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  EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA  
 

 

OBJETO 

O objeto desta licitação é a CESSÃO ONEROSA de área não operacional, onde poderão 
participar pessoas jurídicas para ocupação e exploração de área de 1600 m² da 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, localizada à Avenida Cel. Santa 
Rita, s/n, Paranaguá - Paraná, tendo como finalidade exclusiva as atividades de apoio 
logístico, por 20 (vinte) anos, conforme especificado no Termo de Referência, anexos e Edital. 

 

PREÇO 

A cessão de uso será concedida àquela licitante que oferecer a Maior Oferta para 

exploração da área, sendo o valor mínimo de R$ 20,29 (vinte reais e vinte e nove centavos) 

multiplicados pelo metro quadrado (m²) da área (1600 m²), em parcelas mensais, pelo 

período do Contrato de Cessão Onerosa, corrigido anualmente pelos índices oficiais. 

Além das parcelas mensais, deverá ser pago o valor referente a outorga para a celebração 

o do Contrato de Cessão Onerosa. 

A outorga será paga em parcela única logo após a assinatura do contrato, por meio de fatura 

enviada pela APPA. 

A outorga será de 12 (doze) vezes o valor mínimo mensal, correspondendo assim ao 

montante de R$ 389.568,00 (trezentos e oitenta e nove mil e quinhentos e sessenta e oito 

reais). 

O valor mensal derivado da melhor oferta não interfere no valor a ser pago a título de 

outorga, o qual é fixo e foi calculado a partir do valor mínimo mensal. 

Completam as informações sobre o preço o que consta no item 4 do Termo de Referência. 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR OFERTA DE PREÇO 

PROTOCOLO Nº 16.455.204-7 
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PRAZO 

O contrato terá vigência pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados a partir da assinatura do 

contrato, conforme se extrai do item 7 do Termo de Referência. 

 

DATA ABERTURA DAS PROPOSTAS e INICIO DA DISPUTA 

Dia 05/08/2020 às 09:00 horas Sala de Licitações, no Centro Administrativo - Palácio 

Taguaré, Paranaguá. 

 

PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

Até 02 (dois) dias úteis antes da data da abertura da sessão pública. 

 
 
 
 
 
 

Edital e anexos disponíveis em www.comprasparana.pr.gov.br 
Endereço de correspondência: 
APPA – Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – Pregão Eletrônico 
Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 
Dom Pedro II - Paranaguá – PR – CEP: 83.203-800 
Telefone: 41 3420 1127 ou 41 3420 1252 

 
 

 NORMAS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  
 

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, através de seu Pregoeiro, 
designado pela Portaria n.º 039/2020, torna público que promoverá licitação na modalidade 
de PREGÃO PRESENCIAL, com critério de julgamento por MAIOR OFERTA DE PREÇO. A 
presente licitação será processada e julgada com fundamento nas disposições da Lei n.º 
13.303/2016, na Lei n.º 10.520/2002, no Regulamento de Licitações e Contratos da 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA 
(www.portosdoparana.pr.gov.br/arquivos/File/regulamentolicitacoes.pdf), no Decreto nº 
7174/2010, na Lei Complementar n.º 123 de 14/12/2006, e bem como pelas normas contidas 
nesse Edital e seus anexos, que dele fazem parte integrante, e pelas normas específicas do 
objeto licitado. 
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1. DA ABERTURA  
 

1.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, no dia 05/08/2020, às 
9:00 horas, na Sala de Licitações, no Centro Administrativo Palácio Taguaré, à 
Avenida Ayrton Senna da Silva, 161, Paranaguá – PR. 

 
1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, funcionário da Administração dos 

Portos de Paranaguá e Antonina – APPA. 
 
 

2. DO OBJETO e VALOR GLOBAL MÁXIMO  
 

2.1. A presente licitação tem por objeto: CESSÃO ONEROSA, através de processo licitatório 
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com critério de julgamento pela MAIOR 
OFERTA DE PREÇO. O objeto desta licitação é a CESSÃO ONEROSA de área não 
operacional, onde poderão participar pessoas jurídicas para ocupação e exploração de 
área de 1600 m² da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, 
localizada à Avenida Cel. Santa Rita, s/n, Paranaguá Paraná, tendo como finalidade 
exclusiva as atividades de apoio logístico. 

 
2.1.1. Compreende-se por apoio logístico as atividades de estacionamento de veículos 

leves; área de lazer e refeição; atividades administrativas e todas as outras que 
não compreendam diretamente a atividade fim da operação. 

2.1.2.  Todas as atividades de apoio logístico serão regidas em conformidade com as 
Normas Municipais, Estaduais e Federais, Termo de referência, Documento 
Convocatório e Contratual, além de toda a legislação vigente. 

 

2.2. Parcelamento: por se tratar de área única a ser cedida para uso oneroso, o objeto deste 
processo licitatório não será parcelado. 

 

2.3. Saúde, Segurança e Meio Ambiente: os requisitos referentes a estes tópicos podem ser 
encontrados no item 6 (seis) do Termo de Referência. 

 
2.4. Sustentabilidade: os requisitos referentes ao tópico citado poderão ser encontrados no 

item 12 (doze) do Termo de referência. 
 

2.5. Preço: A cessão de uso será concedida àquela licitante que oferecer a Maior Oferta para 
exploração da área, sendo o valor mínimo de R$ 20,29 (vinte reais e vinte e nove 
centavos) multiplicados pelo metro quadrado (m²) da área (1600 m²), em parcelas 
mensais, pelo período do Contrato de Cessão Onerosa, corrigido anualmente pelos 
índices oficiais. 
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2.5.1.  Além das parcelas mensais, deverá ser pago o valor referente a outorga para a 
celebração o do Contrato de Cessão Onerosa. 

2.5.2.  A outorga será paga em parcela única logo após a assinatura do contrato, por 
meio de fatura enviada pela APPA. 

2.5.3. A outorga será de 12 (doze) vezes o valor mínimo mensal, correspondendo assim 
ao montante de R$ 389.568,00 (trezentos e oitenta e nove mil e quinhentos e 
sessenta e oito reais); 

2.5.4. O valor indicado no item 2.5 não interfere no valor a ser pago a título de outorga, 
o qual é fixo e foi calculado a partir do valor mínimo mensal. 

 
2.6. Reajuste: A data base para reajuste será a data de apresentação da proposta. 

 

2.6.1. O valor mensal do Contrato será atualizado anualmente, através da data base, 
pelo índice IGPM – FGV, ou outro que venha o substituir. 

2.6.2. Caso a variação no período de 12 (doze) meses do índice aplicado seja negativa, 
será mantido o valor que vinha sendo cobrado pela Cessão de Uso Onerosa, sem 
aplicação da deflação, ou seja, índice 0 (zero). 

 

2.7. Matriz de Risco: conforme se extrai do item 19 do Termo de Referência. 
 

2.7.1. A CESSIONÁRIA assumirá integral responsabilidade por todos os riscos inerentes 
às atividades previstas no objeto deste Termo de referência, além de ser responsável 
por todas as licenças necessárias à utilização da área. 

 

 

3. PRAZOS DE EXECUÇÃO  
 

3.1. Conforme se extrai do item 7 (sete) do Termo de Referência: 

 
3.1.1. A CESSIONÁRIA terá o prazo 180 dias, a partir da assinatura do contrato, para 

realizar todas as adaptações que se fizerem necessárias, deverá ainda apresentar 

as liberações necessárias para o funcionamento da área de apoio logístico 

(Bombeiros, Alvarás, Licenças, etc.). 

3.1.2.  A equipe de fiscalização de Contrato deverá realizar a vistoria na documentação, 

aprovando-as ou rejeitando-as via sistema APPAWEB. O não atendimento dos 

quesitos referentes documentação/fiscalização, implicará nas penalidades 

estipuladas no edital de licitação e/ou Contrato de Cessão Onerosa, podendo 

tornar a CESSIONÁRIA inadimplente. 

 
3.1.3. A CESSIONÁRIA poderá solicitar prorrogação do prazo, uma única vez, por igual 

período, desde que devidamente justificado e que seja protocolado com no 
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mínimo, 30 (trinta) dias antecedentes ao final do prazo perante a Autoridade 

Portuária, a qual irá fazer a análise e deliberação. 

