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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2021
PROTOCOLO 283/2021

LICITAÇÃO  EXCLUSIVA  PARA  PARTICIPAÇÃO  DE  MICROEMPRESAS,  EMPRESAS  DE

PEQUENO  PORTE  E  MICROEEMPREENDEDORES  INDIVIDUAIS  -  MEI  (nos  moldes  da  Lei

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar n° 147,

de 7 de agosto de 2014.)

1. PREÂMBULO:

1.1. O  Município  de  Piên,  Estado  do  Paraná,  torna  público  que  realizará  licitação  na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital  e seus Anexos,  com
base nas Leis Federais nº.  8.666/93 e 10.520/02,  Arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº.
123/06,  alterada  pela  Lei  Complementar  147/14,  Lei  Municipal  Nº  1.337/2018,
regulamentada pelo Decreto n° 072/2018, do po MENOR PREÇO POR ITEM, para entrega
parcelada.

1.2. O  PREGÃO  será  conduzido  pelo  PREGOEIRO,  auxiliado  pela  EQUIPE  DE  APOIO,
nomeados pela Portaria nº. 02/2021.

1.3. O PREGÃO será realizado no dia 01 de Março de 2021, com início às 09h30min, na sala
de  licitações,  Rua  Amazonas,  n°  373  –  Bairro  Centro,  Piên  -  PR,  quando  deverão  ser
apresentados,  no  início,  os  documentos  para  credenciamento,  a  declaração  de  que  a
proponente  cumpre  os  requisitos  de  habilitação,  DECLARAÇÃO  DE  ENQUADRAMENTO
COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE e dos envelopes de Proposta de
Preços e dos documentos de Habilitação.

2. OBJETO DO PREGÃO:

2.1. O objeto deste PREGÃO é o Registro de preço para aquisição de materiais de constru-
ção para atender todas as Secretarias, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Ad-
ministração.

2.2. Especificações e quan dades es madas constantes no ANEXO I e Termo de Referência.

2.3. Todos os ITENS do presente edital, são des nados exclusivamente às Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais em atendimento ao que
determina o Art.  48,  Inciso I,  da Lei  Complementar  Federal  123/2006,  alterada pela  Lei
Complementar  Federal  147/2014,  o  qual  determina  que   a  administração pública deverá
realizar processo licitatório des nado exclusivamente à par cipação de microempresas e
empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
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3. TIPO DO PREGÃO:

3.1. Este PREGÃO é do po MENOR PREÇO POR ITEM, para entrega parcelada, em regime
de execução indireta por preço unitário.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. As  despesas  decorrentes  da  presente  licitação  onerarão  os  seguintes  recursos
orçamentários:

Funcional Secretaria

370 Secretaria Municipal de Governo

580/590 Secretaria Municipal de Administração e Finanças

880 Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo

1100 Secretaria Municipal de Viação e Serviços Rodoviários

1410 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

1770/1780 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

2010/2160/2170/2190/
2200/2500/2510

Secretaria Municipal de Educação

2690/2890 Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer

3030/3160/3320/3340/
3430/3540

Secretaria Municipal de Assistência Social e Defesa Cívil

3820/3830 Secretaria Municipal de Saúde

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

5.1. todos os itens deste pregão são  EXCLUSIVOS MPE’s: poderão par cipar desta licitação,
nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 123/06, alterada pela Lei
Complementar  147/14,  apenas  as  Microempresas,  Empresas  de  Pequeno  Porte  e
Microempreendedores Individuais, pertencentes ao ramo de a vidade per nente ao objeto
licitado.

5.2. Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à par cipação no certame aquelas
que preenchem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que
não se enquadrem em nenhuma das situações descritas no parágrafo 4º do referido art. 3º; 

5.3. Para  fins  de  comprovação da  condição de  Microempresa ou  Empresas  de Pequeno
Porte, assim definidas aquelas que se enquadram na classificação descrita no art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006, as licitantes deverão apresentar declaração de enquadramento
como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, a qual
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deverá conter a assinatura do Contador Responsável pela contabilidade da empresa, com
o respec vo número de registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, conforme
modelo constante no Anexo V;

5.4. Não será permi da a par cipação de empresas estrangeiras que não funcionem no País,
de interessados que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução e 
liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de cons tuição, estando 
também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do 
direito de licitar ou contratar com o Município de Piên - PR, ou declarados inidôneos para 
licitar ou contratar com a Administração Pública.

6. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL:

6.1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado na Secretaria Municipal de
Administração e Finanças - Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Piên, com sede à
Rua: Amazonas, nº. 373, Centro, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:30
às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas. 

6.1.1. O Edital também estará disponível a quaisquer interessados no endereço ele-
trônico da Prefeitura www.pien.pr.gov.br até a data marcada para recebimento dos
documentos e dos ENVELOPES Nº. 01 E Nº. 02.

6.2. O aviso do EDITAL será publicado no jornal oficial dos Municípios AMP -  Associação dos
Municípios do Estado do Paraná, Diário Oficial do Estado do Paraná, e na internet no site do
Tribunal de Contas do Paraná.

6.3. Qualquer  alteração  do  Edital  será  divulgada  no  endereço  eletrônico  da  Prefeitura
www.pien.pr.gov.br, no Mural de Licitações. 

7. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

7.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre
o ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de
cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será
cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada
para recebimento das propostas.

7.1.1. O pedido de esclarecimento sobre o ato convocatório pode ser formalizado por
meio de requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente
protocolado no Protocolo  Geral  da  Prefeitura,  situado na  Rua Amazonas,  n°  373,
Bairro Centro, durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:30 às 11:30
horas e das 13:00 às 16:30 horas.
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7.1.2. O pedido de esclarecimento sobre o ato convocatório pode ser formalizado
pelo e-mail: licitacoes@pien.pr.gov.br.

7.1.3. As dúvidas feitas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente
informal.

7.1.4. Os  esclarecimentos  deverão ser  prestados  no prazo  de  01 (um)  dia  ú l,  a
contar do recebimento da solicitação por parte do PREGOEIRO, passando a integrar
os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes.

8. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

8.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de impugnação ao ato convocatório
do  PREGÃO  e  seus  anexos,  observado,  para  tanto,  o  prazo  de  até  02  (dois)  dias  úteis
anteriores à data fixada para recebimento das propostas.     

8.1.1. A apresentação de impugnação ao ato convocatório deverá ser formalizada por
meio de requerimento endereçado ao PREGOEIRO, protocolado junto á Comissão
Permanente de Licitação, situado na Rua Amazonas, n° 373, Bairro Centro, durante o
expediente normal do órgão licitante, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30
horas ou por e-mail ou outro disposi vo eletrônico, carta registrada ou através de
qualquer meio idôneo.

8.1.1.1. A  impugnação  apresentada  por  meio  eletrônico  deverá  ser
formalizada através do email licitacoes@pien.pr.gov.br, devendo constar no
assunto: “Impugnação ao edital de Pregão Presencial  06/2021”.

8.1.1.2. Para efeito de recebimento, a impugnação apresentada através de e-
mail,  deverá  conter  todos  os  documentos  referentes  à  impugnação
devidamente  anexados  e  auten cados  por  meio  eletrônico,  ou  conter
assinatura eletrônica do(s) responsável(is).

8.1.2. A  decisão  sobre  o  pedido  de  impugnação  será  proferida  pela  autoridade
competente no prazo de 01 (um) dia ú l, a contar do recebimento da peça indicada
por  parte  da  autoridade  referida,  que,  além  de  comportar  divulgação,  deverá
também ser juntada aos autos do PREGÃO.

8.1.3. O acolhimento do pedido de impugnação que implique modificação do ato
convocatório do PREGÃO requer republicação pela mesma forma que se deu o texto
original e a designação de nova data para a realização do certame.

9. CREDENCIAMENTO:
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9.1. Aberta  a  fase  para  CREDENCIAMENTO  dos  eventuais  par cipantes  do  PREGÃO,  o
representante da proponente entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie para
par cipar  do  aludido  procedimento,  respondendo  por  sua  auten cidade  e  legi midade,
devendo, ainda, iden ficar-se e apresentar a Carteira de Iden dade ou outro documento
equivalente, com fotografia.

9.2. O  credenciamento  far-se-á  por  meio  de  instrumento  público  de  procuração  ou
instrumento par cular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em
todas  as  etapas/fases  do PREGÃO,  formular  verbalmente  lances  ou  ofertas  na  etapa  de
lances, desis rem verbalmente de formular lances ou ofertas na etapa de lances, negociar a
redução de preço, desis r expressamente da intenção de interpor recurso administra vo ao
final  da  sessão,  manifestar-se  imediata  e  mo vadamente  sobre  a  intenção  de  interpor
recurso  administra vo  ao  final  da  sessão,  assinar  a  ata  da  sessão,  prestar  todos  os
esclarecimentos  solicitados  pelo  PREGOEIRO,  enfim,  pra car  todos  os  demais  atos
per nentes ao certame.

9.2.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento par cular, esta
deverá vir acompanhada do contrato social, estatuto, requerimento do empresário
ou  outro  instrumento  cons tu vo  da  proponente,  em  que  seja  expressa  a
capacidade/competência do outorgante para cons tuir mandatário.

9.3. Se  o  representante  da  proponente  comprovar  a  condição  de  sócio,  proprietário,
dirigente  ou  assemelhado  da  empresa  proponente,  ao  invés  de  instrumento  público  de
procuração  ou  instrumento  par cular,  deverá  apresentar  cópia  do  respec vo
Estatuto/Contrato  Social  ou  documento  equivalente,  no  qual  estejam  expressos  seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal inves dura.

9.3.1. O Estatuto/Contrato Social ou documento equivalente deverá ser apresentado
em cópia auten cada em cartório ou acompanhada de original para conferência.

9.4. Para  fins  de  comprovação da  condição de  Microempresa ou  Empresas  de Pequeno
Porte, assim definidas aquelas que se enquadram na classificação descrita no art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006, as licitantes deverão apresentar declaração de enquadramento
como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, a qual
deverá conter a assinatura do Contador Responsável pela contabilidade da empresa, com
o respec vo número de registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, conforme
modelo constante no Anexo V.

9.5. É admi do somente um representante por proponente.

9.6. A ausência da documentação referida ou a apresentação em desconformidade com as
exigências previstas impossibilitará a par cipação do representante da proponente neste
PREGÃO.
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9.7. Após  o  CREDENCIAMENTO  das  proponentes  que  comparecerem,  o  PREGOEIRO
declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte, que consiste no
recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital.

10. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO  E  DOS  ENVELOPES  PROPOSTA  DE  PREÇOS  (Nº.  01)  E  DOCUMENTOS  DE
HABILITAÇÃO (Nº. 02):

10.1. A etapa/fase para recebimento da DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS  DE  HABILITAÇÃO  e  posterior  recebimento  dos  envelopes  de  PROPOSTA  DE
PREÇOS (Nº. 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº. 02) será levada a efeito tão logo se
encerre da fase de CREDENCIAMENTO.

10.1.1. A  DECLARAÇÃO  DE  QUE  A  PROPONENTE  CUMPRE  OS  REQUISITOS  DE
HABILITAÇÃO deverá ser apresentada  impressa por processo eletrônico, em papel

mbrado  da  licitante,  devidamente  datada  e  assinada  pelo  administrador  ou
representante legal da empresa.

10.1.2. A  DECLARAÇÃO  DE  QUE  A  PROPONENTE  CUMPRE  OS  REQUISITOS  DE
HABILITAÇÃO não deve integrar  os  ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (Nº.  01)  e
DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO  (Nº.  02),  cons tuindo-se  em  DOCUMENTO  a  ser
fornecido separadamente; fica facultada a u lização do modelo constante do ANEXO
III.

10.2. Iniciada esta etapa/fase, O PREGOEIRO receberá e examinará a DECLARAÇÃO DE QUE A
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

10.2.1. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade
com a exigência prevista inviabilizará a par cipação da proponente neste PREGÃO,
impossibilitando, em consequência, o recebimento dos envelopes de PROPOSTA DE
PREÇOS (Nº. 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº. 02).

10.2.2. O atendimento desta exigência é condição para que a proponente con nue
par cipando do PREGÃO, devendo proceder, em seguida, à entrega dos envelopes de
PROPOSTA DE PREÇOS (Nº. 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº. 02).

