EDITAL Nº 04/2013
PROCESSO No 11.897.898-6
MODALIDADE: CONVITE
1 – DO PREÂMBULO
1.1- A ESCOLA DE MÚSICA E BELAS ARTES DO PARANÁ - EMBAP, nos termos da

Lei Federal nº 8666/93, de 21/06/93, Lei Federal nº 9648/98, de 27/05/98, Lei
Federal nº 123/06, de 14/12/06, Lei Estadual nº 15.608/2007, de 16/08/2007 e
demais dispositivos aplicáveis, representada pela Comissão de Licitação – CPL
nomeada pela Portaria n.º 34 de 12 de Março de 2013, publicada no DIOE 8918 de
15/03/2013, realizará licitação na Modalidade CONVITE visando CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA GRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE DIPLOMAS.
1.2 - A ENTREGA DA PROPOSTA (ENVELOPE 01) E DA DOCUMENTAÇÃO
(ENVELOPE 02), deverá ser feita até o dia 03/09/2013, às 13:30h na Secretaria Acadêmica
da Embap, sito a Rua Comendador Macedo, 254, Curitiba- Centro, mediante protocolo.
1.3 - A ABERTURA DAS PROPOSTAS dar-se-á em sessão pública, a ser realizada no dia
04/09/2013, às 14h.
1.4 - Havendo a concordância da Comissão Permanente de Licitação e de todos os
proponentes, formalmente expressa pela assinatura de Declaração de Renúncia,
conforme modelo constante no Anexo II ou equivalente, renunciando à interposição de
recurso da fase de julgamento das propostas, proceder-se-á, na sequencia, a abertura
e julgamento dos ENVELOPES 02, contendo a documentação dos PROPONENTES
QUE APRESENTAREM OS MENORES PREÇOS.
1.5 - Na hipótese de ocorrer feriado ou qualquer fato impeditivo que impeça a realização
da referida sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido pela Comissão de Licitação.
2 – DA LICITAÇÃO
2.1 - DA LEGISLAÇÃO
2.1.1 - Esta licitação é regida pela LEI ESTADUAL N° 15.608, de 16 de agosto de 2007 com
as alterações da Lei 15.884/2008 e, subsidiariamente, no que for cabível, pelas
demais legislações aplicáveis, entre as quais, a Lei n° 8.666/1993 e a Lei
Complementar n° 123, de 14.12.06 (microempresa ou empresa de pequeno porte),
bem como pelas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
2.2 – DO OBJETO
2.2.1 - A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA GRÁFICA PARA CONFECÇÃO DE DIPLOMAS , conforme especificações
técnicas mínimas estabelecidas no Anexo I.
2.2.2 - O valor máximo estimado para esta licitação é de R$ 7.400,00.
2.3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.3.1 -O pagamento do contrato oriundo do objetos desta licitação será efetuado por conta
do orçamento do ano de 2014, mais precisamente, da seguinte dotação orçamentária:
4546.12364084.134 – Elemento de despesa: 3390.3900 – Recursos: 250.
2.4 - IMPUGNAÇÃO
2.4.1 -Até (02) dois dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer
interessado poderá, motivadamente, impugnar este edital.
2.4.2 -As impugnações deverão ser formuladas por escrito e protocolizadas na Secretaria
Acadêmica da Embap, sito a rua Comendador Macedo, 254, Curitiba - centro, no horário
das 8h às 12h e das 13h30min às 18h.
2.4.3 - Os pedidos serão analisados e respondidos pela Comissão Permanente de Licitação
no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, salvo em casos excepcionais que
dependam de pareceres técnicos ou jurídicos.
2.4.4 - Enquanto não decidida a impugnação tempestivamente formulada, o processo
licitatório ficará suspenso.
2.4.5 -A impugnação tempestivamente feita pelo licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
2.4.6 - Não serão conhecidas as impugnações imotivadas ou apresentadas fora do prazo
legal.
2.5 – DOS ESCLARECIMENTOS E PROVIDÊNCIAS
2.5.1 - Até (02) dois dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer
interessado poderá, solicitar esclarecimentos e motivadamente, impugnar este
edital.
2.5.2 - Os pedidos de esclarecimentos ou providências poderão formuladas por escrito e
protocolizadas na Secretaria Acadêmica da Embap, sito a rua Comendador Macedo,
254, Curitiba - centro, no horário das 8h às 12h e das 13h30min às 18h.
2.6 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.6.1 - Poderão participar desta licitação, além dos convidados pela EMBAP, os demais
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, desde que comprovem estarem
cadastrados em qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, na
correspondente especialidade.
2.6.2 - É vedada a participação, direta ou indireta, nesta licitação de:
a) pessoa física;
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
c) empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa,
personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade
fiscal;
d) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
e) empresa que esteja temporariamente suspensa para participar de licitação e
impedida de contratar com a EMBAP;
f) empresa que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a