 
3.2. O Contrato terá vigência pelo prazo de 20 (vinte anos), contados a partir da data 

de assinatura do Contrato. 
 
 

4. DA RETIRADA DO EDITAL  
 

4.1. Os interessados em participar da presente licitação poderão obter o Edital e seus 
Anexos pela Internet acessando o endereço eletrônico: 
www.comprasparana.pr.gov.br ou www.portosdoparana.pr.gov.br 

 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO  
 

5.1. Os interessados em participar desta licitação deverão providenciar a retirada do Edital 
e dele tomar conhecimento, em sua integralidade, das condições estipuladas, 
inclusive em seus Anexos e no conteúdo dos esclarecimentos prestados e inseridos no 
site www.comprasparana.pr.gov.br apresentando, sempre que determinado, os 
documentos exigidos. 

 
5.2. As empresas interessadas em participar da presente licitação, preferencialmente 

deverão se inscrever no Cadastro de Fornecedores do Estado no portal de compras 
do Estado (www.comprasparana.pr.gov.br), nos termos do Decreto nº 9.762 /2013, 
adotando esta, como medida antecipatória à eventual assinatura do contrato, 
considerando a previsão do art. 1º, §4º do Decreto supra referido. 

 

5.3. Poderão participar da presente licitação, empresas que estejam regularmente 
estabelecidas no País, cujo ramo e finalidade de atuação sejam pertinentes ao objeto 
licitado por este Edital, que satisfaçam integralmente às exigências nele 
estabelecidas. 

 

5.4. Não será admitida a participação de interessados que se encontrem sob as seguintes 
condições: 

 
5.4.1. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para participarem 

de licitação, imposta pela Administração Pública, no âmbito Estadual, ou por 
qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, 
motivadas pelas hipóteses previstas no art. 38 da Lei Federal 13.303/2016, art. 
7º da Lei n.º 10.520/2002, e item 5.3 do Regulamento de Licitações e Contratos 
da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA. 
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5.4.2. Que tenham sido declarados inidôneos por qualquer órgão da Administração 
Pública, direta ou indireta, nas hipóteses do art. 38, III da Lei Federal 1.303/2016, 
nos itens 5.3.1 e 5.3.2 do Regulamento de Licitações e Contratos da 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, e demais legislação 
aplicável; 

 

5.4.3. Que estejam em dissolução, liquidação, concordata, processo de falência ou 
recuperação judicial, nos termos da nova Lei de Falências (art. 52, II da Lei n.º 
11.101/05); 

 
5.4.4. Não poderão participar, direta ou indiretamente, licitantes que mantenham 

sociedade ou participação com servidor(es) ou dirigente(s) que esteja(m) 
ligado(s) a qualquer um dos órgãos envolvidos no processo em análise. 
Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista. 

 

5.4.5. Estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da 
Administração Pública, e ainda perante o Instituto Nacional de Seguridade Social 
– INSS e FGTS. 

 
5.4.6. Não poderão participar do certame, de forma direta ou por intermédio de 

empresas (na qualidade de sócio, associado ou administrador), os familiares de 
agentes públicos vinculados ao Governo do Estado do Paraná, consoante Decreto 
Estadual nº 4285/2019. 

 

5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos do Edital e da sua 
habilitação sujeitará o licitante às sanções administrativas previstas neste Edital. 

 
5.6. Em havendo cisão, incorporação ou fusão da futura empresa contratada, a aceitação 

de qualquer uma destas operações, como pressuposto para a continuidade do 
contrato, ficará condicionada à análise, por esta administração contratante, do 
procedimento realizado e da documentação da nova empresa, considerando todas 
as normas aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo em vista a 
eliminação dos riscos de insucesso na execução do objeto contratado. 

 

5.6.1. Para averiguação do disposto no item 5.6, a empresa resultante de qualquer das 
operações comerciais ali descritas ficam obrigadas a apresentarem, 
imediatamente, a documentação comprobatória de sua situação. 
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5.7. Não se admitirá o envio da proposta ou da documentação através de e-mail. Somente 
serão aceitos os envelopes contendo os documentos de Habilitação e a Proposta 
Comercial recebidos até o prazo estabelecido no preâmbulo deste Edital. 

 

5.8. A participação na presente licitação implica para a empresa licitante a aceitação plena 
e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste Edital e em 
seus Anexos, inclusive quanto aos esclarecimentos inseridos no site 
www.comprasparana.gov.br, que desde já, esclarece-se, integrarão os termos do 
Edital. 

 
 

6. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS  
 

6.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato 
convocatório. 

 

6.1.1. A impugnação, bem como, eventual pedido de esclarecimento, deverão, 
preferencialmente, ser cadastrados no campo próprio do site 
www.comprasparana.pr.gov.br,  podendo ainda, ser  enviados via  e-mail, para 
o endereço: pregaoeletronico@appa.pr.gov.br, ou protocolados na sede da 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, sito na Avenida Ayrton 
Senna da Silva, 161, Paranaguá – PR, em dias úteis, no horário das 08:30 e 18:00 

 
6.1.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se 

identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu 
esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as 
informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail). 

 

6.2. Caberá ao Pregoeiro decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes do início da 
sessão, sobre a impugnação apresentada, bem como responder aos pedidos de 
esclarecimento. 

 
6.3. Qualquer modificação que sobrevier ao Edital, em consequência das decisões das 

impugnações, ou dos esclarecimentos prestados, que afetem a formulação das 
propostas, implicará na definição e publicação de nova data para realização do 
certame. 

 

O conteúdo e a decisão dos eventuais pedidos de impugnação ou esclarecimentos 
serão divulgados através do Portal de Compras do Governo do Estado do Paraná 
(www.comprasparana.pr.gov.br), e passam a integrar o presente Edital, sendo de 
responsabilidade exclusiva do licitante o acompanhamento dos mesmos. 
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6.4. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório. 

 
 

 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
 

7. CREDENCIAMENTO  
 

7.1. Na data, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital o portador dos 
envelopes da proponente deverá apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar o seu 
credenciamento como participante deste Pregão, devendo apresentar documento de 
identidade com foto acompanhado do documento comprobatório de uso da firma da 
sociedade pelo mesmo. 

 

7.2. Na sessão pública, a licitante poderá fazer-se representar por procurador, a quem 
sejam conferidos amplos poderes para representá-la em todos os atos e termos do 
procedimento licitatório, devendo utilizar-se do “Modelo de Carta de 
Credenciamento”, (Anexo III), para conferência de poderes de representação ao 
portador dos envelopes, acompanhado do documento comprobatório de uso da 
firma da sociedade pelo subscritor da Carta de Credenciamento. 

 
7.3. No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, 

deverá ser apresentada cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social juntamente 
com as alterações (ou Contrato Consolidado) que comprovem sua capacidade de 
representação legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e 
assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá 
ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição. 

 

7.4. A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo contido no Anexo IX deste 
edital, nos termos do inciso VII do art.4º da Lei nº 10.520/2002. 

 

7.5. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar juntamente com 
a declaração de enquadramento na Lei Complementar nº 123/2006, (Anexo VIII) a 
declaração de que se encontra em situação regular de habilitação, ressalvando a 
regularidade fazendária, e comprometendo-se, se for o caso, a promover a sua 
regularização caso venha a ser a vencedora, conforme o modelo indicado (Anexo X). 

 
7.6. Os documentos referidos nos itens 7.1 a 7.5 acima deverão ser apresentados 

separadamente dos envelopes de Proposta de Preços e dos Documentos para 
Habilitação, durante o ato específico para o credenciamento, mediante cópias 
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autenticadas ou fotocópias simples acompanhadas dos originais, para fins de 
conferência e autenticação do pregoeiro, as quais serão anexadas ao processo de 
Licitação. 

 

7.7. O representante legal da licitante que não estiver credenciado perante o Pregoeiro 
ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de 
manifestar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante 
a reunião de abertura dos envelopes da “Proposta de Preços” ou de “Habilitação” 
relativos a este Pregão, podendo permanecer na sessão apenas como ouvinte. Neste 
caso, SOMENTE SERÁ APROVEITADA A SUA PROPOSTA ESCRITA. 