10.3. As  Microempresas  ou  Empresas  de  Pequeno  Porte  que  estejam  com  restrição  no
tocante a Regularidade Fiscal deverão apresentar a DECLARAÇÃO COM RESTRIÇÃO FISCAL,
em  subs tuição  a  DECLARAÇÃO  DE  QUE  A  PROPONENTE  CUMPRE  OS  REQUISITOS  DE
HABILITAÇÃO,  conforme  modelo  constante  no  Anexo  IV  deste  Edital.  Destaca-se  que  a
presente declaração é válida somente para sanar eventuais pendências com relação aos
documentos  de  regularidade  fiscal,  sendo  que  não  será  aceita  com  o  intuito  de  sanar
restrições  nos  demais  documentos  solicitados  em  edital,  conforme  art.  43,  §  1º  da  Lei
Complementar nº 123/06.
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11.  FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS (Nº. 01) E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº. 02):

11.1. Os  envelopes,  respec vamente  PROPOSTA  DE  PREÇOS  (Envelope  nº.  01)  e
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope nº.  02) deverão ser apresentados, fechados e
indevassáveis,  contendo  cada  um  deles,  em  sua  parte  externa,  além  do  nome  da
proponente, os seguintes dizeres:

(Razão Social da Proponente, Endereço, CNPJ, Telefones e email)
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
DATA: XX/02/2021

(Razão Social da Proponente, Endereço, CNPJ, Telefones e email)
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO
DATA: XX/02/2021

11.2. Os  documentos  constantes  do  Envelope nº.  01  –  Proposta  de  Preços deverão ser
apresentados de forma impressa por processo eletrônico, em  01 (uma) via redigida com
clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem
rasuras ou entrelinhas que prejudiquem a sua análise, numeradas, sendo a proposta datada
e  assinada  na  úl ma  folha  e  rubricada  nas  demais  pelo  representante  legal  ou  pelo
Procurador, juntando-se, neste caso, a Procuração. Poderá ser u lizado o modelo conforme
Anexo VI ou impresso a par r do so ware Equiplano Auto Cotação.

11.2.1. A proponente poderá apresentar junto a Proposta de Preços, mídia digital,
sendo CD, Pen Drive ou outros periféricos de conexão com Desktop compa veis com
Leitores de CD e entradas USB.

11.2.2. O periférico contendo a Proposta de Preços eletrônica deverá estar dentro do
Envelope nº. 01 e será devolvida ao representante da licitante depois de realizada a
cópia dos dados.

11.2.3. Para critérios de Análise, a Proposta de Preços impressa prevalecerá sobre a
Proposta de Preços eletrônica.

11.2.4. A  não  apresentação  da  Proposta  de  Preços  eletrônica  não caracteriza  a
desclassificação da Proposta impressa.
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11.2.5. Para leitura do arquivo de Proposta eletrônica, a proponente deverá  entrar
em  contato  com  setor  de  licitações  ou  através  do  mural  de  licitações  no  site
www.pien.pr.gov.br

11.2.6. A proponente somente poderá apresentar  uma única  Proposta de Preços
escrita  e  uma  única  Proposta  de  Preços  eletrônica,  sendo  que  ambas  deverão
conter  exatamente  os  mesmo itens  cotados,  descrições,  quan dades,  unidades,
valores unitários e valores totais. A Proposta de Preços escrita poderá ser impressa
a par r do sistema Equiplano.

11.3. Os  documentos  integrantes  do  ENVELOPE  Nº.  01  –  PROPOSTA  DE  PREÇOS  e  os
documentos de habilitação (ENVELOPE Nº. 02) poderão ser apresentados por cópias simples,
ou por cópias auten cadas por cartório competente, ou por meio de publicação em órgão da
imprensa oficial, ou em original, quando expedidos via Internet.

11.3.1. A  aceitação  de  documentação  por  cópia  simples  ficará  condicionada  à
apresentação do original ao PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO, por ocasião da abertura
do ENVELOPE Nº. 02, para devida auten cação.

11.3.1.1. A licitante que desejar auten car a documentação em data e horário
anterior  à  marcada  para  abertura  dos  envelopes  deverá  agendá-la  com  o
PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO pelos telefones (41)  3632- 1136  , (41)  3632-
2204 ou (41) 3632- 2220.

11.3.1.2. Para auten cação de documentos apresentados por cópia simples, o
documento original a ser apresentado poderá não integrar o envelope.

11.3.1.3. Os  documentos  expedidos  via  Internet  terão, sempre  que
necessário, suas  auten cidades/validades  comprovadas  por  parte  do
PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO.

11.3.1.4. O  PREGOEIRO  não  se  responsabilizará  pela  eventual
indisponibilidade  dos  meios  eletrônicos,  no  momento  da  verificação.
Ocorrendo a  indisponibilidade  referida,  e  não  tendo sido  apresentados  os
documentos preconizados,  inclusive  quanto à forma exigida,  a  proponente
será inabilitada se o licitante não portar a comprovação da informação de que
se trata.

11.3.2. Os  documentos  apresentados  por  qualquer  proponente,  se  expressos  em
língua estrangeira,  deverão  ser  auten cados  por  autoridade brasileira  no  país  de
origem e traduzidos para o português por tradutor público juramentado.

11.3.3. Inexis ndo  prazo  de  validade  nas  Cer dões,  serão  aceitas  aquelas  cujas
expedições/emissões  não  ultrapassem  a  90  (noventa)  dias  da  data  final  para  a
entrega dos envelopes.
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12. CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº. 01):

12.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá:
a) apresentar o número do processo licitatório – PREGÃO;
b) apresentar  a  razão  social  da  proponente,  CNPJ,  endereço  completo,  telefone,  fax  e
endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato;
c) apresentar  a  descrição  detalhada  do  objeto  do  PREGÃO,  em  conformidade  com  as
especificações  con das  no  Anexo  I;  a  descrição  referida  deve  ser  firme  e  precisa,  sem
alterna va de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um
resultado;
d) apresentar o prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
de sua apresentação, sendo certo tratar-se de Registro de Preço cuja validade será de 12
(doze)  meses.  Caso  não  haja  prazo  de  validade  expresso  na  proposta,  o  Pregoeiro
considerará o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
Caso o prazo seja expressamente inferior, a proposta será desclassificada.
e) apresentar preço unitário e total por item, expresso em moeda corrente nacional, em
algarismo, fixo, com duas casas decimais (Ex.: R$ 1,23) e irreajustável, apurado à data da
apresentação  da  proposta,  sem  inclusão  de  qualquer  encargo  financeiro  ou  previsão
inflacionária; em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados
os primeiros;
f) incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos rela vos ao
cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, tributos de
qualquer natureza,  materiais, frete e/ou transporte, bem como os encargos trabalhistas e
sociais,  tributos  ou  outros  valores  de  natureza  direta  ou  indireta  necessários  à  plena
execução do objeto da licitação, não sendo admi dos acréscimos, encargos ou quaisquer
outras despesas, garan ndo-se este durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços,
exceto quanto aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico-financeiro previsto na
legislação incidental;
g) Apresentar marca de cada item, quando houver.

12.2. A proponente poderá apresentar proposta para quantos itens quiser, desde que res-
peitadas às exigências fixadas no subitem anterior e observados os itens exclusivos para Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, não sendo
admi da cotação inferior à quan dade prevista em cada item.

12.3. O valor cotado é de inteira responsabilidade da licitante, devendo observar com rigor,
quando da elaboração da proposta, para que não ocorram erros de digitação, especificações
incompletas  ou  valores  cotados  erroneamente,  estando  sujeito  à  desclassificação  da
proposta.

13. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº. 02):
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13.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO per nentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os
seguintes:

13.1.1. Habilitação Jurídica:
a) Ato Cons tu vo (qualificação jurídica) ou Estatuto ou, ainda, Contrato Social em vigor
(qualificação jurídica), em se tratando de sociedades comerciais ou Requerimento do
Empresário,  em  se  tratando  de  Microempreendedor  Individual,  bem  como  suas
alterações em vigor, devidamente registrados (ou outro instrumento equivalente). No
caso  de  sociedades  por  ações,  apresentar  também  documentos  de  eleição  de  seus
administradores;  para  sociedades  civis,  a  inscrição  do  Ato  Cons tu vo  deverá  vir
acompanhada de prova de diretoria em exercício. No caso de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País apresentar Decreto de Autorização e Contrato ou
Autorização para Funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a vidade
assim o exigir;

a.1) A apresentação de todas as alterações contratuais a que se refere o edital
poderá ser subs tuída pelo contrato social consolidado e todas as alterações pos-
teriores.

b) Comprovante de Inscrição Estadual ou Ficha de Atualização Cadastral;
c) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (Cartão de Iden ficação);

13.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Cer ficado de Regularidade do FGTS;
b) Prova de Regularidade rela va a Tributos Federais e à Dívida A va da União referente
a todos os tributos federais e à Dívida A va da União - DAU, abrangendo inclusive as
contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991;
c) Prova de Regularidade rela va a Tributos Estaduais;
d) Prova de Regularidade rela va a Tributos Municipais;
e) Prova de Regularidade rela va a Débitos Trabalhistas.

13.1.3. Qualificação Econômico-Financeira
a) Cer dão Nega va de Recuperação Judicial e Falência, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, em vigor, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias
da abertura do certame;

13.1.4. Qualificação Técnica
a) Atestado de Capacidade Técnica emi do, no mínimo, por 01 (um) órgão público ou
privado, comprovando ap dão para caracterís cas, quan dades e prazos. 

a.1) O Atestado fornecido por órgão privado deverá conter reconhecimento de firma
da assinatura do responsável;
a.2) O(s) Atestado(s) poderão ter sua auten cidade comprovada conforme Art. 43, §
3°, da Lei Federal 8.666/93.
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13.1.5. Documentação Complementar:
a) Declaração de Não Impedimento, conforme Anexo VII do edital;
b) Declaração de Não Parentesco, conforme Anexo VIII do edital;

13.3. Não será aceito solicitação de subs tuição de documento àquele exigido no presente
EDITAL e seus ANEXOS.

13.4. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura da Ata de Registro de Preços,
conforme os preceitos do art. 42 e 43, § 1º e 2º da Lei Complementar nº. 123/2006, porém,
as  microempresas  e  as  empresas  de  pequeno  porte,  por  ocasião  da  par cipação  em
certames  licitatórios,  deverão apresentar  toda  a  documentação  exigida  em edital  para
efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma
restrição.

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006:
Estatuto de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da par cipação
em certames licitatórios,  deverão apresentar  toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição. 

      §  1º  Havendo alguma restrição  na comprovação da regularidade fiscal,  será
assegurado  o  prazo  de  05  (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
cer dões  nega vas  ou  posi vas  com  efeito  de  cer dão  nega va. 

      §  2º  A  não-regularização da  documentação,  no  prazo  previsto  no  §  1º  deste
ar go,  implicará  decadência  do  direito  à  contratação,  sem  prejuízo  das  sanções
previstas  no art.  81 da Lei  nº  8.666,  de  21 de junho de 1993,  sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

13.5. Destaca-se que não serão aceitas cer dões com prazo de validade vencido.

14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (Nº. 01):
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14.1. Compete o PREGOEIRO proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS
(Nº. 01), conservando intactos os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº. 02) e sob
a guarda do PREGOEIRO.

14.2. O PREGOEIRO procederá à abertura dos envelopes que contém as propostas de preços
avaliando o cumprimento das condições exigidas neste Edital. 

15. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:

15.1. O  PREGOEIRO examinará  as  PROPOSTAS DE PREÇOS sempre  levando em conta  as
exigências fixadas em edital.

15.1.1. O  exame  envolvendo  o  objeto  ofertado  implicará  na  constatação  da
conformidade  do  mesmo  com  as  especificações  estabelecidas  no  Edital  e  seus
Anexos, para atendimento das necessidades do órgão licitante.

15.2. Definidas as PROPOSTAS DE PREÇOS que atendam às exigências acima, envolvendo o
objeto e o valor, o PREGOEIRO elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em
obediência ao critério do menor preço.

16. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:

16.1. Será desclassificada a PROPOSTA DE PREÇOS que:
a) deixar  de  atender  quaisquer  das  exigências  preconizadas  para  a  correspondente
apresentação;
b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;
c) oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;
d) apresentar preço manifestamente inexequível;
e) apresentar preço simbólico ou de valor zero.
f) apresentar preço maior que o preço máximo consignado neste Edital.
g) apresentar valor unitário (de um ou mais itens) superior àquele estabelecido no Anexo I,
ainda que o valor total da proposta esteja compa vel com o mesmo.
h) não apresentar marca dos itens cotados.

17. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS:

17.1. Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, o PREGOEIRO selecionará, sempre
com base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado o menor preço e
todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em ate
10% (dez por cento) àquela de menor preço.
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17.1.1. Não  havendo,  pelo  menos,  03  (três)  propostas  em  conformidade  com  a
previsão estabelecida no subitem 17.1, o PREGOEIRO selecionará, sempre com base
na classificação provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente
subsequentes,  quando houver,  para  que  suas  proponentes  par cipem dos  lances
quaisquer que tenham sido os preços oferecidos nas propostas, observada a previsão
de empate entre duas ou mais propostas, conforme item 17.1.2. abaixo.

