400.2033 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 
2019 3361 09.002.08.244.0400.2033 705 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 
2019 3381 09.002.08.244.0400.2033 752 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE DOS PREÇOS 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo, 
prorrogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para 
a Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 4º da Lei 8.666/93 e Art. 4 do 
Decreto nº 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de 
Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir o item referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo 
Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que 
caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de 
alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a 
ampla defesa. 
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CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 
- automaticamente: 
- por decurso de prazo de vigência; 
- quando não restarem fornecedores registrados; 
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público;  
O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa. 
A pedido, quando: 
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior; 
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 
mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.  
A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com a antecedência de 
15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as 
razões do pedido. 
Por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora: 
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços; 
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro 
de Preços; 
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de 
Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;  
A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente ou por 
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro 
de preços. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 
Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência – 
ANEXO I, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pela Prefeitura, responsabilizando-se 
inteiramente pela entrega inadequada; Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) 
durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços; Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, 
tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da 
aquisição do objeto; O veículo será devolvido na hipótese de apresentar irregularidades, não corresponder às 
especificações da Ata de Registro de Preços ou estar fora dos padrões determinados, devendo ser substituído 
pela empresa detentora da Ata no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da notificação, sob pena 
de aplicação das penalidades previstas no item 19 do Edital ou das penalidades previstas na cláusula décima 
oitava desta Ata de Registro de Preços. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

Caberá a Prefeitura: 
- quando necessário, permitir o livre acesso dos funcionários da Detentora da Ata às dependências da Prefeitura, 
para a entrega dos veículos referente ao Pregão Presencial Nº 15/2019; 
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes ao veículo, que venham a ser solicitado pela Detentora 
da Ata; 
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- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da entrega do veículo, apresentado pela licitante 
vencedora; 
- rejeitar o veículo, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo Órgão 
Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO I. 
- solicitar que seja substituído o veículo que não atender às especificações constantes no ANEXO I. 

 
CLÁUSULA NONA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE 

FORNECIMENTO  
A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada pelo Órgão Gerenciador. A 
emissão da autorização de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente 
autorizado pelo órgão requisitante. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 
O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da retirada da Nota de Empenho, que 
corresponde à autorização de entrega. Caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente 
solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções 
previstas na legislação e neste edital. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO LOCAL DE ENTREGA 
A entrega deverá ser feita na Sede da Prefeitura Municipal (Departamento de Compras), localizado na Rua 
Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Nova Santa Bárbara – Paraná, em horário comercial de segunda a sexta-
feira; com seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura isenta de 
quaisquer responsabilidades. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PRAZO DE GARANTIA 
A manutenção e assistência técnica obedecerão a seguinte sistemática:  

a) A proponente/contratada fica obrigada a garantir a qualidade do veículo contra defeitos mecânicos e 
oferecer Treinamento(s) para operação do sistema (se necessário), pelo período mínimo de 12 (doze) 
meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.  

b) O fornecedor deverá ofertar ainda 02 (duas) manutenções preventivas obrigatórias (incluindo material e 
serviços), constante do Manual de Operações, nas oficinas das concessionárias do fabricante, cuja 
periodicidade será determinada pela quilometragem e/ou o tempo de uso do veículo.  

c) Durante o prazo de garantia (12 doze) meses, caso não seja possível a solução do problema no próprio 
local onde se encontre o veículo e havendo a necessidade de transporte para oficina própria da 
proponente, fica sob responsabilidade da contratada todo ônus com transporte, locomoção, 
alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do 
problema.  

d) Assistência técnica reparadora será realizada quando o veículo fornecido apresentar defeito ou 
problemas técnicos e mecânicos, mediante abertura de chamado técnico, nos dias úteis, em horário 
comercial, ou seja, de 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h;  

e) O atendimento ao chamado técnico (identificação do problema apresentado), bem como os 
procedimentos de manutenção ou retirada do veículo para assistência técnica e sua posterior 
devolução, serão realizados no local em que se encontra o veículo, sem ônus de deslocamento, 
alimentação ou hospedagem dos técnicos que realizarão o atendimento;  

f) O prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do registro do chamado técnico, 
para o atendimento e solução do problema apresentado, excluindo-se deste prazo os sábados, 
domingos e feriados, podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa formal acatada 
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pela Administração;  
g) O fornecedor deverá prestar assistência técnica pelo período da garantia concedida, bem como 

disponibilização do início do atendimento, sem qualquer ônus para Administração, com indicação de 
endereços e telefones dos Centros de Atendimento Técnico no Estado do Paraná.  