 

7.8. Nas sessões será admitido apenas 01 (um) representante de cada proponente. 
 
 

8. PROPOSTA DE PREÇOS  - ENVELOPE Nº 01  
 

8.1. A Proposta de Preços, deverá ser apresentada conforme Modelo de Carta Proposta 
(Anexo II) digitada em papel timbrado da empresa licitante, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da proponente. 

 

8.2. Na proposta de preços deve constar o preço proposto para utilização do espaço 
pretendido, conforme descrito no Termo de Referência, a qual deverá contemplar 
integralmente sem ressalvas, as exigências contidas no Edital e seus Anexos. Por tratar- 
se de pregão presencial, o licitante deverá apresentar sua proposta de preços sobre o 
objeto licitado. 

 

8.3. O valor a ser considerado a título de proposta será o preço do metro quadrado de área, 
cujo valor mínimo foi fixado em R$ 20,19 (vinte e dois reais e doze centavos), conforme 
apresentado no item 01 do Modelo da Proposta. 

 
O Item 02 do Modelo da Proposta deverá conter o valor fixo de R$ 389.568,00 (trezentos 
e oitenta e nove mil e quinhentos e sessenta e oito reais), por tratar-se do pagamento 
(único) do montante à título de outorga. 

 
8.3.1. Além das parcelas mensais, deverá ser pago o valor referente a outorga para a 

celebração do Contrato de Cessão; 
8.3.2.  A outorga será paga em parcela única logo após a assinatura do contrato, por 

meio de fatura enviada pela APPA; 
8.3.3.  A outorga será de 12 (doze) vezes o valor mínimo mensal, correspondendo 

assim ao montante de R$ 389.568,00 (trezentos e oitenta e nove mil e 
quinhentos e sessenta e oito reais); 

8.4. O valor mensal da concessão será obtido pela multiplicação da metragem da área 
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(1600m²) pelo valor proposto pelo metro quadrado de área, ao passo que o valor da 
outorga é fixo e pago no início do contrato. 

 

8.5. O valor do contrato para fins de alçada será obtido pela multiplicação do valor mensal da 
concessão pelo número de meses de concessão, acrescido do valor da outorga. 

 
8.6. A licitante é inteiramente responsável pela elaboração de sua proposta, devendo fazê-la 

conforme especificações no edital, não sendo aceitas em hipótese alguma, alegações 
posteriores de cotações emitidas errôneas ou incompletas, sujeitando-se às penalidades 
legais. 

 
8.7. Será desclassificada a proposta que não atender às exigências deste Edital, que seja 

baseada em outra proposta, que contenha qualquer cláusula condicionante para a 
execução dos serviços ou que apresentar valor inferior ao limite mínimo estabelecido. 

 

8.8. A exequibilidade da proposta, quando contestada pelo Pregoeiro, deverá ser comprovada 
pela empresa licitante, no prazo máximo de 24 horas, através de planilha. 

 
8.9. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

da data de abertura da Licitação. 
 

8.10. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em envelope fechado, não 
transparente, contendo a seguinte identificação: 

 

 

8.11.  Se houver divergência, entre o valor numérico e o valor por extenso, prevalecerá este 
último. 

 
 

9. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02  
 

9.1. Serão consideradas habilitadas as proponentes que apresentarem todos os 
documentos exigidos e demonstrarem idoneidade e qualificações necessárias à 

 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – PORTOS DO 

PARANA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2020 

RAZAÃO SOCIAL: XXXXXXX 

CNPJ Nº XXX 
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ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2019 

RAZÃO SOCIAL: XX 

CNPJ: XX 

ENVELOPE N°. 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

execução do objeto da Licitação, conforme especificado neste Edital. 
 

9.2. Para fins de Habilitação, a licitante deverá apresentar os documentos relacionados 
abaixo, com a finalidade de comprovar a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a 
qualificação econômico-financeira, a regularidade fiscal e trabalhista, e o 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 
salientando que os demais classificados, obedecida a ordem de classificação, 
somente serão chamados à apresentação de seus documentos de habilitação se o 
classificado com o maior valor for inabilitado. 

 
9.3. Toda documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope fechado, 

não transparente, com a seguinte identificação: 
 
 

 
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO 

 
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – PORTOS DO 

PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 

RAZÃO SOCIAL: XX 

CNPJ: XX 

 
 
 

9.4. DECLARAÇÕES  

 

a. Declaração de que não possui em seu quadro funcional, menores de 18 anos 
exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de 16 anos 
exercendo qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
(Anexo IV); 

 

b. Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, e que não está 
declarado inidôneo em qualquer esfera da Administração Pública e nem está 
suspenso de participar de licitações por qualquer Órgão Governamental, 
Autárquica, Fundacional, Empresa Pública ou de Economia Mista do Estado do 
Paraná, assinado pelo representante legal da empresa. (Anexo V); 

 
c. Declaração de cumprimentos dos critérios de qualidade ambiental e 

sustentabilidade sócio-ambiental, de acordo com o Decreto n.º 6.252 de 
22/03/2006. (Anexo XI); 
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d. Declaração de Vedação de que Familiar de Agente Público preste Serviços ao 
Governo do Paraná, conforme modelo do Anexo XII; 

 

e. Declaração de Vínculo dos Trabalhadores, Empregados e Prepostos na 
Administração Pública, conforme modelo do Anexo XIII; 

 
9.4.1. As declarações deverão ser assinadas pelo representante legal da empresa, e 

poderão ser objeto de diligências do pregoeiro e equipe de apoio. 
 
 

9.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

 

a. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

 

b. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar Certidão, 
expedida pela Junta Comercial, onde conste seu enquadramento nas disposições 
da Lei Complementar n.º 123/2006, com validade não superior a 60 (sessenta 
dias) da abertura do certame. 

 

c. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J) 
 
 

9.6. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  
 

a. Prova de regularidade com a Fazenda Pública da União, mediante a apresentação 
da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da 
União; 

 

b. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

 

c. Prova de regularidade coma Fazenda Pública do Estado do Paraná e do Estado 
em que estiver estabelecido o licitante, mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos e de Dívida Ativa Estadual; 

 
d. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Tributários e Dívida Ativa 
Municipal, no caso de prestador de serviços; 

 
e. Prova de regularidade com a Justiça do trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT). 
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f. Prova de regularidade com a Portos do Paraná (APPA – Administração dos Portos 
de Paranaguá e Antonina), mediante a apresentação de Certidão Negativa de 
Débitos. 

 
g. Substitutivamente aos documentos elencados acima, nos termos do Decreto nº 

9.762/2013, poderá ser apresentado o Certificado de Cadastro de Fornecedores 
do Estado, atestando REGULARIDADE, com validade na data de abertura da 
licitação (www.comprasparana.pr.gov.br). 

 
h. Recomenda-se que todas as licitantes adotem medida antecipatória, 

providenciando o Cadastro como Fornecedor do Estado do Paraná já na fase de 
habilitação, para viabilizar e agilizar o processo de eventual contratação, tendo 
em vista que, por força das disposições constantes do art. 1º, §4º do Decreto nº 
9.762/2013, a empresa vencedora, no ato da contratação deve estar cadastrada 
e em situação regular, sob pena de aplicação de sansão administrativa. 

 

9.7. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 

9.7.1. A empresa licitante deverá apresentar, em cópias autenticadas ou em cópia 
simples acompanhada de original para autenticação: 

 
a. Balanço Patrimonial e demonstração do Resultado do Exercício já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

 

I. Serão considerados aceitos, o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado 
do Exercício exigíveis na forma da lei, quando apresentados por uma das formas 
abaixo indicadas: 

 

 Cópia ou fotocópia autenticado na repartição competente (Junta Comercial ou 
Cartório de Registro Civil), assinadas pelo representante legal e contabilista 
responsável; 

 

 Cópia do(s) Termo(s) de Autenticação, Termo de Abertura, Termo de 
Encerramento e das Demonstrações Contábeis contidas no do Livro Diário 
entregue via Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Enquanto o Livro 
Diário estiver pendente de autenticação na repartição competente, será admitida 
a apresentação do Recibo(s) de Entrega de Livro Digital em substituição ao 
Termo{s) de Autenticação. 
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II. Tratando-se de proponente constituído no mesmo ano civil do Edital, deverão 
ser apresentadas cópias do instrumento de constituição e do balanço de abertura 
autenticadas na repartição competente (Junta Comercial ou Cartório de Registro 
Civil), assinadas pelo representante legal e pelo contabilista responsável. 