17.1.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também
para efeito da definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes
regras:
a) proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10%
(dez por cento) àquela de menor preço, devendo exis r, nesta situação, no mínimo,
03 (três) propostas válidas para a etapa de lances;
b) todas as propostas coincidentes com um dos 03 (três) menores valores ofertados,
se houver.

17.1.3. Na hipótese da ocorrência  das previsões  relacionadas no subitem 17.1.2.,
letras “a” e “b”, para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória
das proponentes empatadas,  a correspondente definição será levada a efeito por
meio de sorteio; cabe à vencedora do sorteio definir o momento em que oferecerá
oferta/lance. 

17.1.4. Havendo uma única  proponente  ou  tão  somente  uma proposta  válida,  o
PREGOEIRO poderá decidir, jus ficadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive
para melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo
quaisquer outros aspectos per nentes e o próprio preço cotado, ou pela repe ção do
PREGÃO  ou,  ainda,  dar  prosseguimento  ao  PREGÃO,  condicionado,  em  todas  as
hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante.

17.2. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos deste Edital, e
desde que seu preço seja compa vel com o valor es mado, da contratação, esta poderá ser
aceita. 

18. OFERECIMENTO/INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS:

18.1. Definidos os aspectos per nentes às proponentes que poderão oferecer ofertas/lances
verbais, dar-se-á início ao oferecimento de lances verbais, que deverão ser formulados em
valores dis ntos e decrescentes.

18.1.1. Somente serão aceitos lances verbais que sejam inferiores ao valor da menor
proposta escrita ou do úl mo lance verbal oferecido.
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18.2. O  PREGOEIRO  convidará  individualmente  as  proponentes  classificadas  para
oferecimento de lances verbais, de forma sequencial, a par r da proponente da proposta de
maior  preço  e  as  demais  em ordem decrescente  de  valor,  sendo  que  a  proponente  da
proposta de menor preço será a úl ma a oferecer lance verbal.

18.3. Quando convocado pelo PREGOEIRO, a desistência da proponente de apresentar lance
verbal  implicará na exclusão da etapa de lances verbais  para o item, ficando sua úl ma
proposta registrada para a classificação final. 

18.4. A  etapa de oferecimento de lances  verbais  terá  prosseguimento enquanto houver
disponibilidade para tanto por parte das proponentes.

18.5. O encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerá quando todas as
proponentes declinarem da correspondente formulação.

18.6. Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances e classificadas as propostas na
ordem crescente  de  valor,  incluindo  aquelas  que  declinaram do oferecimento  de  lance,
sempre com base no úl mo lance apresentado, o PREGOEIRO examinará a aceitabilidade do
valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo mo vadamente a
respeito.

18.7. É facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente de menor preço, para que seja
ob do preço melhor.

18.8. Na  hipótese  de  não  realização  de  lances  verbais,  O  PREGOEIRO  verificará  a
conformidade  entre  a  proposta  escrita  de  menor  preço  e  o  valor  es mado  para  a
contratação.

18.9. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade
do objeto e do preço, também é facultado O PREGOEIRO negociar com a proponente da
proposta de menor preço, para que seja ob do preço melhor.

18.10. O PREGOEIRO poderá comparar os preços apresentados com os atuais pra cados no
mercado  ou  até  mesmo  propostos  em  licitações  anteriores,  u lizando-se  da  pesquisa
realizada, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento, e/ou de todos os meios
possíveis para a correspondente verificação.

18.11. O PREGOEIRO pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos
após o término da fase compe va e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem
o  dever  de  portar  informações  acerca  dos  custos  (planilhas  e  demonstra vos)  em  que
incorrerá para o atendimento do objeto do PREGÃO, suficientes para jus ficar a proposta
escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço que apresentar.
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18.12. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação
de elementos insuficientes para jus ficar  a  proposta  escrita  de menor  preço ou o lance
verbal de menor preço acarretará a desclassificação do proponente.

18.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento de falha
formal rela va à documentação na própria sessão.

18.14. Para  efeito  do  saneamento de  falha  formal  rela va  à  documentação,  a  correção
poderá  ser  desencadeada  durante  a  realização  da  própria  sessão  pública,  com  a
apresentação,  encaminhamento  e/ou  subs tuição  de  documento,  ou  com  a  verificação
desenvolvida por  meio eletrônico, fac-símile,  ou,  ainda,  por  qualquer outro método que
venha a produzir o efeito indispensável.

18.15. Sendo a proposta aceitável, o PREGOEIRO verificará as condições de habilitação da
proponente,  e  assim  sucessivamente,  até  a  apuração  de  uma  oferta  aceitável  cuja
proponente atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora.

18.16. Se  a  oferta  não  for  aceitável  ou  se  a  proponente  desatender  às  exigências
habilitatórias,  o PREGOEIRO examinará a oferta subsequente de menor preço,  decidindo
sobre sua aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao
objeto e preço, na hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões
estampadas nos subitens antecedentes.

18.17. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Administração poderá fixar  prazo de 08 (oito)  dias  úteis  para a apresentação de nova
documentação ou proposta.

19. RECURSO ADMINISTRATIVO:

19.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e mo vadamente
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação
das razões do recurso.

19.1.1. Os recursos e contra razões poderão ser realizados através de qualquer meio
idôneo, como e-mail, carta registrada e/ou outro disposi vo eletrônico.

19.1.1.1. Os  recursos  apresentados  por  meio  eletrônico  deverão  ser
formalizados através do e- mail licitacoes@pien.pr.gov.br, devendo constar no
assunto: “Recurso Referente ao Pregão Presencial 02/2021”.

19.1.1.2. Para efeito de recebimento, os recursos apresentados através de e-
mail deverão conter todos os documentos referentes ao recurso devidamente
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anexados e auten cados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica
do(s) responsável (is).

19.2. Os demais licitantes ficam desde logo in mados para apresentar contra razões em
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.

19.3. Após a apresentação das contra razões ou do decurso do prazo estabelecido para
tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo,
devidamente informado, à autoridade competente para decisão.

19.4. Os  autos  do  PREGÃO  permanecerão  com  vista  franqueada  aos  interessados,  na
Secretaria  Municipal  de  Administração  e  Finanças  -  Setor  de  Licitações  da  Prefeitura
Municipal de Piên, com sede à Rua Amazonas, nº. 373, Centro, durante o expediente normal
do órgão licitante, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas.

19.5. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação
dos atos insusce veis de aproveitamento. 

20. ADJUDICAÇÃO:

20.1. A falta de manifestação imediata e mo vada da intenção de interpor recurso,  por
parte  da  proponente,  importará  na  decadência  do  direito  de  recurso,  compe ndo  o
PREGOEIRO adjudicar o objeto do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).

20.2. Exis ndo recurso e constatada a regularidade dos atos pra cados e após a decisão do
mesmo, a autoridade competente deve pra car o ato de adjudicação do objeto do certame
à(s) proponente(s) vencedora(s).

21. HOMOLOGAÇÃO:

21.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.

21.2. A par r do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da(s)
proponente(s)  adjudicatária(s)  para  assinar  a  Ata  de  Registro  de  Preços,  respeitada  a
validade de sua(s) proposta(s).

22. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO:

22.1. O resultado final do PREGÃO será comunicado às proponentes e publicado no quadro
de editais da Prefeitura Municipal.

23. DO REGISTRO DE PREÇO E CONTRATAÇÃO:
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23.1. O objeto deste PREGÃO será registrado em Ata de Registro de Preços e contratado
consoante as regras próprias do Sistema. Não sendo assinada a Ata de Registro de Preços,
poderá o órgão licitante convocar as outras proponentes classificadas, ao preço do primeiro,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, no art. 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002,
observada a ampla defesa e o contraditório.

23.2. A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de Registro de
Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a par r da data da convocação expedida
pela  Secretaria  Municipal  de  Administração  e  Finanças  –  Departamento  de  Compras  e
Licitações, sito à Rua Amazonas, 373, Centro – Piên/Pr.

23.2.1. No ato da assinatura da Ata de Registro de Preço a empresa deverá apresen-
tar na Coordenação de Contratos da Prefeitura todas as Cer dões de Regularidade
Fiscal  e  Trabalhista  exigidas  na habilitação atualizadas e  em plena vigência  (Obs.:
Caso a Cer dão rela va à Tributos Municipais não apresente o número do Cadastro
de Inscrição Municipal, favor apresentá-lo em anexo). O não cumprimento implicará
na imediata inabilitação da empresa,  conforme art.  55,  XIII,  da Lei  8666/93,  bem
como na análise da classificação/habilitação dos remanescentes, se houver, na res-
pec va ordem.

23.4. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que
comprove  a  data  do  correspondente  recebimento  ou  publicada  no  Diário  Oficial  do
Município, considerando-se recebida no 1° dia ú l subsequente a publicação.

23.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado  durante  o  seu  transcurso,  desde  que  ocorra  mo vo  jus ficado,  aceito  pela
autoridade competente. Não havendo decisão, a assinatura da Ata de Registro de Preços e
contratos dela decorrentes deverá ser formalizada até o 5º (quinto) dia ú l, contado da data
de convocação.

23.5. Também  para  assinatura  da  Ata  de  Registro  de  Preços  e  para  o  contrato  dela
decorrente ou para re rada da Nota de Empenho, a proponente adjudicatária deverá indicar
o representante legal ou procurador cons tuído para tanto, acompanhado dos documentos
correspondentes.

23.6. A recusa injus ficada de assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos ou aceitar/
re rar  o  instrumento  equivalente  dela  decorrente,  observado  o  prazo  estabelecido,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da(s) proponente(s)
adjudicatária(s), sujeitando-se às sanções previstas no item 28 e subitens.

23.7. A Ata de Registro de Preços e contratos dela decorrentes terão vigência de 12 (doze)
meses.

24. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS ITENS OBJETO DO PREGÃO:
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24.1. A entrega deverá ser realizada em até 05 (cinco) dias, contados a par r do recebimen-
to da Nota de Empenho. Os itens deverão ser entregues diretamente nos nas sedes das se-
cretarias solicitantes entre 08:00 e 11:30 e das 13:00 ás 16:30.

24.2   Não poderá o Detentor da Ata recusar-se a entregar os itens solicitados na Nota de
Empenho no Municipio de Piên, mesmo que em pequena quan dade

24.3   Ficam definidos os endereços de entrega conforme abaixo : 

a) Secretaria Municipal de Administração e Finanças:
Rua: Amazonas, 373 -  Centro Piên/PR.

b) Secretaria Municipal de Ação Social e Defesa Cívil:
CAMU: Rua Espírito Santo, 120 – Centro/Piên. 
CRAS:   Rua Campo Grande, 36 – Avencal/Piên.
CONSELHO TUTELAR: Rua Amazonas, 226 – Centro/Piên.
DEFESA CÍVIL: Rua Tocan ns, 169 – Centro/Piên.

c) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:
Rua: Rua São Gonçalo, 94 – Centro/Piên.

d)  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:
Sede: Avenida Brasil, 282 – Centro/Piên. 

e)   Secretaria Municipal de Educação 
Sede Administra va:   Avenida Brasil, n 81– CENTRO/PIÊN.

f) Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer:
Ginásio de esportes Cláudio de oliveira mendes: Rua Campo Grande, 44 – Avencal/Piên.
Sede Cultura: Rua Amazonas, 256 – Centro/Piên.
Biblioteca: Rua Fortaleza, 512 – Centro/Piên. 

g) Secretaria Municipal de Governo:
Rua: Amazonas, 373 -  Centro Piên/PR.

h) Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo:
Rua: Amazonas, 373 -  Centro Piên/PR.

i) Secretaria Municipal de Saúde:
Posto Central: Rua Belo Horizonte, nº 92 – Centro/ Piên.
Vigilância Sanitária: Rua Bahia, 223 – Centro/Piên

j) Secretaria Municipal de Aviação e Serviços Rodoviários:
Barracão: Rua Reinaldo de Oliveira Mendes nº 542 -  Centro/ Piên.
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24.4. Os itens registrados serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou
posterior verificação, conforme o caso, da compa bilidade com as especificações pactuadas,
envolvendo a qualidade, quan dade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no
recebimento defini vo que será realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal
pela Secretaria Solicitante, observado o prazo de até 05 (cinco) dias corridos de sua entrega.

24.5. São designados como fiscais de contrato:

SECRETARIA FISCAL
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEFESA CIVIL Scheila Fuerst

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Jhonn Lenonn Vaz 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Cláudia knopck Lisboa

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Daiane dos Santos

SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER Adriana Bueno Franco

SECRETARIA DE GOVERNO Jhonn Lenonn Vaz

SECRETARIA DE SAÚDE Felicio Thomas Oliveira Vieira

SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Ivan 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E 
URBANISMO

Jhonn Lenonn Vaz

24.6. O  fornecedor deverá disponibilizar Romaneio de Entrega, para assinatura mediante
conferência  dos itens,  onde deverá constar item, descrição,  quan dade,  iden ficação do
fornecedor em três vias sendo uma para recebedor (Ins tuição), uma para o fornecedor e
uma deverá acompanhar a Nota Fiscal (quando enviada para pagamento).