g)

Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, a
partir da publicação do ato na Imprensa Oficial.
servidor ou dirigente da EMBAP;

2.6.3 Estendem-se os efeitos das penalidades de suspensão e da declaração de
inidoneidade:
a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem
impedidas de licitar enquanto perdurarem as causas da penalidade,
independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra
em que figurarem como sócios; e,
b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas
no item anterior.
c) demais agentes públicos impedidos de contratar com a administração Pública por
vedação legal.
2.7 – DA HABILITAÇÃO PRELIMINAR – DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA
2.7.1 - Para habilitação preliminar nesta licitação, em conformidade com o parágrafo 2º, art.
84, Lei Estadual n° 15.608/2007, os licitantes deverão apresentar DECLARAÇÃO
dando ciência de pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação
previstas no edital, conforme modelo do Anexo V.
2.7.2 - A declaração deverá ser entregue diretamente a Comissão de Licitação, no
início da sessão.
2.7.2.1 - Caso o interessado não envie representante para participar desta licitação, o
licitante poderá enviar a declaração através de terceiros ou em envelope
especifico, devidamente identificado quanto ao seu conteúdo, sob pena de
exclusão.
2.7.3 - Se o representante da empresa estiver presente e regularmente credenciado para a
reunião, esta declaração poderá ser elaborada e assinada por ele e entregue a
Comissão Permanente de Licitação, desde que até antes do início da abertura das
respectivas propostas.
2.7.3.1 - Em observância aos princípios da celeridade processual e da ampliação da
competitividade, em sendo conveniente para agilização dos trâmites da reunião, a
Comissão Permanente de Licitação poderá fornecer o formulário desta declaração
ao representante credenciado, conforme modelo em anexo ao edital.
2.7.4 - A não apresentação desta declaração implicará na EXCLUSÃO imediata do
interessado nesta licitação.
2.7.5 - A habilitação definitiva se dará mediante a análise e aprovação da documentação
apresentada pelo interessado no envelope 02.
2.7.6 - Se o licitante apresentar a declaração de que tem pleno conhecimento e atende as
exigências de habilitação previstas neste edital e, ao final, ficar demonstrado que ele não
reúne os requisitos de habilitação necessários a sua contratação, assegurado o direito ao
contraditório e ampla defesa, poderá ser lhe aplicada a sanção de suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a EMBAP, nos termos do art. 150,

III, Lei Estadual n° 15.608/07.
2.8 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
2.8.1 - Os interessados, até o dia, hora e local fixados no item 1.2, deverão entregar a
proposta e os seus documentos de qualificação/habilitação, em envelopes distintos e
devidamente fechados, na Secretaria Acadêmica da Embap, mediante protocolo,
com as seguintes identificações na parte externa:
EDITAL Nº 04/2013 - EMBAP – CONVITE
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE: ..................................................................................................
ENDEREÇO:.......................................................................................................
FONE/FAX:......................................................................................................
CNPJ:.......................................................................................................................
E- MAIL:...................................................................................................................
EDITAL Nº 04/2013- EMBAP – CONVITE
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: ..................................................................................................
ENDEREÇO: ......................................................................................................
FONE/FAX: .....................................................................................................
CNPJ: .....................................................................................................................
E-MAIL:.....................................................................................................................
2.8.2 - A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o prazo fixado no item 1.2, não
sendo permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se como dia e horário
de entrega o protocolizado pela Secretaria Acadêmica da Embap, sendo que os
envelopes entregues após o prazo previsto não integrarão o processo licitatório e
serão devolvidos.
2.8.3 - A ausência de qualquer um dos envelopes referidos no item 2.8.1 implicará na
exclusão do interessado deste certame licitatório.
2.8.4 - Não será admitido o envio de proposta ou documentação via fax ou similar.
2.9 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO
2.9.1 – DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE 01
2.9.1.1 – As propostas de preços devem estar devidamente datadas e assinadas pelos
respectivos representantes legais ou por quem tenha poderes para tanto, redigidas em
português, impressas ou datilografadas, de forma clara, concisa, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas na parte que envolver valores, que possam prejudicar suas avaliações e
autenticidades, contendo o número deste edital e discriminando o preço cotado por Lote
e observada as exigências e condições constantes do anexo I.
2.9.1.2 - As propostas devem ser elaboradas observando-se as especificações técnicas
mínimas estabelecidas no Edital e seus Anexos, discriminando-se minuciosamente
os serviços cotados em suas características técnicas e outros elementos que