 

III. As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e MEI - Micro 
Empreendedor Individual deverão apresentar Balanço Patrimonial e 
Demonstração do resultado do Exercício referente ao último exercício social, 
assinado por Contador ou Técnico em Ciências Contábeis, legalmente 
habilitados, constando nome completo e registro profissional. 

 

b. Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial, expedida pelo 

distribuidor Judicial da sede da licitante, com antecedência máxima de até 60 

(sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da licitação. 

 

9.7.2. Sob pena de INABILITAÇÃO, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão conter: 
a. Nome do licitante com o número do CNPJ e respectivo endereço; 

 
b. Quando a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz; 
 

c. Quando for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
 

d. Quando a licitante vencedora for a empresa matriz e a prestadora dos serviços 
for a empresa filial, os documentos deverão estar em nome da matriz e da filial, 
simultaneamente; 

 
e. Serão dispensados da empresa filial aqueles documentos que forem emitidos 

somente em nome da matriz. 
 

9.7.3. Será declarado inabilitado e desclassificado o licitante que deixar de atender a 
alguma exigência deste Edital ou apresentar declaração ou documentação que 
não preencham os requisitos legais. 

 
9.7.4. Os vícios, de ordem formal serão analisados e julgados pelo Pregoeiro, podendo 

ser saneados e corrigidos, se não infringirem a nenhuma norma legal ou 
disposição constante deste edital ou, ainda, se o licitante puder satisfazer as 
demais exigências editalícias no prazo fixado por este instrumento convocatório. 
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9.7.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, ficando ciente, 
desde já o declarante que sua proposta será desclassificada e as irregularidades 
apuradas no competente processo administrativo a ser instaurado pelo 
pregoeiro e equipe de apoio. 

 

9.7.6. Serão julgadas inabilitadas as licitantes que apresentarem documentação 
incompleta, incorreta, fora do prazo de validade ou que contrarie qualquer 
dispositivo da presente Licitação. 

 
 

 

10.1. A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços 
e os Documentos para Habilitação será realizada no local, data e horário, indicados no 
preâmbulo deste Edital, sendo recomendável a presença dos participantes com 10 
(dez) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura. 

 

10.2. Não serão recebidos pelo Pregoeiro os envelopes contendo a Proposta de Preços e 
os Documentos para Habilitação, protocolados após o horário estabelecido no 
preâmbulo deste Edital. Também não serão recebidos envelopes abertos ou com sinais 
de violação. 

 
10.3. Declarada aberta a sessão, os representantes dos proponentes que se fizerem 

presentes serão convidados para apresentarem ao Pregoeiro os documentos 
necessários ao credenciamento, na forma do item 7 deste Edital, os quais poderão 
ser vistos e conferidos por todos os participantes e, posteriormente, rubricados. 

 

10.4.  Em seguida serão anunciados os proponentes legalmente representados e que que 
terão direito a lances. Ato contínuo, proceder-se-á a entrega dos envelopes contendo 
as Propostas de Preços e os Documentos para Habilitação. 

 

10.5.  Após, serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, seguida da 
escolha do participante que apresentar a MAIOR OFERTA, e da classificação das 
propostas cuja variação de preço situar-se no limite de até 10% (dez por cento) 
ABAIXO da melhor proposta ou, não havendo pelo menos 3 (três) propostas nestas 
condições, será feita a seleção de tantas quantas forem necessárias, na ordem 
crescente do preço ofertado, para alcançar o número mínimo de 3 (três) 
participantes, exceto se igual ou maior número de licitantes não estiver  participando 
do certame. A classificação será dividida por lote (especificações contidas no item 3 do 
Termo de Referência), sendo classificada até 3 (três) propostas para cada lote, de acordo 
com os critérios supra. 

10. SESSÃO DO PREGÃO 
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10.6.  Será feita a análise de todas as propostas iniciais de preços, quanto à sua 
conformidade com as exigências deste Edital, procedendo-se à desclassificação 
daquelas que se encontrarem em desconformidades, visando a definição daquelas 
que se encontrarem aptas para a fase de lances verbais. 

 

10.7. Ato contínuo será dado início à fase de lances verbais, formulados pelos proponentes 
de forma sucessiva, em valores numéricos distintos, a partir do autor da proposta de 
maior preço, observando o seguinte: 

 
10.7.1. Na ocorrência de empate dentre os classificados para participarem dos lances 

verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio. 
 

10.7.2. As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem 
necessárias, tendo como tempo máximo o período de 10 (dez) minutos para 
a sua conclusão. A critério do Pregoeiro, o referido período poderá ser 
prorrogado. Os lances não poderão ser inferiores ao valor mínimo 
estabelecido neste Edital, considerando-se o valor indicado no item 2.2. 

 

10.7.3. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, 
de forma a definir a sequência dos lances anteriores. 

 
10.7.4. O lance inicial ofertado deverá ser superior ao valor da proposta que lhe 

antecedeu, e a partir de então, o novo lance deverá ser superior que o valor da 
rodada em andamento ou precedente, conforme o caso. 

 
10.7.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocado, 

implicará na exclusão da licitante quanto à fase de lances verbais, mantendo-se, 
todavia, o último preço por ela apresentado para efeito da classificação final das 
propostas. 

 

10.7.6. Ofertados os lances verbais, o Pregoeiro solicitará a todos os licitantes que 
efetivaram lances, a redução a termo dos últimos lances ofertados. 

 

10.7.7. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% 
(cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

 
10.7.7.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte, mais bem classificada, 

poderá no prazo de 05 (cinco) minutos, que se iniciará após a fase de 
lances, apresentar última oferta, necessariamente superior àquela 
apresentada pela primeira colocada, situação em que, atendidas as 
exigências para habilitação, será adjudicado em seu favor o objeto 
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deste Pregão; 
 

10.7.7.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte 
mais bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas 
as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na condição 
prevista no subitem 10.7.7 na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

 
10.7.7.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 
estabelecido no subitem 10.7.7, será realizado o sorteio, para a 
identificação daquela que primeiro apresentará a oferta; 

 

10.8. Encerrada a etapa de oferta de lances, as propostas serão ordenadas exclusivamente 
pelo critério de Maior Oferta, sendo objeto de exame e decisão motivada quanto à 
aceitabilidade do valor apresentado por aquela classificada em primeiro lugar. 

 

10.9. Sendo aceitável a oferta da proposta classificada em primeiro lugar, em relação ao 
seu proponente será verificado o atendimento das condições para habilitação, 
mediante abertura do respectivo envelope de documentação, sendo assegurado à 
licitante cadastrada o direito de apresentar, na própria sessão, a documentação 
necessária à atualização e regularização de sua situação cadastral. 

 
10.10. Verificada a melhor proposta, após a decisão do Pregoeiro, em qualquer caso, quanto 

à aceitabilidade da proposta, ainda será lícito ao Pregoeiro negociar diretamente com 
a proponente para a obtenção de preço melhor do que aquele ofertado. 

 

10.11. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, o proponente será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do Pregão. 

 

10.11.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
10.11.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 10.11.1 

deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo  das 
sanções previstas na Lei Federal n° 13.303/2016 e no Regulamento de 
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Licitações e Contratos da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina 
- APPA, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

10.12. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências de 
habilitação, serão examinadas as ofertas subsequentes, inclusive quanto à sua 
aceitabilidade, por ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda a todas 
as exigências do Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele 
adjudicado o correspondente objeto. 

 

10.13. O licitante vencedor obriga-se a fornecer, no primeiro dia útil seguinte ao 
encerramento da sessão pública do Pregão, nova planilha contendo a recomposição 
dos preços, de acordo com a(s) oferta(s) apresentada(s) na fase de lances verbais. 