25.4.1. Os produtos deverão ser entregues em embalagens intactas, com prazo de
validade mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de vida ú l. 

25.4.2. Todos os materiais devem ser entregues embalados e em perfeitas condições
para uso. 

24.7. O recebimento defini vo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária,
nos termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de
Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, bem como na Ata de Registro de
Preços.

24.8. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Contratada obrigada a
re rá-lo e subs tuí-lo no prazo de 05 (cinco) dias, contados da rejeição, ou imediatamente;
sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10 % (dez
por  cento)  do  valor  produtos  não  subs tuídos,  corrigidos  ou  não  complementados,  em
conformidade com o item 27, II, “c” do Edital.
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24.9. Em caso de diferença de quan dade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua 
complementação no prazo de 05 (cinco) dias, contados da no ficação a ser expedida pela 
Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, 
ao dia, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não subs tuídos, corrigidos ou 
não complementados, em conformidade com o item 27, II, “c” do Edital.

24.10. Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os itens solicitados na Autorização 
de Fornecimento/Empenho,   mesmo que em pequena quan dade  .

25. PAGAMENTO:

25.1. O pagamento será efetuado conforme a entrega dos produtos, através de depósito
bancário, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme
disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde
que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às  provas de regularidade
rela va a Tributos Federais e à Dívida A va da União referente a todos os tributos federais e
à Dívida A va da União -  DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais  – INSS,  de
Garan a do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Cer dão
Nega va de Débitos Trabalhistas. 

25.1.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no
órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia ú l subsequente.

25.1.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação
fiscal.  O  prazo  de  pagamento  será  contado  a  par r  da(s)  correspondente(s)
regularização(ões).

25.1.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias
contados da apresentação da nota fiscal/fatura no protocolo financeiro da Prefeitura,
o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de
Preço ao Consumidor), entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e
o efe vo pagamento (conforme art.40, XIV, “c”, Lei Federal 8666/1993).

26. DA DISPENSA DA GARANTIA:

26.1 Não será exigida prestação de garan a, para as aquisições decorrentes deste PREGÃO. 

27. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

27.1. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injus ficado do objeto desta
licitação,  sem  prejuízos  das  responsabilidades  civil  e  criminal,  ressalvado  as  situações
devidamente jus ficadas  e  comprovadas,  a  critério  da  Administração Pública,  garan a  a
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ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumula vamente
ou não:

I. Advertência.
a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

II. Multa, nos seguintes termos:
a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao
dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. Ven-
cido o prazo, o Registro de Preços poderá ser considerado cancelado, a critério da Adminis-
tração, ficando sujeita às penalidades previstas nos ar gos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e
alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da multa rela va à res-
cisão, prevista na letra “e” e perdas e danos.
b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor regis-
trado, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa rela va à rescisão, prevista na
letra “e” e perdas e danos.
c) Pela demora em subs tuir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido
ou complementar a quan dade, a contar do décimo dia da no ficação da rejeição, aplicar-
se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 10
% (dez por cento) do valor dos produtos não subs tuídos/corrigidos ou não complementa-
dos, tudo sem prejuízo da multa rela va à rescisão, prevista na letra “e” e perdas e danos.
d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas alterações, ou
no instrumento convocatório ou ainda, no Registro de Preços, e não abrangida nos incisos
anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor da Ata de Re-
gistro de Preços, sem prejuízo das multas rela vas à rescisão e perdas e danos, prevista na
letra “e” e perdas e danos.
e) Pelo descumprimento parcial ou integral do estabelecido na Ata de Registro de Preços,
que enseje rescisão,  multa de 10% (dez por cento)  do valor registrado,  sem prejuízo de
perdas e danos e das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de
Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame,  ensejar  o  retardamento  da execução de  seu objeto,  não man ver  a  proposta,
falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal,  ficará  impedido  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  Estados,  Distrito  Federal  ou
Municípios  e,  será  descredenciado  no  SICAF,  ou  nos  sistemas  de  cadastramento  de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois)
anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor
da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública,
enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante  a  própria  autoridade que aplicou a  penalidade,  que será  concedida
sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido
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o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na
Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

27.2. Além do previsto acima, pelos mo vos que se seguem, principalmente, a detentora da
Ata estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III  e IV do subitem 28.1. cumuladas
com multas, tanto moratórias como sancionatórias.
 I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;
II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada
se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da
rejeição, devidamente no ficada.
III  -  pela  não  execução  do  fornecimento  de  acordo  com  as  especificações  e  prazos
es pulados neste Edital e na Ata de Registro de Preços.
 
27.3. Além das  penalidades  citadas,  a  Detentora  da  Ata  ficará  sujeita,  ainda,  às  demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

27.4. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumula vamente, ficando o
seu total limitado a 20% (vinte por cento) do  valor registrado, sem prejuízo de perdas e
danos cabíveis. 

27.5. Poder-se-á  descontar  dos  pagamentos  porventura  devidos  à  detentora  da  Ata  as
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida a va
do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

27.6. O fornecedor terá sua Ata de Registro de Preços cancelada quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não re rar a respec va nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabele-
cido pela Administração, sem jus fica va aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
pra cados no mercado;
d) presentes razões de interesse público.
e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o con-
traditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.
f) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de
caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta
cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

27.7. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração
e  nas  hipóteses  dos  ar gos  77  e  78  da  Lei  nº.  8.666/93,  ou  a  pedido  jus ficado  do
interessado  e  aceito  pela  Administração,  presente  as  razões  orientadas  pela  Teoria  da
Imprevisão.
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27.8. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que
implique  no  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  o  Município,  ou  de  declaração  de
inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

28. DISPOSIÇÕES GERAIS:

28.1. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos ar gos 42, 43, 44, 45 e 46
da  Lei  Complementar  nº.  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  atendendo  o  direito  de
prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate
quando verificado ao final da disputa de preços.

28.2. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação
da  disputa,  observada  a  igualdade  de  oportunidades  entre  as  proponentes,  sem
comprome mento do interesse público, da finalidade e da segurança da Ata de Registro de
Preços. 

28.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu vos,  exceto quando for
explicitamente disposto em contrário. 

28.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste ar go em dia de expediente
no órgão ou na en dade.

28.3.2. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automa camente transferida para o primeiro dia ú l subsequente, no horário e local
estabelecidos neste  EDITAL,  desde que não haja  comunicação do PREGOEIRO em
sen do contrário. 

28.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação
por razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de o cio
ou por provocação de qualquer pessoa,  mediante ato escrito e fundamentado, sem que
caiba direito a qualquer indenização.

28.5. O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais  deixará  de  importar  no
afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a
aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO.

28.6. A proponente assume o custo para a preparação e apresentação de sua proposta,
sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta despesa,
independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO.

28.7. Em  qualquer  fase  do  PREGÃO,  caberá  ao  representante  da  licitante  comprovar  a
exequibilidade  da  proposta  ou  lance,  durante  a  própria  sessão,  implicando  em
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desclassificação da proposta quando, inquirido, não comprovar por qualquer meio de prova
admi da em direito.

28.8. A  apresentação  da  proposta  de  preços  implicará  na  aceitação,  por  parte  da
proponente, das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS,  inclusive quanto a não
obrigatoriedade  da  promoção  das  contratações  derivadas  do  sistema  de  Registro  de
Preços.

28.9. A  proponente  é  responsável  pela  fidelidade e  legi midade das  informações  e  dos
documentos colacionados em qualquer fase do PREGÃO.

28.10. A  proponente  contratada  ficará  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor de cada contrato ou outro instrumento hábil derivado da Ata de Registro
de Preços, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão
reduzir o limite indicado.
 
28.11. A assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não implicará em direito à contratação.

28.12. Este Edital e seus Anexos, bem como as propostas das proponentes beneficiárias,
farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

28.13. Os envelopes n°. 01 - PROPOSTA DE PREÇOS que forem man dos lacrados durante
todo  o  certame,  perante  quaisquer  mo vos  jus ficados  e  os  envelopes  nº.  02  -
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das proponentes não convocadas para assinarem a Ata de
Registro  de  Preços  poderão ser  re rados  na  Rua Amazonas,  nº.  373,  Centro,  depois  de
formalizada a referida Ata, mediante apresentação de solicitação devidamente protocolada. 

28.14. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO, com
base na legislação federal e municipal incidentes, e nos princípios gerais de direito.

28.15. Será competente o Foro de Rio Negro, Estado do Paraná, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja,  para solução de questões oriundas deste
PREGÃO.

28.16. Fazem parte do presente instrumento convocatório os seguintes anexos: 
Anexo I – Especificações dos itens e quan dades es madas e Termo de Referência
Anexo II – Modelo de Procuração para Credenciamento
Anexo III – Modelo de Declaração de que a Proponente Cumpre os Requisitos de Habilitação
Anexo IV – Modelo de Declaração de Restrição Fiscal
Anexo V - Modelo de Declaração de Enquadramento MPE’s
Anexo VI – Modelo de Proposta de Preços
Anexo VII – Modelo de Declaração de Não Impedimento
Anexo VIII – Modelo de Declaração de não parentesco
Anexo IX – Minuta da Ata de Registro de Preços
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Piên - PR, 08 de Fevereiro de 2021.

Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal de Administração e Finanças

ANEXO I

ITENS DESCRITIVO UNIDADE QUANTIDAE
VALOR
MEDIO

VALOR
TOTAL

1

Anel  de  vedação
para  vaso  sanitário
com guia unidade 50 R$ 8,62 R$ 431,00

2 Arame farpado com rolo 5 R$ 338,60 R$ 1.693,00
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500m  -  Bitola  do
Arame 6mm e carga
mínima  de  Ruptura
(kgf) 250

3
Arame  galvanizado
n° 14 kg 40 R$ 17,32 R$ 692,80

4
Arame  galvanizado
n° 16 kg 20 R$ 17,70 R$ 354,00

5
Arame  recozido  n°
18 kg 20 R$ 14,7 R$ 293,80

6 Areia fina m³ 60 R$ 73,19 R$ 4.391,40
7 Areia grossa m³ 60 R$ 66,68 R$ 4.000,80
8 Areia média m³ 80 R$ 68,63 R$ 5.490,40

9

Argamassa   tipo
AC1:composição
cimento,  agregados
minerais  e  aditivos,
aplicação
assentamento  de
cerâmica  em
paredes  e  piso,
características
adicionais  colante
de  uso  interno,
apresentação  pó,
normas  técnicas
NBR 14081 com 20
kg saco 15 R$ 9,56 R$ 143,40

10

Argamassa  tipo
AC2:composição
cimento,  agregados
minerais  e  aditivos,
aplicação
assentamento  de
cerâmica  em
paredes  e  piso,
características
adicionais  colante
de  uso  externo,
apresentação  pó,
normas  técnicas
NBR  14081  com
20kg saco 15 R$ 19,66 R$ 294,90

11 Argamassa  tipo
AC3:  composição
cimento,  agregados
minerais  e  aditivos,
aplicação
assentamento  de
cerâmica  em
paredes  e  piso,
características
adicionais  colante
de  uso  externo,

saco 15 R$ 25,04 R$ 375,60
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apresentação  pó,
TIPO AC III, normas
técnicas NBR 14081,
com 20kg

12

Assento  sanitário
almofado com sobre
tampa  brilhante  de
cobertura  total  e
proteção  contra
fungos  e  bactérias,
com  ferragens
inoxidável unidade 70 R$ 44,37 R$ 3.105,90

13

Assento  sanitário
infantil  almofado
com  sobre  tampa
brilhante  de
cobertura  total  e
proteção  contra
fungos  e  bactérias,
com  ferragens
inoxidável unidade 30 R$ 44,12 R$ 1.323,60

14

Aventais  de  raspa,
com fechamento em
velcro  ou  cinto,
confeccionada  em
couro  de  raspa
curtido ao couro ao
cromo,  deve  possui
material  anti-
chamas,  tamanho
100cmx60cm. Unidade 5 R$ 44,57 R$ 222,85

15

Bandeja  plástica
para pintura com 23
cm de largura unidade 20 R$ 8,26 R$ 165,20

16
Bloco  de  concreto
15 x 19 x 39 cm unidade 200 R$ 3,46 R$ 692,00

17
Bloco  de  concreto
19 x 19 x 39 cm unidade 400 R$ 4,20 R$ 1.680,00

18 Bota  cano  longo
impermeável  -
confeccionada  em
PVC  e  malha
nitrilica,
antiderrapante  com
fechamento superior
em  polaina  com
atacador  para
ajuste,  devendo
estar  em
conformidade com a
Norma  ABNT  NBR
ISO. Tamanho a ser
definido  pela
contratante na Nota