permitam avaliar e facilitar o julgamento da proposta.
2.9.1.3 – O Anexo I é constituído por apenas 02 (dois) Lotes, razão pela qual a ausência de
cotação de preços em qualquer um dos itens dentro dos Lotes, resultara na
DESCLASSIFICAÇÃO INTEGRAL DE LOTE cotado.
CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.9.1.4








É vedada a subcontratação para o fornecimento dos diplomas, objeto da
licitação;
O fornecedor deverá assinar “Termo de Responsabilidade e de Conduta
Ética” para a confecção dos diplomas da EMBAP;
Os modelos dos diplomas que serão fornecidos pela EMBAP foram
criados por artista plástico e designer, com direito autoral,
especificamente para a EMBAP, razão pela qual o fornecedor deverá se
responsabilizar pelo sigilo e guarda dos arquivos eletrônicos dos
modelos enviados pela Embap;
É vedada a reprodução ou utilização das molduras e modelos de
diplomas da Embap para fins de apresentação a outros clientes ou
fornecedores ou para outros fins.
A Embap fornecerá a arte final para confecção dos diplomas. Após o
término do prazo para execução dos serviços, a empresa vencedora
deverá devolver a arte que a Embap irá fornecer para execução dos
trabalhos.

2.9.1.5 - DAS AMOSTRAS: Todas as proponentes deverão encaminhar junto com a proposta
de preços AMOSTRAS para todos os itens desta licitação. A apresentação das
amostras poderá ser de qualquer diploma desde que atenda a avaliação do item
2.9.1.5.1.
2.9.1.5.1 – CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS para todos os itens do Anexo I do
Edital:
- item 01 serão analisados a impressão e os itens de segurança solicitados na
impressão;
- item 02 serão analisados o pergaminho, a impressão e itens de segurança solicitados
na impressão;
- item 03 serão analisados o material, as medidas e o acabamento;

2.9.1.6 - Nos preços cotados, já deverão estar inclusas todas as despesas com frete,
impostos, seguros e todos os demais encargos necessários para execução dos
serviços.
2.9.1.7 - As propostas devem ser apresentadas em moeda corrente nacional, limitada a 02
(duas) casas após a vírgula, sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pela
Comissão Permanente de Licitação sem arredondamento.
2.9.1.8 - Não devem ser cotados serviços que não atendam as especificações mínimas
previstas no anexo I, sob pena de desclassificação.

2.9.1.9 - PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: O prazo de validade das propostas é
de, no mínimo, 60 dias, a contar da data prevista de abertura da licitação,
considerando-se aceito em caso de omissão.
2.9.2 - PRAZO DE ENTREGA:
2.9.2.1 – Os diplomas deverão ser entregues na Diretoria Secretaria Acadêmica da Embap, no
prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data do
recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento (OF). Se necessário e somente
nas hipóteses e formas referidas nos arts. 104 e 106 da Lei Estadual n° 15.608/2007,
este prazo poderá ser revisto.
2.9.3 -

ACEITAÇÃO DO EDITAL: A apresentação da proposta implica na aceitação
plena e total das condições deste edital, sujeitando o licitante às sanções previstas
na Lei Estadual n.º 15.608/2007.