 
A garantia deverá obedecer aos seguintes termos:  

a) O prazo de garantia do veículo deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, livre de quilômetros rodados 
ou horas trabalhadas, contra defeitos de fabricação, mecânicos, montagem e funcionamento 
decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e o emprego em condições normais, sendo 
compreendida pela assistência técnica, incluindo mão-de-obra, reposição de peças e componentes 
mecânicos, elétricos e eletrônicos de fábrica, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal;  

b) No caso de defeitos em peças e se, consequentemente, houver a sua substituição, a garantia será 
contada a partir da nova data da substituição da(s) peça(s) defeituosa(s).  

 
Durante o prazo de vigência da garantia, constituem-se obrigações da fornecedora:  

a) Providenciar independentemente de ser ou não o fabricante, a correção ou a substituição de todo o 
veículo ofertado ou de suas peças acessórios e componentes que apresentarem defeitos de fabricação 
ou divergências com as especificações fornecidas, sem ônus para a Administração, em conformidade 
com o estabelecido no Edital e seus anexos, observado a legislação pertinente;  

b) Substituir o veículo ofertado ou as suas peças, acessórios e componentes que apresentarem defeito de 
fabricação por novos e que possuam a mesma especificação técnica originalmente proposta;  

c) Caso ocorram mais de 03 (três) chamados para assistência técnica referente ao mesmo problema ou 05 
(cinco) chamados referentes a problemas distintos, a Contratada deverá substituir o veículo defeituoso 
por veículo novo, com especificação técnica igual ou superior à constante da proposta;  

d) O prazo para conserto do veículo com defeito, durante o período de vigência da garantia, será de no 
máximo 10 (dez) dias úteis a partir da abertura do chamado técnico, que deverá ser atendido em até 01 
(um) dia útil. Quando esse prazo de conserto for excedido, ou seja, no 11º (décimo primeiro) dia útil a 
partir da abertura do chamado técnico, outro veículo com especificação técnica igual ou superior ao 
constante na proposta deverá ser fornecido para substituí-lo até sua devolução. O veículo deverá ser 
substituído definitivamente por outro veículo novo, com especificação técnica igual ou superior da 
proposta, se o conserto não for realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.  

e) O veículo entregue deverá ser novo, de primeiro uso, devendo constar, todos os manuais (manual de 
operação e de manutenção básica; manual de serviço e reparação do veículo em oficina; catálogo de 
peças e acessórios com os respectivos números de referência de fábrica com desenho e/ou foto de 
todos os seus itens de reposição) relacionados ao bem objeto deste Contrato e suas especificações, 
sob pena de ser recusado o seu recebimento. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, veículo 
que esteja em desacordo ou conflitante com quaisquer especificações descritas na Proposta de Preços; 

f) O veículo entregue deverá ter versão tecnológica recente, observando-se rigorosamente as 
características especificadas, vir acompanhadas do Certificado de Garantia do Fornecedor e todos os 
acessórios necessários ao seu pleno funcionamento; 

g) O veículo, bem como seus acessórios, componentes e ferramentas auxiliares exigidos deverão ser 
fornecidos novos e dentro das regulamentações e das normas da ABNT, INMETRO e demais órgãos 
fiscalizadores e normatizadores, sendo que os itens considerados inadequados, inferior qualidade ou 
não atenderem às exigibilidades, serão devolvidos e o pagamento ficará suspenso, até sua 
regularização de forma integral, cujo prazo de reposição, a critério da Administração, poderá ser 
renovado, sem prejuízo nas penalidades pelo atraso inicial.  

h) Após o período de garantia de 12 (doze) meses a proponente fica obrigada, às expensas do 
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Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e 
Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por 
terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de 
Assistência Técnica autorizada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PLOTAGEM DO VEÍCULO 