Par 40 R$ 64,82 R$ 2.592,80
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de Empenho.
19 Brita n° 1 m³ 50 R$ 63,90 R$ 3.195,00
20 Brita n° 2 m³ 50 R$ 75,60 R$ 3.780,00
21 Brita n° 3 m³ 50 R$ 91,77 R$ 4.588,50

22
Broxa  retangular.
Ref: 935 unidade 20 R$ 7,16 R$ 143,20

23

Caixa  de  descarga
confeccionada  em
polipropileno  com
capacidade  mínima
de 06 litros unidade 60 R$ 31,37 R$ 1.882,20

24

Caixa  de  gordura
grande  de  concreto
DN100,  tamanho
45x45cm unidade 3 R$ 118,67 R$ 356,01

25

Caixilho  para  porta
com  vista
confeccionada  de
Tauai jogo 8 R$ 105,71 R$ 845,68

26

Cal  fino:  com  20k,
composição:  Óxidos
de  cálcio  e
magnésio,
agregados miúdos e
pó  de  mármore,
consistência  deve
ser sólido em forma
de  pó  branco
inodoro, rendimento
de
aproximadamente
18m² por saco saco 20 R$ 12,09 R$ 241,80

27

Cal  hidratada
conforme  NBR
7175:92, com 20 kg saco 20 R$ 9,95 R$ 199,00

28
Cal  para  pintura
com 5 kg. saco 100 R$ 9,60 R$ 960,00

29
Cal  virgem  saco
com 20 kg saco 20 R$ 10,35 R$ 207,00

30 Calçado ocupacional
de  uso  profissional
tipo  tênis:  fechado
na  parte  do
calcanhar e na parte
superior,
confeccionado  em
eva  na  cor  azul
marinho,  solado  de
borracha
antiderrapante  na
cor  preta  ou  bege,
resistente  ao
escorregamento  em

Par 50 R$ 59,67 R$ 2.983,50
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piso  cerâmico  com
solução  de
detergente  e
gordura.  Este
calçado  deverá
estar  certificado
pelo  Ministério  do
Trabalho e possuir o
CA -  Certificado de
Aprovação,  deverá
ser macio e flexível,
proporcionando
conforto para quem
usa.  Antiderrapante
registrado  junto  CA
-  Ministério  do
Trabalho  na
Classificação  SRC,
corresponde  ao
calçado com solado
de  borracha
especial,  resistente
ao  escorregamento
em  piso  cerâmico
com  resíduos  de
detergente  e  óleo.
Tamanho  a  ser
definido  pela
contratante na Nota
de Empenho.

31 Calçado ocupacional
de  uso  profissional
tipo  tênis:  fechado
na  parte  do
calcanhar e na parte
superior,
confeccionado  em
eva  na  cor  branca,
solado  de  borracha
antiderrapante  na
cor  branca,
resistente  ao
escorregamento  em
piso  cerâmico  com
solução  de
detergente  e
gordura.  Este
calçado  deverá
estar  certificado
pelo  Ministério  do
Trabalho e possuir o
CA -  Certificado de
Aprovação,  deverá
ser macio e flexível,

Par 40 R$ 58,71 R$ 2.348,40
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proporcionando
conforto para quem
usa.  Antiderrapante
registrado  junto  CA
-  Ministério  do
Trabalho  na
Classificação  SRC,
corresponde  ao
calçado com solado
de  borracha
especial,  resistente
ao  escorregamento
em  piso  cerâmico
com  resíduos  de
detergente  e  óleo.
Tamanho  a  ser
definido  pela
contratante na Nota
de Empenho.

32

Calçado  tipo  botina
de  elástico,  para
uso  profissional,
confeccionado  em
vaqueta  curtida  ao
cromo,  sem
componentes
metálicos,  palmilha
de montagem fixada
pelo  sistema
Strobel,  solado
poliuretano
bidensidade
injetado
diretamente  no
cabedal. Tamanho a
ser  definido  pela
contratante na Nota
de Empenho. Par 50 R$ 63,03 R$ 3.151,50

33

Canto  para  forro
PVC  -
inteno/externo  com
ângulo de 90º unidade 20 R$ 3,34 R$ 66,80

34

Capacete  com  aba
frontal  e suspensão
plástica,  Capa  com
estrias, injetado em
polietileno  de  alta
densidade  e  com
slot Unidade 25 R$ 12,25 R$ 306,25

35 Chuveiro  voltagem
110  ou  220  volts,
pressão  de
funcionamento:  10
à 400 kPa, grau de

unidade 20 R$ 79,55 R$ 1.591,00
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proteção:  IP  24,
comando  de
temperatura:
Eletrônico,  potência
minima de 6800 W

36

Cimento  Portland,
material  clincker,
tipo comum, com 50
kg saco 150 R$ 31,03 R$ 4.654,50

37

Cones  de
sinalização  com
75cm  (na  cor
branca e vermelho) Unidade 15 R$ 32,36 R$ 485,40

38

Conjunto  boca  de
lobo (60x80cm) com
fechamento
basculante,  em
concreto,  incluindo
suporte de fixação. unidade 15 R$ 359,60 R$ 5.394,00

39

Conjunto  WC
completo  com  pia,
vaso sanitário, caixa
de descarga. conjunto 10 R$ 318,33 R$ 3.183,30

40

Cumeeira de barro -
com  comprimento:
40cm  e  altura:
20cm unidade 30 R$ 3,80 R$ 114,00

41

Cumeeira para telha
onduline  -  com
comprimento:200cm
e altura: 40cm unidade 30 R$ 51,97 R$ 1.559,10

42
Engate  plástico
flexivel de 40 cm unidade 40 R$ 4,53 R$ 181,20

43
Engate  rapido  para
mangueira unidade 30 R$ 3,88 R$ 116,40

44

Escada  de  madeira
dupla  extensível  de
no  mínimo  03
metros:  descrição
abre  em  forma  de
pintor, estende para
encostar  na  parede
aumentando  sua
altura  e  também
pode  ser
desmontada  em
duas  escadas
singelas. Acessórios:
sapatas  de
borracha,  tipo  da
madeira  pinho  com
no  mínimo  06
degraus. unidade 2 R$ 211,00 R$ 422,00

45 Escada  de  madeira unidade 2 R$ 145,56 R$ 291,12
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tipo tesoura simples
com no  mínimo  06
degraus

46

Esguicho  para
mangueira  com
engate rápido 1/2" unidade 50 R$ 7,64 R$ 382,00

47

Espude de borracha
para ligação de vaso
sanitário peça 20 R$ 3,41 R$ 68,20

48
Espuma  expansiva
500g unidade 10 R$ 21,74 R$ 217,40

49
Esticador para cabo
de aço 1/4 unidade 10 R$ 6,58 R$ 65,80

50
Esticador para cabo
de aço leve 1/2" unidade 10 R$ 16,34 R$ 163,40

51
Esticador  para
Cabos de Aço 3/8 unidade 10 R$ 9,77 R$ 97,70

52

Ferro  para
construção
produzido de acordo
com  a  norma  NBR
7480 25mm X 12m barra 20 R$ 243,13 R$ 4.862,60

53
Ferro  para
construção 1/4 12m barra 20 R$ 25,94 R$ 518,80

54

Ferro  para
construção  20mm
CA,  produzido  de
acordo  com  as
especificações  da
norma  NBR  7480.
Barras de 12m. barra 20 R$ 257,92 R$ 5.158,40

55

Ferro  para
construção  10mm
CA,  produzido  de
acordo  com  as
especificações  da
norma  NBR  7480.
Barras de 12m. barra 50 R$ 58,15 R$ 2.907,50

56

Ferro  para
construção  12,5mm
CA,  produzido  de
acordo  com  as
especificações  da
norma  NBR  7480.
Barras de 12m. barra 30 R$ 91,67 R$ 2.750,10

57

Ferro  para
construção  4,2mm
CA 60, produzido de
acordo  com  as
especificações  da
norma  NBR  7480.
Barras de 12m. barra 30 R$ 14,00 R$ 420,00

58 Ferro  para
construção  5,0mm

barra 30 R$ 19,54 R$ 586,20
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CA 60, produzido de
acordo  com  as
especificações  da
norma  NBR  7480.
Barras de 12m.

59

Ferro  para
construção
5/16mm,  produzido
de  acordo  com  as
especificações  da
norma  NBR  7480.
Barras de 12m. barra 40 R$ 32,47 R$ 1.298,80

60

Fita  Adesiva  de
Demarcação de Solo
48mm  X  30m  -
Cinza Rolo 10 R$ 42,31 R$ 423,10

61
Fita  veda  rosca
com 10 mts unidade 50 R$ 3,85 R$ 192,50

62
Fita  Zebrada  rolo
com 200 metros Rolo 10 R$ 17,40 R$ 174,00

63

Fixador  para  cal
sachê  com  no
mínimo 150 ml unidade 100 R$ 1,30 R$ 130,00

64
Forro  de  pinus
14x2,5m m² 50 R$ 16,47 R$ 823,50

65
Forro de PVC 10cm
x 0,8cm x 6m m² 50 R$ 19,98 R$ 999,00

66
Grampo  para  cerca
19x11 kg 10 R$ 15,60 R$ 156,00

67
Grelha  de  concreto
60x70x10cm unidade 30 R$ 150,00 R$ 4.500,00

68

Grelha redonda para
ralo  com  10  cm,
certificada  pelo
INMETRO,
confeccionada  em
plástico ABS unidade 20 R$ 3,70 R$ 74,00

69

Guarda  chuva  -
confeccionado  em
tecido  poliéster,
haste e varetas em
aço  e  cabo  com
acabamento  em
EVA.  Dimensões
aproximadas:  (C)
74cm x (L) 9,2cm. Unidade 30 R$ 25,27 R$ 758,10

70
Kit  reparo completo
para caixa acoplada Kit 20 R$ 92,17 R$ 1.843,40

71 Lixa d'água unidade 20 R$ 2,27 R$ 45,40
72 Lixa ferro unidade 30 R$ 2,23 R$ 66,90
73 Lixa para madeira unidade 20 R$ 0,51 R$ 10,20
74 Lona  preta

confeccionada  em
metro 200 R$ 7,02 R$ 1.404,00
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polietileno  de  baixa
densidade  com  6
metros  de  largura,
com 200 micras

75

Luva  de  segurança
confeccionada  com
vaqueta  curtida  ao
cromo, com formato
de  cinco  dedos
(forma  L),  com
reforço  na  palma,
reforço  de  costura
entre o polegar e o
indicador e entre os
dedos  anelares,
costura  com  linha
de  nylon.  Cano
curto  com
comprimento  de  23
a 25cm. CA 18007 Unidade 45 R$ 22,60 R$ 1.017,00

76

Luva  de  segurança
de raspa curta 7cm,
confeccionada  em
raspa  na  face
palmar,  unheira em
raspa,  dorso  e
punho  em  lona,
flanelada
internamente  na
palma,  com tira  de
reforço  externo  em
raspa no dorso. Par 15 R$ 13,65 R$ 204,75

77

Mangueira  pra
jardim  1/2
confeccionada  em
silicone metro 300 R$ 5,14 R$ 1.542,00

78 Máscara  de
proteção
respiratória  com
válvula  -  fabricado
com  mantas  de
tecidos  sintéticos  e
tecidos  filtrantes,
este  equipamento
deverá  conter  em
seu  interior  uma
manta  de  carvão
ativo  que
efetivamente
elimina  odores
fortes ou insalubres,
ter  aprovação  para
classe  PFF2-VO
VAPORES

Unidade 20 R$ 6,22 R$ 124,40
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ORGÂNICOS
(poeiras,  névoas,
fumos  e  odores  de
vapores  orgânicos
em  baixa
concentração).

79

Massa  corrida  com
capacidade  de   3,6
litros lata 15 R$ 25,57 R$ 383,55

80

Meia  cana
confeccionada  em
PVC metro 70 R$ 7,69 R$ 538,30

81

Mictório  Individual
50x32x27cm,
confeccionado  em
cerâmica  com Sifão
integrado  e  kit  de
fixação. Kit 20 R$ 394,95 R$ 7.899,00

 82 Mola aérea para
porta  de  vidro
1,40  m.  Mola
aérea prata para
portas de até 60
kg,  +  kit  para
porta  de  vidro.
Com  ajuste  de
força,  ajustável
no  braço.
Reversível
(direita  e
esquerda).
Ângulo  máximo
de  abertura:
140º.
Dimensões  da
porta:  de  90  a
210  cm.
Funcionamento
mecânico-
hidráulico.  Para
ser  usado
interna  ou
externamente.
Deve
acompanhar:  01
corpo  da  mola
aérea;  01  braço
da  mola  aérea;
01  tampa  de

Unidade 1 98,99 R$ 98,99
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acabamento;
parafusos  para
fixação;  01
suporte.