 

10.14. Da reunião será lavrada uma ata, circunstanciada, que ao final irá assinada pelo 
Pregoeiro e licitantes presentes, facultada a assinatura dos membros da equipe de 
apoio e ouvintes, na qual serão registrados todos os fatos relevantes da sessão. 

 
10.15. Proferido o resultado da Licitação e, desde que: (i) não tenha havido manifestação do 

interesse em interpor recurso; ou (ii) tenham sido julgados todos os recursos 
interpostos, a Comissão procederá à devolução do Envelope n.º 2 - Documentos para 
Habilitação, intacto, dos licitantes desclassificados. Caso os  respectivos invólucros não 
sejam procurados num prazo máximo de 6 (seis) meses, os mesmos serão destruídos. 

 

10.16. O Pregoeiro elaborará relatório a ser apresentado à Autoridade competente a qual, à 
vista de tal relatório, homologará ou não o resultado da Licitação e,  conforme o caso 
aprovará ou não a adjudicação do objeto licitado ao vencedor. 

 
 

 

11.1. Para o julgamento e classificação das propostas, nesta licitação, será adotado o 
critério de MAIOR OFERTA DE PREÇO, sendo desclassificadas as propostas com valor 
inferior ao mínimo definido em Edital para o lote, assim como as propostas que não 
atenderem os requisitos do Edital e de seus anexos. 

 
11.2. As propostas com valor inferior ao mínimo estabelecido serão sumariamente 

desclassificadas. 
 

11.2.1. O Pregoeiro poderá sanear as propostas que apresentem erros meramente 
materiais. 

11. JULGAMENTO 
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11.3. A classificação e o julgamento das propostas são atos exclusivos do Pregoeiro, 
podendo desclassificar as propostas em desacordo com este Edital ou ainda, que se 
revelarem manifestamente inexequíveis, por fatos comprovados durante o processo 
de seleção, ou por motivo superveniente somente conhecido após a declaração de 
vencedor operada pelo Pregoeiro. 

 

11.4. Se a proposta ou o lance não for aceitável, se o licitante desatender às exigências da 
fase de habilitação ou se houver recusa da primeira classificada em confirmar sua 
proposta, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a 
sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta, ou lance que atenda às normas do 
edital. 

 
11.5. Ocorrendo as situações previstas no item anterior, o pregoeiro poderá negociar com 

o licitante posteriormente classificado para que seja obtido preço melhor. 
 

11.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas de caráter formal que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado 
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação 
e classificação. 

 
11.7. Não serão aceitos valores cotados com mais de 02 (duas) casas decimais após a 

vírgula. 
 

11.8. Após a análise da proposta de maior preço, comprovado o atendimento às exigências 
fixadas neste edital e aos requisitos da habilitação, o licitante será declarado 
vencedor. 

 

 

12.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com o Art. 44 § 1º e § 2º da 
Lei Complementar 123/2006. 

 
12.1.1. Entende-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada. 

12. DA APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006. DIREITO DE 
PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE 
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12.1.1.1. A ME ou EPP melhor classificada será convocada para apresentar nova 
proposta após o encerramento da segunda fase de lances, e terá o prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos a contar do registro da convocação e de 
acordo com o horário de Brasília registrado no sistema, sob pena de 
preclusão. 

 

12.2. No caso de valores idênticos apresentados pelas microempresas e empresa de 
pequeno porte que se encontrarem nos intervalos estabelecidos deste edital, o 
desempate se dará por sorteio. 

 
12.2.1. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá 

apresentar proposta de preço superior àquela considerada arrematante do 
certame, situação em que será declarado vencedor em seu favor o objeto 
licitado; 

 

12.2.2. Não ocorrendo a situação prevista no parágrafo anterior, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 12.1.1 deste 
edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, na forma do 
inciso II do Art. 45 da Lei Complementar 123/2006; 

 

12.3. Para exercício do direito de preferência, as licitantes que se enquadrem nesses 
regimes serão identificadas pela equipe do pregão, quando da conferência dos 
documentos de credenciamento. 

 
12.4. Todos esses procedimentos acontecerão na sala de disputa e serão transmitidos ao 

vivo pelo YouTube, sendo que as respectivas informações estarão disponíveis para os 
demais participantes do pregão e também para todos os interessados. 

 

12.5. De acordo com o Art. 43 da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, as microempresas 
e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

12.6. De acordo com art. 43, § 1° da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame. 

 
12.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, conforme previsão do art. 43, §2º da 
Lei Complementar 123/2006, sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 82 e 83 
da Lei nº 13.303/2016 e no item 9 e seus subitens, do Regulamento de Licitações e 
Contratos da Administração dos Protos de Paranaguá e Antonina - APPA, sendo 
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facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
 

 

13.1. A intenção de interpor recurso deverá ser manifestada pela licitante no final da 
sessão, quando exporá a síntese das suas razões de recurso para registro em ata. A 
partir desse momento a licitante terá o prazo de 3 (três) dias úteis para a 
apresentação escrita das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, 
intimadas para apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, cujo prazo 
começará a fluir a partir da data do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo 
do recorrente. 

 

13.2. O recurso deverá ser protocolodo na sede da entidade licitante ou via Correio 
Eletrônico (email), no endereço: pregaoeletronico@appa.pr.gov.br, em dias úteis, no 
horário das 08:30 e 18:00 horas. 

 
13.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no 

momento da sessão deste Pregão, implicará na decadência desse direito da licitante, 
devendo a Autoridade Competente adjudicar o objeto à vencedora. 

 
13.4. Na hipótese da interposição de recurso, os autos do processo poderão ser 

requisitados via email ou acesso ao endereço eletrônico: 
www.comprasparana.pr.gov.br. 

 

13.5. As razões escritas do recurso deverão ser dirigidas ao Diretor Presidente desta 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, por intermédio do Pregoeiro, e 
observarão quanto à sua interposição: 

 
a. o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da manifestação de sua intenção de 

recorrer, registrada na ata da sessão do pregão; 
b. a forma escrita, com a assinatura da licitante ou de seu representante legal; 
c. a legitimidade e o interesse recursais; 
d. a fundamentação. 

 

13.6. Os recursos não terão efeito suspensivo e o acolhimento do recurso invalidará apenas 
os atos não passíveis de aproveitamento. 

 
13.7.  A decisão, em grau de recurso, será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos  

interessados. 

13. DOS RECURSOS 
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14.1. A divulgação dos atos licitatórios dar-se-á, na forma da lei, pelos seguintes meios: 
 

a. Na própria reunião da Licitação, estando presentes todas as licitantes; ou 
b. Através de publicação no Portal de Compras do Governo do Estado do Paraná 

www.comprasparana.pr.gov.br; ou 
c. Mediante publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná, nos casos em que a 

publicação na imprensa oficial é obrigatória; ou 
d. Por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca do recebimento 

pelas licitantes. 
 
 

 
 

15.1. Para a adjudicação, o Cadastro de Fornecedores do Estado deverá ser encaminhado 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a declaração de vencedor, sob pena 
da empresa ser desclassificada, nos termos do art. 1º, § 4º, do Decreto Estadual nº 
9.762/2013. 

 

15.2. Verificada a aceitabilidade da proposta de maior oferta, a regularidade e a habilitação 
do licitante vencedor, o pregoeiro adjudicará o objeto e encaminhará o procedimento 
licitatório à autoridade competente para homologação. 

 
15.3. A adjudicação de lote, com recurso interposto, só poderá ser realizada pela 

Autoridade Competente. 
 
 

 

16.1. Além das obrigações contidas nos itens 3 e 14 do Termo de Referência e na Minuta 
do Contrato, obriga-se a cessionária a: 

 
16.1.1. Manter em dia o pagamento das taxas, tarifas e preços públicos decorrentes 

da atividade desenvolvida, inclusive as tarifas de água, energia elétrica, 
telefone, internet TV a cabo e/ou por assinatura, entre outros. 

 

16.1.2. Informar à Administração sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, 
direta ou indiretamente, na execução do contrato. 

 
16.1.3. Informar e manter atualizado(s) o(s) número(s) de telefone e/ou endereço 

eletrônico (e-mail), bem como nome da pessoa autorizada para contatos que 
se fizerem necessários por parte da Administração. 

14. DIVULGAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS. 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA/ CEDENTE 
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16.1.4. Os contatos de que trata o item anterior, serão formalizados pelo licitante, 
não sendo permitido ao licitante alegar qualquer impedimento que o 
desonere de cumprir com as obrigações deles decorrentes. 

 
16.1.5. Atender ao princípio da padronização, considerando a compatibilidade de 

especificações técnicas e de desempenho. 
 

16.1.6. Cumprir todas as determinações do Código de Ética da Administração dos 
Portos de Paranaguá e Antonina – APPA. 

 

16.1.7. As obrigações da Cedente encontram-se disponíveis no item 15 (quinze) do 
Termo de Referência. 

 

17. DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

17.1. Findo o processo licitatório, a licitante vencedora e a APPA deverão celebrar contrato, 
nos termos dos artigos 60 e 68 ss da Lei federal 13.303/2016, e do item 7 e seus 
subitens do Regulamento de Licitações e Contratos da Administração dos Portos de 
Paranaguá e Antonina – APPA. 

 
17.2. O prazo de assinatura do respectivo instrumento de contrato será de 10 (dez) dias 

corridos, contados da data de convocação pela APPA. 
 

17.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante convocada e desde que a solicitação seja 
aceita pela APPA. 

 

17.4. Caso o vencedor se recuse a assinar o respectivo instrumento de contrato no prazo 
estabelecido, a APPA convocará as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições negociadas na 
reunião da Licitação e desde que atendido o estabelecido neste Edital. 

 

17.5. A não assinatura do contrato dentro do prazo fixado pela APPA, por parte da licitante 
convocada, implicará na incidência de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 
contrato, sem prejuízo da sanção de suspensão temporária de participar de licitações 
e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos. Este valor poderá ser 
debitado de qualquer crédito que a empresa vencedora tenha ou venha a ter com a 
APPA, caso a empresa não recolha a multa dentro do prazo concedido em notificação. 

 
17.5.1. O Contrato poderá ser reajustado na periodicidade prevista em Lei Nacional, 

considerando-se a variação ocorrida desde a data da apresentação da proposta, 
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ou do orçamento, a que esta se referir, até a data do efetivo adimplemento da 
obrigação, de acordo com a Lei Federal nº 10.192/2001. 

 

17.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do Recebimento da Proposta, caso não ocorra 
a convocação para assinatura do instrumento de contrato, ficam as licitantes liberadas 
dos compromissos assumidos. 

 

18. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

18.1. Conforme se extraia do item 11 do Termo de Referência; as Atividades objeto deste certame, 

serão fiscalizados e acompanhados pelo Núcleo de Arrendamentos da APPA, o qual terá a seu 

encargo: 

a) Inspeção do local em qualquer dia e qualquer hora; 

b) Zelar, após receber a área, pelos atos relativos ao cumprimento das obrigações 

contratualmente assumidas, e também pela aplicação de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, para que sejam tomadas as 

devidas providências conforme o Contrato a ser celebrado; 

c) Comunicar, oficialmente, a APPA, quaisquer falhas ocorridas, consideradas de 

natureza grave cometida pela CESSIONÁRIA; 

d) A fiscalização será exercida no interesse da APPA e não exclui nem reduz 

responsabilidade da CESSIONÁRIA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público 

ou de seus agentes e prepostos; 

e) A fiscalização do Contrato verificará se a CESSIONÁRIA está executando o objeto do 

presente Termo de referência, em consonância com os termos Edital e seus anexos, 

devendo observar; 

f) Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser 

prontamente atendidas pala CESSIONÁRIA. 

18.2. A CEDENTE se reserva o direito de rejeitar o objeto, se em desacordo com os termos do 

Edital. 
 

 

19. PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE  
 

a. O preço para a execução do objeto do presente Edital, será aquele oferecido pela 
licitante vencedora após os lances verbais e, inexistindo lance, o maior preço ofertado, 
o qual, em qualquer dos casos, não poderá ser inferior ao m² estabelecido no 
preâmbulo deste Instrumento convocatório. 
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b. Manter em dia o pagamento das taxas, tarifas e preços públicos decorrentes da 
atividade desenvolvida, inclusive as tarifas de água, energia elétrica, telefone, internet 
TV a cabo e/ou por assinatura, entre outros; 

 
c. O não pagamento das parcelas mensais poderá ocasionar a inscrição do devedor no 

Cadastro Informativo do Estado - CADIN, conforme previsão da Lei nº 18.466/2015, 
do Decreto nº 1933/2017 e Decreto nº 7436/2017, sem prejuízo da aplicação de 
outras penalidades previstas na normativa própria; 

 
d. O pagamento será cobrado através de fatura apresentada pela APPA, para liquidação 

por esta, obedecendo ao Prazo nela estipulado, juntamente com o documento de 
compensação bancária que lhe for anexado. 

 

e.  Pelo atraso no pagamento, a CONTRATADA, independentemente de outras 
penalidades legais, estará submetida as sanções estabelecidas na Ordem de Serviço 
do Manual de Normas e Procedimentos Financeiros da APPA vigentes à época em 
que ocorrer. 

 

f. A suspensão do pagamento, por período superior a 90 (noventa) dias, implicará na 
rescisão unilateral do Contrato de Cessão de Uso Onerosa, independentemente de 
notificação judicial ou extrajudicial, desobrigando a APPA de quaisquer indenizações, 
sem prejuízo de receber os valores correspondentes, em atraso, acrescidos da Multa 
a ser aplicada. 

 
g. A data base para reajuste será a data de apresentação da proposta. 

 

h.  O valor mensal do Contrato será atualizado anualmente, através da data base, pelo 
índice IGPM – FGV, ou outro que venha o substituir. 

 
i.  Caso a variação no período de 12 (doze) meses do índice aplicado seja negativa, será 

mantido o valor que vinha sendo cobrado pela Cessão de Uso Onerosa, sem aplicação 
da deflação, ou seja, índice 0 (zero). 4Aos imóveis públicos, objeto deste termo, a 
locação será reajustada anualmente no período de 12 (doze) meses, a partir da data 
de assinatura do contrato, incidindo sobre este valor a correção anual de acordo com 
a tabela do IGPM. 

 

20. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO  
 

20.1. Conforme se extrai do item 22 do Termo de Referência; objetivando evitar perdas 
financeiras a esta APPA por inadimplemento da CESSIONÁRIA em função de 
mora na satisfação da remuneração acordada ou das penalidades decorrentes do 
descumprimento das cláusulas contratuais, solicita-se que seja prestada 
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GARANTIA, nas modalidades previstas em lei, no montante de 5% (cinco por 
cento) para obras, serviços do VALOR GLOBAL DO CONTRATO, atualizados na 
forma da legislação vigente, durante todo o tempo de duração do contrato. 

 

20.2. Fica desde já estabelecido que no caso de a CESSIONÁRIA atrasar os pagamentos 
dos valores devidos contratualmente por período superior a 30 (trinta dias), a 
APPA utilizará a caução prestada para o adimplemento da obrigação, ficando a 
CESSIONÁRIA obrigada a restabelecer integralmente a caução no prazo de 
máximo de 30 (trinta) dias úteis após a comunicação de utilização. 

 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

a. Qualquer pessoa física ou jurídica que praticar atos em desacordo com este 
instrumento convocatório sujeita-se às sanções aqui previstas, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal. 

 

b. O descumprimento das obrigações pactuadas poderá determinar a rescisão 
uniIateral do Contrato, independente de medidas judiciais. Constituem motivos de 
rescisão unilateral do contrato: 

 
a. Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais; 
b. A transferência ou cessão, total ou parcial, do contrato a terceiros; 
c. A associação da concessão de uso com outrem; 
d. O desatendimento das determinações legais; 
e. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

CESSIONÁRIA; 
f. Por razões de interesse público devidamente justificado mediante processo 

administrativo; 
g. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada; 
h. O desvio da finalidade; 
i. O descumprimento dos serviços e valores estipulados no presente termo. 

 

c. Pela inexecução total ou parcial do contrato a APPA poderá, garantida prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

a. advertência; 
b. multa; 
c. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

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

d. Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do 
procedimento de licitação e de contratação. 
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e. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela APPA ou cobrada judicialmente. 