A arte e logomarcas serão disponibilizadas para o fornecedor quando da solicitação de fornecimento do veículo, 
o qual deverá ser entregue ao órgão solicitante com as logomarcas presentes no veículo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - EMPLACAMENTO 
Os veículos deverão ser entregues em nome do Município de Nova Santa Bárbara, com as taxas de 
emplacamento, licenciamento e seguro obrigatório – DPVAT pagos, com os certificados de registro e 
licenciamento (CRV/CRLV), e com o pagamento do frete, tributos, encargos sociais e quaisquer outras despesas 
que incidam ou venha a incidir no preço proposto (preço C.I.F). 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO 
Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal 8.666/93; Definitivamente, nos termos 
do art. 73, inciso II, alínea “b”, do dispositivo legal supracitado. É ressalvada ao Órgão Gerenciador a devolução 
do objeto da presente Ata de Registro de Preços, se estes não estiverem dentro das especificações exigidas na 
licitação conforme especificações neste Pregão Eletrônico em especial o seu ANEXO I. A assinatura do 
canhoto da nota fiscal ou protocolo em outros documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo 
Órgão Gerenciador, sendo sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na 
nota fiscal, relatórios ou outros documentos que se fizer necessário. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO PAGAMENTO 
Em até 30 (trinta) dias após a entrega mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da Certidão 
Negativa de Débitos junto ao INSS e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de 
débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da contratada, iniciando-se 
novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o devido 
pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N° da conta 
bancária receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município 
de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações, 
encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n° 
15/2019. Nenhum pagamento será efetuado ao Detentor da Ata enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária. 
O Detentor da Ata deverá apresentar quando do pagamento, Certidão Negativa do INSS e do FGTS, atualizadas, 
podendo ser permitida apresentação de cópia autenticada ou via internet. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDICÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS 
A Detentora da Ata deverá obedecer às seguintes exigências: 
- Fornecer veículos de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços; 
- Os veículos cotados devem ser novos (zero quilômetro), de qualidade. 
- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificações constantes do 
presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor 
quanto às condições dos veículos entregues; 
- Efetuar a troca imediata do objeto desta ata, que estiver fora das especificações contidas na proposta, ou em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem qualquer ônus para a adquirente. 



               
 

 
 

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes nº 222, Centro, � 43. 3266.8100, � - 86.250-000   
 Nova Santa Bárbara, Paraná - � - E-mail – licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br 

 

7

A Detentora da Ata ficará obrigada a: 
- Entregar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata; 
- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado. 
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administração da 
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara. 
- Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento da execução da Ata 
de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos 
legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções: 

• Advertência; 
• Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa do 1.º 
colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços; 

• Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso, até o 
máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contratação, além do desconto do valor 
correspondente ao fornecimento não realizado pela detentora da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; 

• Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública, 
por prazo de até 05 (cinco) anos; 
Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório e ampla 
defesa. 
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei, 
inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração. 
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da Ata, 
podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente. 
As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou 
penais, previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações. 
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos: 
a) greves; 
b) epidemias; 
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água; 
d) enchentes; 
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso às mesmas; 
f) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais; 
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado; 
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo 
Município. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO CONTRATO 
Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 62 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los os seguintes instrumentos: 
a) este Edital com seus anexos; 
b) as Propostas de Preços; 
c) as Notas de Empenho e; 
d) a Ata de Registro de Preços. 
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Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou 
recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, 
para substituí-la em igual prazo e nas mesmas condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 

I – Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. 
 
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do 
contrato; 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente 
a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 
II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo 
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um 
agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 
execução um contrato financiado pelo organismo. 
 
III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, 
deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro 
e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os 
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial Nº 15/2019 e a proposta da empresas classificada em ordem 
crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos omissos serão resolvidos com observância 
das disposições constantes das Leis nº 10520/2002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes. A 
homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra – Pr., com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitação. 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos 
representantes das partes, Órgão Gerenciador e a Detentora da Ata. 

 
Nova Santa Bárbara, 16/05/2019. 

  
 
 
  

Eric Kondo 

Prefeito Municipal - Autoridade Competente  

RG n° 5.943.184-6 SESP/PR 

 
 
 
 
 

Paulo Cesar Jacob 

Empresa: Manupa Comercio de Equipamentos e Ferramentas Eireli 

CNPJ: 03.093.776/0001-91 

Beneficiária da Ata 
 
 
 
 
 

Giane Rodrigues da Costa Kondo 
Secretária Municipal de Assistência Social – Fiscal responsável pelo acompanhamento da ata 

 
 