83

Óculos  de
segurança  incolor,
constituídos  de  um
arco de nylon preto
com um pino central
e  duas  fendas  nas
extremidades,
utilizadas  para  o
encaixe de um visor
de  policarbonato
incolor,  com
proteção  lateral  e
apoio  nasal  na
mesma  peça.  As
hastes  são
confeccionadas  do
mesmo  material  do
arco  e  são
compostas  de  duas
peças:  uma  semi-
haste  vazada  com
uma  das
extremidades
fixadas ao arco por
meio  de  pino
metálico  e  outra
semi-haste com um
pino  plástico  em
uma  das
extremidades e que
se encaixa na outra
extremidade  da
semi-haste  anterior
e  que  permite  o
ajuste  do  tamanho
através  de  quatro
estágios. Unidade 15 R$ 15,53 R$ 232,95

84
Palanque  concreto
com 2 metros unidade 70 R$ 20,50 R$ 1.435,00

85
Palanque  concreto
para canto unidade 40 R$ 32,95 R$ 1.318,00

86
Palanque  concreto
tipo escora unidade 40 R$ 19,95 R$ 798,00

87

Palanque  de
concreto  tipo
alambrado  com 2,5
metros unidade 70 R$ 27,95 R$ 1.956,50

88
Palanque para varal
tipo T Unidade 30 R$ 71,50 R$ 2.145,00
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89

Palitos  de  concreto
2,00  de  altura
(14x10  inferior  e
10x10 superior) unidade 100    R$ 23,90 R$ 2,390,00

90
Parafuso  para  forro
PVC unidade 1000 R$ 0,20 R$ 200,00

91
Parafuso  para  vaso
sanitário 10mm unidade 50 R$ 2,38 R$ 119,00

92
Pia  para  banheiro
com coluna unidade 3 R$ 174,25 R$ 522,75

93

Pincel 1',  com cabo
em  polipropileno,
cerdas  brancas
fixadas ao cabo por
uma cinta metálica unidade 20 R$ 3,87 R$ 77,40

94

Pincel  2  1/2,  com
cabo  em
polipropileno,
cerdas  brancas
fixadas ao cabo por
uma cinta metálica unidade 20 R$ 8,71 R$ 174,20

95

Pincel 2'', com cabo
em  polipropileno,
cerdas  brancas
fixadas ao cabo por
uma cinta metálica unidade 20 R$ 7,14 R$ 142,80

96

Pincel 3'', com cabo
em  polipropileno,
cerdas  brancas
fixadas ao cabo por
uma cinta metálica unidade 20 R$ 11,54 R$ 230,80

97

Pincel  3/4'',  com
cabo  em
polipropileno,
cerdas  brancas
fixadas ao cabo por
uma cinta metálica unidade 20 R$ 2,80 R$ 56,00

98

Pincel 4", com cabo
em  polipropileno,
cerdas  brancas
fixadas ao cabo por
uma cinta metálica unidade 10 R$ 12,15 R$ 121,50

99

Porta  externa  2,10
m  x  0,80  m
confeccionada  em
madeira mista unidade 10 R$ 205,68 R$ 2.056,80

100

Porta  interna  lisa
2,10  m   x  0,80  m
confeccionada  em
imbuía unidade 10 R$ 82,97 R$ 829,70

101

Porta  Papel
Higiênico  em
alumínio/aço  com
tampa unidade 20 R$ 16,66 R$ 333,20
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102

Porta  Papel
Higiênico  em
alumínio/aço  sem
tampa unidade 40 R$ 15,80 R$ 632,00

103 Poste 75 DAN liso unidade 5 R$ 261,00 R$ 1.305,00

104
Poste  de  concreto
100 Dam 8m unidade 5 R$ 286,50 R$ 1.432,50

105

Prego  com  cabeça,
material  aço
galvanizado,  tipo
cabeça  liso,  tipo
corpo  liso,  tipo
ponta  diamante  10
x 10 kg 10 R$ 25,13 R$ 251,30

106

Prego  com  cabeça,
material  aço
galvanizado,  tipo
cabeça  liso,  tipo
corpo  liso,  tipo
ponta  diamante  12
x 12 kg 20 R$ 17,72 R$ 354,40

107

Prego  com  cabeça,
material  aço
galvanizado,  tipo
cabeça  liso,  tipo
corpo  liso,  tipo
ponta  diamante  15
x 21 kg 20 R$ 16,42 R$ 328,40

108

Prego  com  cabeça,
material  aço
galvanizado,  tipo
cabeça  liso,  tipo
corpo  liso,  tipo
ponta  diamante  16
x 24 kg 20 R$ 13,79 R$ 275,80

109

Prego  com  cabeça,
material  aço
galvanizado,  tipo
cabeça  liso,  tipo
corpo  liso,  tipo
ponta  diamante  18
x 36 kg 50 R$ 15,41 R$ 770,50

110

Prego  com  cabeça,
material  aço
galvanizado,  tipo
cabeça  liso,  tipo
corpo  liso,  tipo
ponta  diamante  20
x 48 kg 30 R$ 18,03 R$ 540,90

111 Prego  com  cabeça,
material  aço
galvanizado,  tipo
cabeça  liso,  tipo
corpo  liso,  tipo

kg 30 R$ 14,51 R$ 435,30
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ponta  diamante  22
x 54

112

Prego  com  cabeça,
material  aço
galvanizado,  tipo
cabeça  liso,  tipo
corpo  liso,  tipo
ponta diamante  23
x 60 kg 30 R$ 20,08 R$ 602,40

113

Prego  com  cabeça,
material  aço
galvanizado,  tipo
cabeça  liso,  tipo
corpo  liso,  tipo
ponta  diamante  25
x 72 kg 50 R$ 15,05 R$ 752,50

114

Prego  com  cabeça,
material  aço
galvanizado,  tipo
cabeça  liso,  tipo
corpo  liso,  tipo
ponta  diamante  26
x 84 kg 100 R$ 22,40 R$ 2.240,00

115

Prego  com  cabeça,
material  aço
galvanizado,  tipo
cabeça  liso,  tipo
corpo  liso,  tipo
ponta  diamante  17
x 27 kg 100 R$ 11,56 R$ 1.156,00

116
Prego para telha de
amianto 18 x 36 kg 20 R$ 24,90 R$ 498,00

117

Protetores
Auriculares  tipo
silicone  12  dp  ou
espuma  com
cordão. Unidade 25 R$ 4,09 R$ 102,25

118

Pulverizador  costal
com  capacidade  de
20 litros unidade 5 R$ 170,06 R$ 850,30

119

Registro  broca  PP
DN  3/4"  para
chuveiro em metal peça 20 R$ 36,48 R$ 729,60

120 Registro em PVC unidade 20 R$ 13,44 R$ 268,80

121

Registro  para
chuveiro  em  PVC,
abre  e  fecha  com
1/2 volta. unidade 20 R$ 27,94 R$ 558,80

122
Rejunte  (cor  a
definir) kg 30 R$ 5,28 R$ 158,40

123

Removedor  de
cimento,  argamassa
e rejunte extra unidade 10 R$ 9,90 R$ 99,00
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124

Removedor  de
tintas  e  vernizes
900 ml, pastoso unidade 10 R$ 35,58 R$ 355,80

125

Ripa  de  pinheiro
linear  com  largura
2,5cm  x  5cm
confeccionado  em
madeira de primeira
qualidade metro 500 R$ 1,75 R$ 875,00

126

Ripa de pinus linear
com largura 2,5cm x
5cm  confeccionado
em  madeira  de
primeira qualidade metro 500 R$ 1,30 R$ 650,00

127

Rolo  de  lã  antigota
com  23cm  de
largura  com  cabo
em polipropileno unidade 15 R$ 24,10 R$ 361,50

128

Rolo  espuma  15cm
de largura com cabo
em polipropileno unidade 20 R$ 7,43 R$ 148,60

139

Rolo  espuma  9cm
de largura com cabo
em polipropileno unidade 15 R$ 5,96 R$ 89,40

130

Rolo para pintura de
espuma 23 cm  de
largura  com  cabo
em polipropileno unidade 30 R$ 14,78 R$ 443,40

131 Salva registro unidade 10 R$ 27,85 R$ 278,50

132
Sifão  flexível  para
pia 11/2 unidade 80 R$ 7,86 R$ 628,80

133
Sifão  sanfonado
duplo unidade 50 R$ 17,72 R$ 886,00

134

Solvente,  aspecto
físico  líquido,
aplicação  tintas  e
vernizes  base
alquida,  teor
máximo  benzeno  1
per,  teor  máximo
enxofre 1 per, ponto
fulgor 38 ¨c,  ponto
fusão  216  ¨c,  teor
aromáticos  5  a  7
per,  teor  alifáticos
93  a  95  per,
viscosidade  1,15
cst,  capacidade  de
1 litro unidade 15 R$ 18,80 R$ 282,00

135 Solvente,  aspecto
físico  líquido,
aplicação  tintas  e
vernizes  base
alquida,  teor

unidade 15 R$ 61,40 R$ 921,00
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máximo  benzeno  1
per,  teor  máximo
enxofre 1 per, ponto
fulgor 38 ¨c,  ponto
fusão  216  ¨c,  teor
aromáticos  5  a  7
per,  teor  alifáticos
93  a  95  per,
viscosidade  1,15
cst,  capacidade  de
5 litros

136

Suporte  para
mangueira  giratório
em alumínio/aço unidade 5 R$ 54,34 R$ 271,70

137

Suporte  para
prateleira  tipo  mão
francesa - Tamanho
da  mão  francesa:
30cm  x  20cm,
suportar  até  até
40kg  por  suporte,
pintura  esmalte
branco.  Acompanha
kit  instalação
(buchas  e
parafusos) Kit 20 R$ 21,76 R$ 435,20

138

Tela para cerca em
aço  galvanizado
1,00  altura,  arame
16, malha 7 metro 100 R$ 10,69 R$ 1.069,00

139

Tela para cerca em
aço  galvanizado
1,50  altura,  arame
14, malha 7 metro 100 R$ 25,08 R$ 2.508,00

140

Tela para cerca em
aço  galvanizado
1,80  altura,  arame
16, malha 7 metro 100 R$ 23,59 R$ 2.359,00

141

Tela para cerca em
aço galvanizado1,60
altura,  arame  12,
malha 7 metro 100 R$ 33,65 R$ 3.365,00

142 Tela Q92 2x3x4.2 painel 20 394,5 R$ 7.890,00
143 Tela Q92 2x3x3.4 painel 20 R$ 73,45 R$ 1.469,00

144
Telha de barro tipo
Francesa unidade 200 R$ 1,66 R$ 332,00

145
Telha de barro tipo
portuguesa unidade 200 R$ 1,44 R$ 288,00

146

Telha  em
poliprolileno,
ondulada,
translucida,
tamanho  244  cm x
50 cm unidade 15 R$ 44,49 R$ 667,35
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147

Telhas onduladas de
fibrocimento  de  4
(quatro)  milímetros
(2,44 x 50 cm) unidade 200 R$ 17,18 R$ 3.436,00

148

Telhas onduladas de
fibrocimento  de  6
(seis)  milímetros.
(2,44 x 1,10cm) unidade 200 R$ 51,15 R$ 10.230,00

149

Telhas onduladas de
fibrocimento  de  6
(seis)  milímetros.
(366 x 110 cm) unidade 200 R$ 98,01 R$ 19.602,00

150

Tijolo  6  furos:
tamanho  9cm  x
14cm  x  24cm,
confeccionado  em
barro  cozido,  cor
vermelha,  aplicação
construção  civil,
primeira qualidade. unidade 1000 R$ 0,66 R$ 660,00

151

Tijolo  com 4 furos:
tamanho  11,5cm  x
24cm confeccionado
em   barro  cozido,
cor  vermelha,
aplicação
construção  civil,
primeira qualidade. unidade 2000 R$ 0,98 R$ 1.960,00

152

Tijolo  com 6 furos:
tamanho  9cm  x
14cm  X  19cm
confeccionado  em
barro  cozido,  cor
vermelha,  aplicação
construção  civil,
primeira qualidade. unidade 2000 R$ 0,55 R$ 1.100,00

153

Tijolo  maciço,
tamanho  5,3cm  X
9cm  X  19cm,
confeccionado  em
barro  cozido,  cor
vermelha,  aplicação
construção  civil,
primeira qualidade. unidade 2000 R$ 0,78 R$ 1.560,00

154 Tinta  acrílica,
superfície  aplicação
madeira e alvenaria,
tipo  acabamento
brilhante, cor a ser
definida  pelo
contratante,
diluente  indicado
agua,  método
aplicação rolo/pincel

unidade 20 R$ 175,62 R$ 3.512,40
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e  pistola,  aplicação
interna  e  externa
lata  de  18  litros
(produto deverá ser
de 1ª qualidade)