 

f. As sanções de advertência e suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar poderão ser aplicadas conjuntamente com a multa, 
devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 
g. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a APPA, poderão também ser aplicadas às empresas ou aos 
profissionais que, em razão dos contratos regidos por este Regulamento: 

 

I. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

II. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a 

sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados. 
 

h. São consideradas condutas passíveis de sanções, dentre outras: 
 

I. Não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do contrato ou 
retirada do instrumento equivalente; 

II. Apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado 
pela APPA; 

III. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, 
o processo de contratação; 

IV. Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

V. Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico; 
VI. Incorrer em inexecução contratual; 

VII. Ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; ter 
impedido, perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato de 
procedimento licitatório público; ter afastado ou procurado afastar licitante, por 
meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado 
licitação pública ou contrato dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento 
ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar 
contrato administrativo; ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo 
fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a 
administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação 
pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou 
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fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 
administração pública; ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização 
de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ter intervindo em sua atuação, 
inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização. 

 

i. As práticas acima exemplificadas, além de acarretarem responsabilização 
administrativa e judicial da pessoa jurídica, implicarão na responsabilidade individual 
dos dirigentes das empresas contratadas e dos administradores/gestores, na 
qualidade de autores, coautores ou partícipes do ato ilícito, nos termos da Lei nº 
12.846/2013. 

 

j. A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado, ainda que ilícito, não 
seja suficiente para acarretar danos à APPA, suas instalações, pessoas, imagem, meio 
ambiente, ou a terceiros. 

 

k.  Conforme previsto no instrumento convocatório e contratual a multa poderá ser 
aplicada: 

 

I. A multa, de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no qual 
participou, poderá aplicada a quem: 

a. Retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatório; 
b. Não mantiver sua proposta; 
c. Apresentar declaração ou documento falso; 
d. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento; 
e. Foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s); 
f. Realizar a interposição de recursos meramente procrastinatórios; 
g. Deixar de realizar a regularização da documentação de habilitação, nos termos 

do Art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006; 
h. Atrasar na entrega da garantia contratual, quando exigida 
i. Praticar infrações que não impliquem em inexecução contratual ou configurem 

causa de rescisão do contrato; 
j. Não encaminhar, no prazo estipulado no Edital, os documentos de habilitação 

nas licitações realizadas por meio eletrônico. 
 

II. A multa, de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do lote no qual participou, 
poderá aplicada a quem, de forma injustificada, deixar de assinar o contrato, 
aceitar ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no 
Edital; 

 

III. A multa, de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do faturamento mensal, será 
aplicada por atraso injustificado na execução dos contratos de prestação de 
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serviços continuados ou de fornecimento parcelado de bens, assim como, por 
atraso injustificado no cumprimento do cronograma físico-financeiro; 

 

IV. Nos demais casos de atraso, poderá ser aplicada multa nunca inferior a 5% ou 
superior a 10% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente 
do contrato; 

 

V. A multa, de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato ou saldo 
deste, será aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato, assim 
como, quando do cometimento de infrações que culminem na rescisão 
contratual ou configurem inadimplemento total da obrigação. 

 
l. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que 

tenha causado dano à APPA, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a 
terceiros, assim como, a quem: 

 

I. Recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração; 

II. Não mantiver sua proposta; 
III. Abandonar a execução do contrato; 
IV. Incorrer em inexecução contratual. 

 

m. Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no cadastro de licitantes do 
Estado. 

 

22. INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO  
 

22.1. Encontram-se no item 20 do Termo de Referência as cláusulas referentes ao 
tema “Inexecução e Rescisão do contrato”. 

 

23. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

23.1. Nenhuma indenização será devida aos Licitantes pela elaboração ou 

apresentação de documentação/proposta relativa o presente Pregão Presencial, nem 

em relação às expectativas de contratação dela decorrentes. 

 

23.2. O resultado da presente licitação será publicado no Diário Oficial do Estado e 
no Portal de Compras do Governo do Estado do Paraná. 
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23.3. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 
autoridade competente revogá-la, total ou parcialmente, por razões de 
interesse público derivadas de fato superveniente comprovado ou, anulá-la por 
ilegalidade de ofício ou, por provocação do interessado mediante manifestação 
escrita e fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

23.4. Se no dia previsto para a abertura dos envelopes não houver expediente na 
APPA, os mesmos serão abertos no primeiro dia útil de funcionamento que se 
seguir, obedecendo ao mesmo horário. 

 
23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade da segurança e da contratação. 

 

23.6. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
Licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, 
ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 

 

23.7. Havendo necessidade, APPA poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos 
para recebimento das propostas ou para a abertura da sessão pública. 

 
23.8. Todas as questões omissas concernentes a esta Licitação e a execução de seu 

objeto serão dirimidas pelo pregoeiro(a), auxiliado pela Equipe de apoio. 
 

23.9. É facultado ao pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer a instrução do processo. 

 

23.10. Os licitantes intimados para prestarem quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de 
desclassificação. 

 

23.11. O desatendimento a exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

 
 

24. DOS ANEXOS  
 

24.2. Integram este Edital os seguintes documentos: 
24.2.1. Anexo I – Termo de Referência (arquivo separado) 
24.2.2. Anexo II – Modelo de proposta 
24.2.3. Anexo III – Modelo de credenciamento 
24.2.4. Anexo IV – Modelo de Declaração de não utilização de mão de obra de menores 
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24.2.5. Anexo V – Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo 
24.2.6. Anexo VI - Dados cadastrais do Licitante e indicação de Representante 
24.2.7. Anexo VII – Modelo de Declaração de que a licitante possui as condições de 

habilitação 
24.2.8. Anexo VIII - Modelo de Declaração de enquadramento na Lei Complementar 

Nº 123/2006 
24.2.9. Anexo IX - Declaração para microempresas e empresas de pequeno porte, nos 

termos do inciso VII do artigo 4º da lei 10.520/2002 c.c. art. 42 da lei 
complementar nº 123/2006 

24.2.10. Anexo X - Modelo de Declaração de cumprimento ao Decreto n.º 6.252/06; 
24.2.11. Anexo XI - Declaração de vedação de que familiar de agente público preste 

serviços ao governo do Paraná; 
24.2.12. Anexo XII - Declaração de vínculo dos trabalhadores, empregados e prepostos 

na administração pública; 
24.2.13. Anexo XIII - Minuta do Contrato (arquivo separado). 

 

Paranaguá, 13 de julho 2020. 
 

 
ANGELO GERALDO BOCHENEK 

Pregoeiro 
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TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS 
 

(Arquivo disponibilizado em www.comprasparana.pr.gov.br e www.portosdoparana.pr.gov.br) 
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MODELO DE PROPOSTA 
 

DO OBJETO: Cessão de Uso Onerosa através de processo licitatório de área não operacional, 

onde poderão participar pessoas jurídicas para ocupação e exploração de área de 1600 m² da 

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, localizada à Avenida Cel. Santa 

Rita, s/n, Paranaguá Paraná, tendo como finalidade exclusiva as atividades de apoio logístico, 

conforme Termo de Referência, anexos e Edital. 
 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º XX/20XX ANO: 20XX 

1- DADOS DO FORNECEDOR 

Fornecedor: 

CNPJ/CPF:   

Inscrição Estadual:   

Endereço:   

Bairro:   

CEP:   

Cidade:   

Estado:   

Telefone:   

e-mail:   

 

 
ITEM 01 DESCRIÇÃO DO IMÓVEL METRAGEM VALOR DO M² VALOR TOTAL 

CESSÃO 
ONEROSA 
VALOR 
MENSAL 

Indicar conforme consta do 
Termo de Referência 

 
1600 m² 

 
R$ 

 

ITEM 02 DESCRIÇÃO DO IMÓVEL  VALOR FIXO VALOR TOTAL 

OUTORGA 
PAGMENTO 
ÚNICO - 

Indicar conforme consta do 
Termo de Referência 

  

R$ 389.568,00 
 

R$ 389.568,00 

 