2.9.4 – MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – DECLARAÇÃO
OBRIGATÓRIA
2.9.4.1 - As microempresas ou empresas de pequeno porte que pretendam usufruir os
benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, deverão enviar, obrigatoriamente, declaração de que se enquadram nesta categoria
jurídica empresarial, conforme modelo do Anexo VI.
2.9.4.2 - A declaração deverá ser enviada dentro do Envelope 01, juntamente com a
proposta.
2.9.4.3 - A não apresentação da declaração de que trata o Anexo VI leva ao entendimento
de que as empresas proponentes não têm interesse nos benefícios previstos na
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 ou não se enquadram
nesta categoria jurídica.
2.9.4.4 – A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à
licitação, conforme previsto no art. 90 da Lei Federal n° 8.666/93 e, ainda, implicará
na aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, garantido o direito ao
contraditório e ampla defesa.
2.10 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE 02
2.10.1 - O envelope contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, fiscal, técnica e
econômico-financeira do proponente deverá conter:
a) DECLARAÇÃO emitida pelo proponente, conforme modelo do Anexo III, contendo

as seguintes informações:
1. de que não se encontra punida com a sanção administrativa de suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública;
2. de que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão da
Administração Pública, de qualquer esfera de Governo;
3. de que não possui em seu quadro funcional, menores de 18 anos, em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos em qualquer trabalho,

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos (Lei n.º 9854, de 27/10/99,
DOU de 28/10/99); e
4. de que a empresa atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade
sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente (Decreto
Estadual nº 6252 de 22 de março de 2006);
b ) PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL:
b1) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede
do proponente, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal,
expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, ou outra equivalente, na
forma da lei.
b2) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do Paraná, mediante
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal expedida pela Secretaria de
Estado da Fazenda do Paraná, ou documento equivalente, que poderá ser
obtida no sitio www.fazenda.pr.gov.br.
OBS: A ausência de apresentação do comprovante de regularidade exigida neste
item “b2”, quando se tratar de proponente com domicílio ou sede em
outro Estado, não será objeto de inabilitação se a Comissão Permanente de
Licitação puder confirmar sua regularidade mediante consulta eletrônica
(internet) durante a respectiva sessão.
c) PROVA DE REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Municipais, ou outra equivalente,
expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
proponente;
d)PROVA DE REGULARIDADE PARA COM A SEGURIDADE SOCIAL (CND/INSS);
e) PROVA DE REGULARIDADE COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVIÇO (CRF/CEF).
f) COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF.
g) As empresas que cotarem os Lote 01 e 02 deverão apresentar 01 (um) Atestado
de Capacidade Técnica, comprovando a prestação de serviços para confecção de
diplomas.
h) As empresas convidadas que não confirmarem o recebimento ou as que
receberem/retirarem o presente Convite, deverão apresentar o Certificado de
Registro Cadastral – CRC – de qualquer órgão da Administração Pública, direta ou
indireta, Federal (exceto o SICAF), Estadual ou Municipal, em plena validade sob
pena de desclassificação.
2.10.2 - Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente, por qualquer membro da Comissão Permanente de Licitação, sendo

que, neste último caso, a autenticação poderá ser feita antecipadamente ou
durante a sessão, desde que o proponente tenha enviado a cópia no envelopedocumentação e apresente o original até o momento da análise de seus
documentos.
2.10.2.1 - Os documentos expedidos via internet poderão ser apresentados em forma
original ou cópia reprográfica sem autenticação, porém, suas aceitabilidades
ficarão condicionadas à confirmação de suas autenticidades mediante consulta online no respectivo sitio eletrônico.
2.10.3 – Regras específicas sobre a documentação de comprovação de regularidade fiscal
aplicáveis às microempresas ou empresas de pequeno porte, em conformidade
com a Lei Complementar n° 123, de 14.12.06:
a) A comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno
porte será exigida somente para efeito de assinatura do contrato ou da emissão de
documentos equivalentes (ordem de fornecimento, nota de empenho de despesa,
etc.).
b) A regularidade fiscal compreende a apresentação dos seguintes documentos:
Certidões Negativas de Contribuições e Tributos Federais, Estaduais e Municipais,
Seguridade Social (INSS/CND) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(CEF/CRF), ou os respectivos documentos equivalentes.
c) As microempresas ou empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, entretanto, ficam obrigadas a apresentar toda
documentação exigida no edital, inclusive, as pertinentes à comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
d)

Havendo alguma restrição nos documentos apresentados para comprovação da
regularidade fiscal, será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para regularização
da documentação, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério exclusivo da EMBAP.

e)

A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará na
decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação,
sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis por descumprimento de
obrigações contratuais previstas neste edital e na legislação vigente aplicável à
matéria (advertência, multa, impedimento de licitar e contratar com a Administração
Pública e declaração de inidoneidade), sendo facultada à Embap, ainda, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato
ou revogar a licitação.