155

Tinta  acrílica,
superfície  aplicação
madeira e alvenaria,
tipo  acabamento
brilhante, cor a ser
definida  pelo
contratante,
diluente  indicado
agua,  método
aplicação rolo/pincel
e  pistola,  aplicação
interna  e  externa
lata  de  3,6  litros
(produto deverá ser
de 1ª qualidade) unidade 20 R$ 38,53 R$ 770,60

156

Tinta  esmalte  para
aplicação  em
madeira,  metais
ferrosos,  aço
galvanizado,
alumínio,  alvenaria,
cerâmicas  não
vitrificadas  e  pvc  ,
para  interiores  e
exteriores,  base
solvente  e
acabamento
brilhoso,  lata  com
900  ml  cor  a  ser
definida  pelo
contratante unidade 20 R$ 29,96 R$ 599,20

157

Tinta  esmalte,
composto  por
resinas  alquídicas,
solventes  alifáticos,
pigmentos
orgânicos  e
inorgânicos, aditivos
e  anti-mofo,  ara
interiores  e
exteriores,  base
solvente  e
acabamento
brilhoso,  lata  com
3,6 litros  cor a ser
definida  pelo
contratante unidade 20 R$ 67,13 R$ 1.342,60

158 Tinta  para
demarcação  viária

galão 15 R$ 531,23 R$ 7.968,45
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acrílica pura de alta
tecnologia  à  base
de  água.
Recomendada  para
sinalização
horizontal  de
rodovias  e  vias
urbanas; Cor:
Amarelo  ou
Branco;
Embalagem de 18 l;
Secagem  rápida;
Alta  resistência  à
abrasão e cor;  Não
inflamável;  Não
provoca  danos  ao
pavimento;  Não
agride  o  meio
ambiente  e  os
operadores  na
aplicação;  Baixo
VOC  ("Volatile
Organic
Compounds",  ou
seja,  teor  de
solventes  orgânicos
voláteis  que a tinta
contém);
Ecologicamente
correta;  Indicação:
Pavimento
Betuminoso  e
Concreto;
Acabamento  Fosco;
Diluição:  Água  até
3%, se necessário.

159 Tinta para piso para
aplicação  em  pisos
cimentados,
concreto,  lajotas
não  vitrificadas,
fibrocimento  e
cerâmicas  porosas,
composição:  resina
a base de dispersão
aquosa  de
polímeros acrílicos e
vinílicos,  pigmentos
isentos  de  metais
pesados,  cargas
inertes,  glicóis  e
tenso-ativos
etoxilados  e
carboxilados,

Lata 20 R$ 201,13 R$ 4.022,60
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bactericida  e
fungicida a base de
isotiazolonas,
acabamento  fosco,
lata com 18 litros

 160

Tinta  Spray  color
400ml  para  altas
temperaturas preto/
branco Lata 7 R$ 17,66 R$ 123,62

161

Torneira  bóia  tipo
click  1/2",  3/4"  -
engate  rápido  alta
vazão,  tubo
antiruído,
flexibilidade  de
adaptação  diversas
bitolas. unidade 10 R$ 24,71 R$ 247,10

162

Torneira  para
banheiro  com
mecanismo
cerâmico  abre  fácil
1/4  de  volta.  45°,
bitola de: 1/2" unidade 20 R$ 57,80 R$ 1.156,00

163

Torneira  para
banheiro  -
confeccionada  em
plástico  com
comprimento  da
base  até  a  bica  de
aproximadamente
12cm unidade 50 R$ 10,88 R$ 544,00

164

Torneira  para
cozinha  -
confeccionada  em
PVC,  bica  alta
móvel. unidade 40 R$ 33,57 R$ 1.342,80

165

Torneira  para
cozinha  -
confeccionada  em
metal  cromada,
saída  de  água  da
parede,  com  bica
alta móvel. unidade 10 R$ 53,45 R$ 534,50

166

Torneira para jardim
cromada,  sistema
de  acionamento
rotativo, com bitola:
1/2" unidade 30 R$ 31,04 R$ 931,20

167 Torneira  para
tanque  -
confeccionada  em
de plástico com bica
baixa  e
comprimento

peça 50 R$ 6,94 R$ 347,00
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minimo  14,6  cm
entre  a  base  e  a
bica

168
Válvula  com
adaptador peça 10 R$ 7,63 R$ 76,30

169
Válvula de descarga
hidra cromada peça 10 R$ 97,28 R$ 972,80

170

Válvula  para
lavatório  Cozinha
em inox peça 30 R$ 14,52 R$ 435,60

171
Válvula para pia de
banheiro em PVC peça 20 R$ 9,15 R$ 183,00

172
Vaso  sanitário  em
cerâmica unidade 10 R$ 122,37 R$ 1.223,70

173

Vaso  sanitário  em
cerâmica com caixa
acoplada unidade 10 R$ 277,49 R$ 2.774,90

174

Verniz,  acabamento
brilhoso,  incolor,
para  exteriores  e
interiores,  lata  com
3,6litros Lata 10 R$ 75,42 R$ 754,20

175

Viseira  de  proteção
individual  para  face
tamanho 20 cm. Unidade 15 R$ 46,90 R$ 703,50

TOTAL
R$239.265,57

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2021
PROTOCOLO 283/2021

ANEXO II - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº. 01 e 02, conforme item 09).
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Pelo  presente  instrumento,  credenciamos  o  Sr(a).  ___________________________,
portador(a) da Cédula de Iden dade com RG nº. _________, inscrito no CPF sob n° _____,
para par cipar do procedimento licitatório consistente no PREGÃO PRESENCIAL nº. 06/2021,
podendo pra car  todos  os  interesses  da representada,  inclusive  os  poderes  de formular
lances, negociar preços, interpor e desis r de recursos em todas as fases licitatórias.

.................................................
(Local e data)

....................................................
Nome Legível e Assinatura do Representante Legal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº.06/2021
PROTOCOLO 283/2021

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A 
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

REF. PREGÃO Nº.06/2021

Sr. PREGOEIRO,

Pela  presente,  declaramos  que,  nos  termos  do  art.  4º,  VII,  da  Lei  nº.  10.520/2002,  a
licitante .................(indicação da razão social).............cumpre plenamente os requisitos de
habilitação para o PREGÃO Nº. 06/2021, cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administra-
ção e finanças.

Local e data

....................................................
Nome Legível e Assinatura do Representante Legal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2021
PROTOCOLO 283/2021

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE QUE ESTIVER COM RESTRIÇÃO NO TOCANTE A REGULARIDADE FISCAL

Ao Pregoeiro
Pregão Presencial 06/2021

A  Empresa  (razão  social  completo  da  empresa)  (MATRIZ/FILIAL),  pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº (número completo), inscrição estadual
(isento/número completo), com sede na  (endereço completo), em conformidade com o
disposto no Art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/02,  DECLARA,  sob as penas da Lei,  que cumpre
plenamente às exigências de habilitação previstas no Edital, com exceção a documentação
rela va à regularidade fiscal, o qual desde já se compromete a regularizar caso venha a ser
declarada vencedora do certame.

(LOCAL E DATA)

____________________________
Nome do representante legal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2021
PROTOCOLO 283/2021

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capítulo II, Ar go 3º “Para os
efeitos desta Lei  Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno
porte a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº10. 406, de 10
de janeiro de 2002,  devidamente registrados no Registro de Empresas  Mercan s  ou no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas,...” 

(Qualificação da  empresa  proponente)____________________,  pessoa  jurídica  de  direito
privado  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  nº  _______________,  com  sede
__________________________,  através  de  seu  representante  legal,  para  os  fins  da  Lei
Complementar nº123, de 14/12/2006,  DECLARA  estar inserida na condição de (assinalar a
opção correspondente à situação da empresa):

[   ] Microempreendedor Individual – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 81.000,00
(oitenta e um mil reais)

[   ] microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e ses-
senta mil reais);

[   ] empresa de pequeno porte – receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessen-
ta mil reais); e igual ou inferior a R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

DECLARA igualmente que:
I. de seu capital não par cipa outra pessoa jurídica;
II. que não é filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede
no exterior;
III. de seu capital social não par cipa pessoa sica que seja inscrita como empresário ou seja
sócia  de  outra  empresa  que  receba  tratamento  jurídico  diferenciado nos  termos  da  Lei
Complementar nº 123/2006, ou, embora havendo par cipação, a receita bruta global das
empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do art. 3º da Lei Complementar
nº123/2006; Rua Amazonas, 373 – Centro – Piên/PR – CEP 83860-000 – Fone/Fax (41) 3632-
1136.
IV. não possui tular ou sócio que par cipe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita
bruta global das empresas não ultrapassa o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º
da Lei Complementar nº123/2006;
V. não possui sócio ou tular administrador ou equiparado de outra pessoa jurídico com fins
lucra vos,  ou,  embora possuindo,  a  receita  bruta  global  das  empresas  não ultrapassa  o
limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
VI. não é cons tuída sob a forma de coopera vas, salvo de consumo;
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VII. não par cipa do capital de outra pessoa jurídica;
VIII. não exerce a vidade de banco comercial, de inves mentos e de desenvolvimento ou de
caixa  econômica,  de  sociedade  de  crédito,  financiamento  e  inves mento  ou  de  crédito
imobiliário,  de  corretora ou de distribuidora de tulos,  valores  mobiliários  e câmbio,  de
empresa  de  arrendamento  mercan l,  de  seguros  privados  e  de  capitalização  ou  de
previdência complementar;
IX.  não  é  resultante  ou  remanescente  de  cisão  ou  qualquer  outra  forma  de
desmembramento  de  pessoa  jurídica  que  tenha  ocorrido  em  um  dos  5  (cinco)  anos-
calendário anteriores;
X. Não é cons tuída sob a forma de sociedade por ações;

Por fim,  DECLARA,  que está ciente que a inverdade rela va às declarações ora prestadas,
sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Piên, ____ de _______________ de 2021.

_______________________________
REPRESENTANTE LEGAL
(INDICAR NOME E R.G)

___________________________________________
Contador Responsável pela contabilidade da empresa
(INDICAR NOME E CRC)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº.06/2021
PROTOCOLO 283/2021

ANEXO - VI - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(razão social, CNPJ, endereço, telefone, “fac-simile” e e-mail)

À Prefeitura Municipal de Piên
Sr. PREGOEIRO,

Ref.: Edital de Pregão nº. 06/2021

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços, a preços fixos
e sem reajuste, rela va à licitação em epígrafe, cujo objeto é o Registro de Preços para aqui-
sição de materiais de construção, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Finanças.

Item Qtde Unid Especificação Marca Preço
Unitário

Preço Total

                                                                                                             Valor Total

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) ((inserir o
prazo de validade por extenso)) dias a par r da data limite estabelecida para o recebimento
das propostas.

Declaramos,  ainda,  que  estamos  enquadrados  no  regime  de  tributação  de
microempresa  e  empresa  de  pequeno  porte,  conforme  estabelece  o  ar go  3º  da  lei
complementar nº. 123/2006.  [Somente na hipótese de o licitante ser microempresa ou
empresa de pequeno porte (ME/EPP.)]

Local, __ de ___ de 2021.

(nome legível, RG n° e assinatura do responsável legal)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº.04/2021
PROTOCOLO 212/2021

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Pregão Presencial 06/2021

(Nome da Empresa), CNPJ nº. (_________), sediada (Endereço completo), declara para os fins
de direito, na qualidade de Proponente do presente procedimento licitatório, instaurado por
este município, que:

a) não está impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer
de suas esferas.

b) até a presente data inexistem fatos impedi vos para sua habilitação no presente pro-
cesso ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

c) não possui, em seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (de-
zesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a par r de 14 (quatorze) anos, em ob-
servância ao inciso XXXIII do art. 7º da Cons tuição Federal.

d) não se encontra sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou suspen-
sa de licitar ou declarada inidônea pela Administração Pública.

e) não possui, em seu Quadro de Pessoal, empregados sem registro formal em (CTPS) e
que se responsabiliza por todos os recolhimentos de contribuições previdenciárias e
demais obrigações trabalhistas, conforme da Cons tuição Federal.

Por ser expressão da verdade, firma o presente.

_______________, em __________ de ____________ de 2021.

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emi da em papel mbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2021
PROTOCOLO 283/2021

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Em atendimento ao Acórdão n.º  2745/2010 – TCE/PR,  declaro para  os  devidos  fins  que
eu ..............................., portador da cédula de iden dade RG n.º ....................... e CPF/MF n.º
......................, não sou servidor(a) do Município de Piên, nem cônjuge, companheiro(a), pa-
rente em linha reta e colateral, consanguíneo ou afim de função de confiança, seja membro
da comissão de licitação, pregoeiro ou a vidade ligada à contratação.