VALOR TOTAL: VALOR TOTAL DO ITEM 1 + VALOR TOTAL DO ITEM 2 (COLOCAR VALOR EM 

NUMERAL E POR EXTENSO) 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

LOCAL E DATA 

REPRESENTANTE LEGAL 

ASSINATURA 
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ANEXO III 
 
 
 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
 

CREDENCIAMENTO 
 

 
Através  do  presente,  credenciamos  o(a)  Sr(a).........................................,  portador(a)  da 

Cédula de Identidade n.º............................, e CPF n.º ................, a participar da licitação 

instaurada pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, na modalidade PREGÃO, 

sob o n.º XXX/20XX, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para 

pronunciar-se       em       nome       da       empresa       .......................................,       CNPJ    n.º 

......................................., bem como formular propostas, fazer lances, interpor e desistir de 

recursos, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
 
 
 

..,  de. ................... de 20XX 
 
 
 
 
 

Assinatura do dirigente da empresa 
 

 
Nome do dirigente da empresa 

RG e CPF 
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ANEXO IV 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES 

 

 
  ,    CNPJ/MF    n.º  , sediada na 

         (Endereço      Completo),      por      intermédio       de       seu       representante       legal o  

(a)  Sr(a)  -,  portador  (a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  _  e  CPF  nº   , DECLARA, 

para fins do disposto no  inciso  V do art. 73 da Lei  Estadual nº 15.608/07, 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 ( ). 

 
 
 

 

  ,  de  de 20xx. 
 
 
 
 

(Nome completo representante legal) 

(N.º do RG do representante legal) 

 

(Assinatura do representante legal) 
 
 
 
 

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 

 
  ,  CNPJ/MF  n.º  , sediada à 

  , DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data não sofre os 

efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações 

promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública 

ou de sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências 

posteriores; 
 

 

  ,  de  de 20XX. 
 
 
 
 

(Nome completo representante legal) 
 

 
(N.º do RG do representante legal) 

 

 
(Assinatura do representante legal) 

 

 
(contrato social ou nomeado por procuração) 
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ANEXO VI 
 
 
 
 

DADOS CADASTRAIS DO LICITANTE E INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE 
 

 
Razão social:    

 

CNPJ ou CPF:    

Inscrição  Estadual:    
Endereço:      

Bairro:     

Estado:     

Telefone: 

Cidade:    

CEP:     
 

E-mail:    
 

 
INDICAÇÃO DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

Nome da empresa:   
Nome do representante:    

Cargo:   

Identidade nº:     

CPF:   

ENDEREÇO COMPLETO   

http://www.portosdoparana.pr.gov.br/


Equipe de Pregão 

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143 www.portosdoparana.pr.gov.br 

 

 

 
 
 

ANEXO VII 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A LICITANTE POSSUI AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
 
 

 

  ,    CNPJ/MF     n.º  , sediada à 

  , DECLARA, sob as penas da lei, que reúne as condições de 

habilitação exigidas no edital, estando ciente que, caso não reúna as condições necessárias, 

será aplicada a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, nos termos do inciso III do art.150 da Lei Estadual 15.608/07. 
 

 

  ,  de  de 20XX. 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal 

(Nome completo e nº do RG do representante legal) 
 
 
 
 

 
Obs. Obs: Esta declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa. 

 

 
Deverá ser apresentada juntamente com a carta de credenciamento ou procuração, na 

abertura da sessão pública. 
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ANEXO VIII 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Declaro,  sob  as    penas    da    lei,   que    a empresa....................., CNPJ/MF. ........................ , 

cumpre os requisitos legais para a qualificação como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno 

Porte  estabelecidos  pela  Lei  Complementar  nº 123, de 14 de dezembro de  2006, em 

especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

nos arts. 42 a 49 dessa Lei Complementar. 
 

 

  ,  de  de 20XX. 
 
 
 
 

Representante(s) Legal(ais) do Licitante 

Cargo que ocupa na Empresa. 
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ANEXO IX 
 

 
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO 

INCISO VII DO ARTIGO 4º DA LEI 10.520/2002 C.C.ART. 42 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 

123/2006 

 
 
 
 
 
 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 
 
 

A     empresa  ,     CNPJ     n.º  , sediada 

   declara, nos termos do artigo 4º, Inciso VII da Lei nº 

10.520/2002 cumulado com os artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, e em 

atendimento ao previsto no edital do Pregão n.º XXX/20XX, que cumpre os requisitos de 

habilitação. 

 

 
Caso seja constatado o não atendimento do item da regularidade fiscal, compromete-se a 

regularizá-lo na hipótese de vir a ser a vencedora, no prazo previsto neste edital. 
 

 

  ,  de  de 20XX. 
 
 
 
 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 
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ANEXO X 
 

 
MODELO 

 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E 

SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

(empresa  - razão social)  ,  inscrita no  CNPJ sob n.º   , 

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

  ,  portador  do  RG  nº   e  do  CPF  nº  , para fins de 

participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº. , bem como para todos os demais fins 

legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e 

sustentabilidade socioambiental, previstos no Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006 e nas 

demais normas legais de proteção ao meio ambiente. 

 
 
 
 
 

(local), ..... de ................. de 20XX. 
 
 
 
 

Nome e assinatura do representante legal 
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ANEXO XI 
 

 
DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO 

GOVERNO DO PARANÁ 
 
 

 

Nome: 

Empresa: 

Cargo: CPF: 

Telefone de Contato: 

 

 
 

ATENÇÃO 
Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do 
Estado, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação 
consanguínea ou afim: 

 

 

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao quanto disposto no 
Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes deste 
documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá 
documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e 
especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade: 

Pai/Mãe Avô(ó) Bisavô (ó) Filho (a) Neto(a) 

Bisneto(a) Tio(a) Irmão (ã) Sobrinho (a) Cunhado (a) 

Cônjuge Companheiro 
(a) 

Sogro (a) Padastro/Madastra Enteado (a) 
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SIM 
 

NÃO 

 
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra 
forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada 
pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando 
ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus 
órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, 
empresas públicas e sociedades de economia mista? 

 
 
 
( ) 

 
 
 
( ) 

 

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com 

vínculo(s) com o Governo do Estado: 
 
 
 

 

Nome 

 

Parentesco 

 

Matrícula/CPF 

 

Cargo/Função 

 

Órgão 

     

     

     

 
 
 
 

  ,  de  de 20XX. 
 
 
 
 
 
 

 

(Assinatura) 
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ANEXO XII 
 

 
DECLARAÇÃO DE VÍNCULO DOS TRABALHADORES, EMPREGADOS E PREPOSTOS NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 

 

Nome: 

Empresa: 

Cargo: CPF: 

Órgão Contratante: Contrato/Convênio nº: 

Telefone de Contato: 

 

 

ATENÇÃO 
Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do 
Estado, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação 
consanguínea ou afim: 

 

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao quanto disposto no 
Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes deste 
documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá 
documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e 
especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade: 

 
  

SIM 
 
NÃO 

Pai/Mãe Avô(ó) Bisavô (ó) Filho (a) Neto(a) 

Bisneto(a) Tio(a) Irmão (ã) Sobrinho (a) Cunhado (a) 

Cônjuge Companheiro 
(a) 

Sogro (a) Padastro/Madastra Enteado (a) 

 

http://www.portosdoparana.pr.gov.br/


Equipe de Pregão 

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 | D. Pedro II | Paranaguá/PR | CEP 83203-800 | 41 3420.1143 www.portosdoparana.pr.gov.br 

 

 

 
   

 

Administro ou sou sócio com o poder de direção de pessoa 
jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado 
do Paraná e possuo em qualquer de seus órgãos ou 
entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista, inclusive detentor 
de cargo em comissão ou função de confiança? 

 
 
 
( ) 

 
 
 
( ) 

 

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com 

vínculo(s) com o Governo do Estado: 
 
 
 

 

Nome 

 

Parentesco 

 

Matrícula/CPF 

 

Cargo/Função 

 

Órgão 

     

     

     

 
 
 
 

  ,  de  de 20XX. 
 
 
 
 
 
 

 

(Assinatura) 
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ANEXO XIII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 
(Arquivo disponível em www.comprasparana.pr.gov.br e www.portosdoparana.pr.gov.br) 
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