2.11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
2.11.1 - No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, observados os
requisitados estabelecidos no item 2.9, a Comissão Permanente de Licitação dará
início à sessão de julgamento das propostas, em ato público.
2.11.2 - Iniciada a sessão pública da licitação, nenhuma empresa poderá desistir da
proposta apresentada, salvo por motivo superveniente devidamente comprovada e
aceito pela Comissão Permanente de Licitação.

2.11.3 - Os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação deverão ser
inicialmente rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes
presentes.
2.11.4 - Abertos os envelopes contendo as propostas, a Comissão Permanente de Licitação
rubricará todas as folhas e demais documentos que integram as propostas
apresentadas, facultando aos licitantes rubricar os documentos neles contidos.
2.11.5 -Na sequencia, a Comissão Permanente de Licitação verificará a conformidade das
propostas apresenta das com os requisitos/especificações estabelecidos neste edital.
2.11.6 -Serão desclassificadas as propostas que:
a)
b)
c)
d)
e)

Ultrapassarem o valor máximo fixado no Anexo I;
Contenham valores manifestamente inexequíveis;
Não atenderem às exigências contidas neste instrumento convocatório.
Alterarem a especificação do ANEXO I;
Deixar de enviar junto com a proposta de preços a amostra para o item/lote
cotado.

2.11.7 - Concluída a etapa de avaliação técnica das propostas, elas serão ordenadas em
ordem crescente de preços, registrando-se em ata suas colocações.
2.11.8 - No caso de empate entre duas ou mais empresas, a classificação se fará por
sorteio.
2.11.9 - Havendo renúncia ao prazo recursal desta fase ou, decorrido
os recursos eventualmente apresentados pertinentes à
julgamento das propostas, a Comissão Permanente de
sessão de julgamento dos documentos de habilitação
empresas que cotaram os 03 (três) menores preços.

o prazo e/ou julgados
fase de abertura e
Licitação realizará à
– Envelope 02 das

2.11.10 - Verificado o atendimento das exigências de habilitação, o licitante de menor preço
será declarado vencedor.
2.11.11 - Inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos
habilitatórios do licitante com a proposta classificada em 2° (segundo) lugar, e
assim, sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições
fixadas no edital.
2.11.12 - Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado pela Comissão
Permanente de Licitação ao licitado declarado vencedor.
2.11.17 - Em caso de recurso e não reconsideração pela Comissão Permanente de
Licitação, o ato de adjudicação do objeto licitado será de competência da
autoridade superior.
2.11.14 - Decorrido o prazo recursal da fase de julgamento dos documentos de habilitação,
os Envelopes 02 que permaneceram fechados, ficarão a disposição dos licitantes
para serem retirados.
2.11.15 – Caso os proponentes encaminhem representantes para acompanhar os trabalhos,
estes deverão apresentar Carta de Credenciamento, conforme modelo constante do Anexo
IV, a qual poderá ser entregue diretamente à Comissão Permanente de Licitação.

2.12 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
2.12.1 – As propostas serão classificadas pela ordem crescente de preços, considerando-se
vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE, respeitado
o valor máximo fixado neste Edital e no Anexo I.
2.12.2 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme prevê a Lei
Complementar n° 123, de 14.12.06.
2.12.2.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas (lances)
apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
2.12.3 – Para efeito do disposto neste item, ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte
forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no
prazo máximo a ser fixado pela Comissão Permanente de Licitação, sob pena de
preclusão;
b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte mais
bem classificada, na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes
que porventura se enquadrem na mesma situação jurídica, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito e no mesmo prazo;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 2.12.3,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
2.12.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item anterior, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
2.12.5 - O disposto no item 2.12.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por uma microempresa ou empresa de pequeno porte.
2.12.6 - Somente serão reconhecidas como microempresas ou empresas de pequeno porte
aquelas que apresentarem a declaração referida no anexo VI.
2.17 – DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DO VENCEDOR
2.17.1 - Decorrido o prazo sem interposição de recursos ou depois de julgados os
eventualmente interpostos, os autos serão encaminhados à autoridade superior para
homologação do resultado do certame e convocação do vencedor para assinatura do
contrato ou retirada de documento equivalente, podendo, ainda, revogar a licitação por
interesse público ou anulá-la se constatada alguma irregularidade.
2.17.2 - A Embap poderá, quando não atendida a convocação no prazo e condições
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, desde que o preço
seja compatível com o praticado no mercado ou revogar a licitação.

2.14 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
2.14.1 - Pelo descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigações estabelecidas
neste edital, são cabíveis as seguintes sanções administrativas:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração Pública , por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
2.14.2 Para aplicação das sanções administrativas, a Embap levará em
consideração a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos e a reincidência
na prática do ato, apurados mediante processo administrativo, assegurado o direito ao
contraditório e ampla defesa, conforme a seguir:
2.14.2.1 - A sanção administrativa de ADVERTÊNCIA será aplicada por escrito e destinada
às condutas que prejudiquem o andamento do procedimento de licitação e de contratação.
2.14.2.2 - A sanção administrativa de MULTA será aplicada por inexecução total ou parcial
da obrigação, inclusive, por atraso injustificado, sujeitando o inadimplente à multa de mora,
que será graduada de acordo com a gravidade da infração, observando-se os seguintes
limites:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda, se
for o caso, na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez)
dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
contrato;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor do contrato para cada dia subsequente
ao trigésimo dia referido na alínea anterior.
2.14.2.2.1 – Realizada a entrega com atraso, a Embap suspenderá o pagamento da
respectiva nota fiscal até a apuração das causas que ensejaram o fato e avaliará quanto à
aplicabilidade ou não da pena de multa.
2.14.2.2.2 - A multa será descontada diretamente do pagamento da nota fiscal, caso ainda
não paga, da garantia do contrato ou, ainda, cobrada mediante procedimento administrativo
ou judicial, conforme o caso.
2.14.2.2.3 - A aplicação da multa a que se refere este item não impede que a Embap
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na legislação
pertinente.
2.14.2.2.4 - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a empresa inadimplente da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas.
2.14.2.3 - A sanção administrativa de SUSPENSÃO temporária do direito de licitar e
impedimento de contratar com a Administração Pública será aplicada nas hipóteses dos
ilícitos previstos nos incisos do art. 154 da Lei Estadual n° 15.608/07.

2.14.2.4 - A sanção administrativa de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE será aplicada
nas hipóteses dos ilícitos previstos nos incisos do art. 156 da Lei Estadual n° 15.608/07.
2.15.0 - INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE
2.15.1 - Os preços pelos quais os serviços forem contratados serão fixos e irreajustáveis.
2.16 – DO PAGAMENTO
2.16.1 - Os pagamentos serão realizados em até 15 (quinze) dias após suas execuções,
mediante prévia apresentação da nota fiscal, independentemente de ausência ou
especificação de forma diversa na proposta.
2.16.2 -Os pagamentos serão realizados através do SIAF – Sistema Integrado de
Administração Financeira do Estado do Paraná, por intermédio do Banco Brasil S/A,
Agência 3793-1, Conta Corrente 6389-4 facultando-se aos proponentes adjudicatários a
indicação de outras agências bancárias, desde que assumam as respectivas despesas
administrativas.
2.17 - RECURSOS
2.17.1 - Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de recurso nas hipóteses
previstas no art. 90 da Lei Estadual 15.608/2007.
2.17.2 - O prazo para interposição de recurso é de até 02 (dois) dias úteis contados da
intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme o caso.
2.17.3 – Da interposição do recurso, os demais licitantes serão intimados e poderão,
querendo, contra-arrazoá-lo no prazo de até 02 (dois) dias úteis.
2.17.4 - Analisado o recurso e contra-razões, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a
Comissão Permanente de Licitação poderá rever sua decisão ou remeter os autos à
autoridade superior, motivando a manutenção de sua decisão.
2.17.5 - No prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento dos autos, a
autoridade superior julgará o recurso, intimando-se os interessados da decisão e seus
fundamentos.
2.17.6 - O acolhimento do recurso implica na alteração das decisões anteriores e o
refazimento dos atos decorrentes, aproveitando-se os que não forem atingidos pela decisão.
2.17.7 – A não regularização da documentação pertinente à comprovação de regularidade
fiscal por parte das microempresas e empresas de pequeno porte no prazo estabelecido no
edital, implica em descumprimento de obrigação passível de aplicação das sanções
administrativas previstas neste item, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.
2.18 - ANEXOS DO EDITAL
2.18.1 - Integram o presente edital os seguintes anexos:
a) Anexo I – Relação dos serviços a serem executados.
b) Anexo II - Modelo de Declaração de Renúncia.
c) Anexo III - Modelo de Declaração de que a empresa não está impedida de licitar ou
contratar com a Administração Pública, de Idoneidade, de que não possuem
empregados menores de 18 anos nas condições vedadas pela legislação e de que
a empresa atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócioambiental.

d) Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento.
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às
Exigências do Edital.
f) Anexo VI - Modelo de Declaração de que é Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.
g) Anexo VII – Modelos dos Diplomas.
2.18.2 - É facultada a apresentação dos anexos em modelos próprios do proponente, desde
que não descaracterizem suas finalidades.
3 - DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 - Havendo divergência, omissão ou conflito entre as condições estabelecidas neste
certame licitatório e a Lei nº 15.608/07, esta prevalecerá, em observância ao princípio da
hierarquia das normas.
3.2 - A Embap poderá revogar ou anular esta licitação, nos termos da Lei Estadual n.º
15.608/07.
3.3 - A empresa adjudicatária fica obrigada a aceitar na mesma condição da nota de
empenho, os acréscimos ou supressões que se fizerem, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado da contratação.
3.4 - Fica expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, ou transferência total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação.
3.5 - O foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação é o da
Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, com renúncia prévia e expressa a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.

Curitiba, 26 de agosto de 2013.

MARIA JOSÉ JUSTINO
DIRETOR DA EMBAP

MAURO CÂNDIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CPL

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
I OBJETO
Confecção de diplomas destinados aos alunos matriculados na Embap, de acordo
com as especificações e quantidades, a seguir:
II ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
Item

Especificação do Material

Qtd

Unid

1.0

CONFECÇÃO DE
(100)
EXEMPLARES DE DIPLOMAS EM
PERGAMINHO ANIMAL, COM DADOS VARIÁVEIS DOS
FORMANDOS, CARIMBO NO VERSO E ITENS DE SEGURANÇA.

100

Exemplar

2.0

CONFECÇÃO DE (200) EXEMPLARES DE DIPLOMAS EM PAPEL
TIPO MOEDA 120G, COM DADOS VARIÁVEIS DOS FORMANDOS,
CARIMBO NO VERSO E ITENS DE SEGURANÇA.

200

Exemplar

VALOR TOTAL MÁXIMO DESTA LICITAÇÃO (R$) 7.400,00
01) As propostas poderão ser apresentadas neste formulário-padrão da EMBAP (Anexo I).
02) Apresentar somente cotação de serviços que atendam as especificações técnicas
indicadas neste Anexo I, sob pena de desclassificação.
03) O Anexo I é constituído por 02 (dois) Lotes, razão pela qual a ausência de cotação de
preços em qualquer um dos itens dentro dos Lotes, resultara na DESCLASSIFICAÇÃO
INTEGRAL DE LOTE cotado.
04) Os modelos anexos ao Edital, são meramente ilustrativos. Os modelos originais
contendo a arte final com a escala cormática PANTONE PROCESS COATED e com os
itens de segurança solicitados (1 COR INVISÍVEL FRENTE e HOT STAMPING PRATA
VERSO) poderão ser vistos ou verificados no órgão solicitante.
05) Os arquivos com as imagens originais da arte dos diplomas e que pertencem a EMBAP
serão enviados para empresa vencedora do Edital Carta Convite tão logo seja finalizado
o processo, para que a empresa possa fazer as impressões solicitadas; imagens em jpg
300 dpi.

Concordamos com todas as condições do Edital.
Data: ________/________/________
PROPONENTE: ____________________________________________________________

ANEXO II
EDITAL No 04/2013 – EMBAP – CONVITE
Apresentação opcional (envelope proposta)
(MODELO)

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

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA

Declaramos, na forma e sob as penas impostas pela Lei
Estadual no 15.608/07 c/c Lei Federal n° 8.666/93, que não pretendemos recorrer da decisão
da Comissão Permanente de Licitação, que julgou as propostas, renunciando,
expressamente, ao direito de recurso desta fase de julgamento e ao respectivo prazo e
concordamos com o prosseguimento do procedimento licitatório, aberto através do EDITAL
N° 04/2013-EMBAP, sob a modalidade CONVITE, PROCESSO nº 11.897.898-6, passandose à abertura dos envelopes de documentação.

............................., ...... de............................ de 2013.

________________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa proponente)
Nome:
RG/CPF:
Cargo:

ANEXO III
EDITAL No 04/2013 – EMBAP – CONVITE
APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
(MODELO)

PROPONENTE:

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

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

DECLARAÇÃO
Declo, para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, aberto pelo EDITAL N° 04/2013-EMBAP, sob a modalidade
CONVITE, PROCESSO nº 11.897.898-6, instaurado pela escola de Música e Belas Artes do
Paraná - Embap, que:
-

não estamos suspensos de participar de licitação e impedida de contratar com a
Administração Pública, na forma do inciso III do art 150 da Lei Estadual nº 15.608/07;

-

não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, na forma do inciso IV do
art 150 da Lei Estadual nº 15.608/07;

-

a empresa não possui empregados menores de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 anos, salvo eventual condição
de aprendiz a partir de 14 anos;

-

que a empresa atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade
com o Decreto Estadual nº 6252 de 22 de março de 2006.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

............................., ...... de............................ de 2013.

------------------------------------------------------------------------------Nome:
RG/CPF
Cargo

ANEXO IV
EDITAL No 04/2013 - EMBAP – CONVITE
Apresentação Opcional
(MODELO)

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

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Credenciamos
o
(a)
Sr
(a)
.................................................................
.............................................................................................................., portador(a) da cédula
de identidade sob no ..................................... e CPF/MF sob no ..................................., a
participar do procedimento licitatório aberto pelo EDITAL N° 04/2013-EMBAP, sob a
modalidade CONVITE, PROCESSO nº 11.897.898-6, instaurado pela Escola de Música e
Belas Artes do Paraná - Embap, na qualidade de representante legal da empresa, com
poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, assinar atas, interpor de recurso
e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

............................., ...... de............................ de 2013.

------------------------------------------------------------------------------Nome:
RG/CPF
Cargo:

ANEXO V
EDITAL No 04/2013 - EMBAP – CONVITE
APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
(MODELO)

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

DECLARAÇÃO

O representante legal da Empresa...................................................................., na
qualidade de Proponente do procedimento licitatório aberto pelo EDITAL N° 04/2013EMBAP, sob a modalidade CONVITE, PROCESSO nº 11.897.898-6, instaurado pela
Escola de Música e Belas Artes do Paraná - Embap, declara, para todos os fins de
direito, que tem pleno conhecimento e atende todas às exigências de habilitação
previstas no respectivo edital de licitação.

.....................,........ de ............................de 2013.

..................................................................................
Nome:
RG/CPF
Cargo

ANEXO VI
EDITAL No 04/2013 - EMBAP – CONVITE
Apresentação Obrigatória para Microempresas e empresas de pequeno porte
(MODELO)

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

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Declaramos, sob as penas da lei, para fins de participação na licitação aberta pelo
EDITAL No 04/2013 - EMBAP, sob a modalidade CONVITE, PROCESSO nº 11.897.898-6,
da Escola de Música e Belas Artes do Paraná - Embap, de que somos uma
___________________________________________, conforme o caso, estando sujeita
aos benefícios da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006.

.....................,........ de ............................de 2013.

..................................................................................
......
Nome:
RG/CPF
Cargo

ANEXO VII
AMOSTRAS - DIPLOMAS