....................................................
Local e data
....................................................
Nome Legível e Assinatura do Representante Legal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2021
PROTOCOLO 283/2021

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇO N° XXX/2021

1. Aos ................ dias do mês de ................. de 2021, autorizado pelo Pregão Presencial nº.
06/2021, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto
nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a
seguir es puladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município de Piên, pessoa
jurídica  de  direito  público  interno,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°  XXXXXXXXXX,  neste  ato
representado por seu Prefeito Municipal,  Sr.  Maicon Grosskopf,  portador da Carteira de
Iden dade RG nº. _________ - SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. ____________, neste
ato assis do pelo Procurador do Município ___________, OAB/PR _________ e em conjunto
com o Secretário Municipal ____, inscrito no CPF/MF sob o nº. ________ e o DETENTOR DA
ATA ....................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. ...................,
Inscrição  Estadual  nº.  ....................,  Inscrição  Municipal  nº.  ................,  com  endereço
à  .......................,  neste  ato  representado  por  .........................,  inscrito  no  CPF  sob
nº. .................... 

1.1. Tendo  em  vista  o  resultado  da  licitação  na  modalidade  PREGÃO  PRESENCIAL  N°
06/2021, homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em XXX de XXXX de 2021, bem como
a classificação ob da no certame, realiza-se a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com o
objeto de aquisição de materiais de construção, conforme solicitação da Secretaria Munici-
pal de Administração e Finanças.

1.2. Os itens adquiridos seguirão as  especificações, quan dades, preços unitários e globais
ofertados pelas empresas classificadas no certame, conforme Tabela em anexo de Itens e
valores extraídos a par r do sistema Equiplano.

1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preço ob do no certame licitatório, é
de R$______ (_________________________), no qual se inclui todos os tributos, diretos ou
indiretos, sobre a execução do objeto.

1.4. Integra e completa à presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização
dos serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das
obrigações ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os
seus termos, as condições expressas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL 06/2021 e seus ane-
xos, bem como o Termo de Referência, sendo os mesmos considerados suficientes para, em
complemento a este contrato, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do ob-
jeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro men-
cionado
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2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Au-
torização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, medi-
ante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita
no Edital de Pregão Presencial nº. 06/2021.

3. A entrega deverá ser realizada em até 05 (cinco) dias, contados a par r do recebimento da
Nota de Empenho. Os itens deverão ser entregues diretamente nos locais indicados pela se-
cretaria solicitante:

a) Secretaria Municipal de Administração e Finanças:
Rua: Amazonas, 373 -  Centro Piên/PR.

b) Secretaria Municipal de Ação Social e Defesa Cívil:
CAMU: Rua Espírito Santo, 120 – Centro/Piên. 
CRAS:   Rua Campo Grande, 36 – Avencal/Piên.
CONSELHO TUTELAR: Rua Amazonas, 226 – Centro/Piên.
DEFESA CÍVIL: Rua Tocan ns, 169 – Centro/Piên.

c) Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente:
Rua: Rua São Gonçalo, 94 – Centro/Piên.

d)  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:
Sede: Avenida Brasil, 282 – Centro/Piên. 

e)   Secretaria Municipal de Educação 
Sede Administra va:   Avenida Brasil, n 81– CENTRO/PIÊN.

f) Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer:
Ginásio de esportes Cláudio de oliveira mendes: Rua Campo Grande, 44 – Avencal/Piên.
Sede Cultura: Rua Amazonas, 256 – Centro/Piên.
Biblioteca: Rua Fortaleza, 512 – Centro/Piên. 

g) Secretaria Municipal de Governo:
Rua: Amazonas, 373 -  Centro Piên/PR.

h) Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Urbanismo:
Rua: Amazonas, 373 -  Centro Piên/PR.

i) Secretaria Municipal de Saúde:
Posto Central: Rua Belo Horizonte, nº 92 – Centro/ Piên.
Vigilância Sanitária: Rua Bahia, 223 – Centro/Piên

j) Secretaria Municipal de Aviação e Serviços Rodoviários:
Barracão: Rua Reinaldo de Oliveira Mendes nº 542 -  Centro/ Piên.
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3.1. O recebimento e armazenamento deverá ser acompanhado pelo fiscal de recebimento
indicado por cada Secretaria. 

3.2. Os produtos deverão ser entregues em embalagens intactas,  com prazo de validade
mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de vida ú l. 

3.3. Todos os materiais devem ser entregues embalados e em perfeitas condições para uso. 

3.3.1. A Contratada obriga-se a: 

a) Efetuar a entrega dos bens nas condições, no prazo e no local indicada pela Divisão

solicitante,  em  estrita  observância  das  especificações  do  Edital  e  da  proposta,

acompanhado da respec va nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço,

as indicações da marca, fabricante, modelo, po, procedência e prazo de garan a;  

b) Os  bens  devem estar  acompanhados,  ainda,  quando for  o  caso,  do  manual  do

usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica

autorizada; 

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os

ar gos 12, 13, 18 e 26,  do Código de Defesa do Consumidor (Lei º 8.078,  de11 de

setembro de 1990);

d)  O  dever  previsto  no  subitem  anterior  implica  na  obrigação  de,  a  critério  da

Administração, subs tuir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas,

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos;

e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto

do presente Termo de Referência;

f) Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas

que antecede a data da entrega, os mo vos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto, com a devida comprovação; 

g)  Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compa bilidade  com  as
obrigações  assumidas,  todas  as  condições de habilitação e qualificação exigidas  na
licitação; 

h)  Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  as

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
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exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na Ata de registro

de Preços; 

i)  Responsabilizar-se  pelas  despesas  dos  tributos,  encargos  trabalhistas,

previdenciários,  fiscais,  comerciais,  taxas,  fretes,  seguros,  deslocamento de pessoal,

prestação de garan a e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução

do contrato. 

3.4. Pedidos em pequena quan dade não caracterizam jus fica va para atrasos ou recusa
de entrega.

4. Os  itens  registrados  serão  recebidos  provisoriamente  para  efeito  de  simultânea  ou
posterior verificação, conforme o caso, da compa bilidade com as especificações pactuadas,
envolvendo a qualidade, quan dade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no
recebimento defini vo que será realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal
pela Secretaria Solicitante, observado o prazo de até 05 (cinco) dias corridos de sua entrega.

4.1. São designados como fiscais da Ata de Registro de Preços:

SECRETARIA FISCAL
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEFESA CIVIL Scheila Fuerst

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Jhonn Lenonn Vaz 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Cláudia knopck Lisboa

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Daiane dos Santos

SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER Adriana Bueno Fran

SECRETARIA DE GOVERNO Jhonn Lenonn Vaz

SECRETARIA DE SAÚDE Felicio Thomas Oliveira Vieira

SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS Ivan 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E 
URBANISMO

Jhonn Lenonn Vaz

5. O recebimento defini vo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos
termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços,
sem prejuízo das sanções previstas neste Registro de Preços.

5.1. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Detentora da Ata obriga-
da a re rá-lo e subs tuí-lo no prazo de 05 (cinco) dias contados da no ficação a ser expedi-
da pela Contratante, ou imediatamente, sob pena multa de 2% da autorização de forneci-
mento, ao dia, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não subs tuídos, corri-
gidos ou não complementados, em conformidade com o item 10, II, “c” da presente Ata.

5.2. Em caso de diferença de quan dade, fica a Detentora da Ata obrigada a providenciar
sua complementação no prazo de  05 (cinco) dias, contados da no ficação a ser expedida
pela Contratante, ou imediatamente, sob pena multa de 2% da autorização de fornecimento,
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ao dia, até o limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não subs tuídos, corrigidos ou
não complementados, em conformidade com o item 10, II, “c” da presente Ata.

6. O  pagamento  será  efetuado  conforme  a  entrega  dos  produtos,  através  de  depósito
bancário, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme
disponibilidade financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde
que devidamente atestada pela Secretaria solicitante e anexada às  provas de regularidade
rela va a Tributos Federais e à Dívida A va da União referente a todos os tributos federais e
à Dívida A va da União -  DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais  – INSS,  de
Garan a do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Cer dão
Nega va de Débitos Trabalhistas. 

6.1. Se  o  término  do  prazo  para  pagamento  ocorrer  em  dia  sem  expediente  no  órgão
licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia ú l subsequente.

6.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo
de pagamento será contado a par r da(s) correspondente(s) regularização(ões).

6.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 6, o valor da nota fiscal poderá ser
atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em
que deveria ter sido adimplida a obrigação e o efe vo pagamento (conforme art.40, XIV, “c”,
Lei Federal 8666/1993).

7. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a par r da publicação do ex-
trato.

7.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes
de preços:

a) Em razão de alteração significa va de valores de mercado que, comprovadamente,
impeçam o fornecedor de con nuar o fornecimento sem o reajuste;

b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor;

c) Pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), caso tal índice seja suficiente
para atualizar os valores para aqueles pra cados pelo mercado.

7.1.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste
poderá ser para mais ou para menos, de acordo com os preços pra cados no mercado.

8. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações
com o Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a u lização de outros meios, assegurada, nesta
hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos
do art. 15, § 4º da Lei Federal nº. 8.666/93.

9. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta dos códigos a se-
guir discriminados:
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Funcional Secretaria

370 Secretaria Municipal de Governo

580/590
Secretaria Municipal de Administração e Finan-

ças

880
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e

Urbanismo

1100
Secretaria Municipal de Viação e Serviços Rodo-

viários

1410
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-

mico

1770/1780
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambi-

ente

2010/2160/2170/2190/2200/2500/251
0

Secretaria Municipal de Educação

2690/2890 Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer

3030/3160/3320/3340/3430/3540
Secretaria Municipal de Assistência Social e Defe-

sa Cívil

3820/3830 Secretaria Municipal de Saúde

10. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injus ficado do objeto desta
licitação,  sem  prejuízos  das  responsabilidades  civis  e  criminais,  ressalvado  as  situações
devidamente jus ficadas  e  comprovadas,  a  critério  da  Administração Pública,  garan a  a
ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumula vamente
ou não:

I. Advertência.
a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município:

II. Multa, nos seguintes termos:
a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento)
ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez)
dias. Vencido o prazo da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a
critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos ar gos 86, 87 e
88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem
prejuízo da multa rela va à rescisão, prevista na letra “e” e perdas e danos.

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa
rela va à rescisão, prevista na letra “e” e perdas e danos.

c) Pela demora em subs tuir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto for-
necido ou complementar a quan dade, a contar do quinto dia da no ficação da rejei-
ção, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido,
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até o limite de 10 % (dez por cento) do valor dos produtos não subs tuídos, corrigidos
ou não complementados,  tudo sem prejuízo da multa rela va à rescisão, prevista na
letra “e” e perdas e danos.

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas altera-
ções, ou no instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não
abrangida nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por
cento) do valor da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas rela vas à resci-
são e perdas e danos, prevista na letra “e” e perdas e danos.

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Preços, que enseje rescisão,
multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e
das demais multas.

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de
Registro de Preço,  deixar  de entregar  ou apresentar  documentação falsa  exigida para  o
certame,  ensejar  o  retardamento  da execução de  seu objeto,  não man ver  a  proposta,
falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal,  ficará  impedido  de  licitar  e  contratar  com  a  União,  Estados,  Distrito  Federal  ou
Municípios  e,  será  descredenciado  no  SICAF,  ou  nos  sistemas  de  cadastramento  de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois)
anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10 % (dez por cento) do valor
da sua proposta atualizada e das demais cominações legais.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública,
enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante  a  própria  autoridade que aplicou a  penalidade,  que será  concedida
sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido
o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na
Imprensa Oficial, de acordo com a Lei nº. 8.666/93.

10.1. Além do previsto acima, pelos mo vos que se seguem, principalmente, a detentora da
Ata estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III  e IV do Item 10, cumuladas com
multas, tanto moratórias como sancionatórias.
 
I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento;

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada
se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da
rejeição, devidamente no ficada.

III  -  pela  não  execução  do  fornecimento  de  acordo  com  as  especificações  e  prazos
es pulados em Edital e nesta Ata de Registro de Preços.
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10.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às
demais  penalidades  referidas  no  Capítulo  IV  da  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  posteriores
alterações.

10.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumula vamente, ficando o
seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado ou da Proposta Atualizada, sem
prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

10.4. Poder-se-á  descontar  dos  pagamentos  porventura  devidos  à  detentora  da  Ata  as
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida a va
do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei.

10.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que
implique  no  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  o  Município,  ou  de  declaração  de
inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

11. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e
nas hipóteses dos ar gos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido jus ficado do interessado
e aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

12. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não re rar a respec va nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo es-
tabelecido pela Administração, sem jus fica va aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles pra cados no mercado;

d) presentes razões de interesse público.

e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o
contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competen-
te.
f) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrên-
cia de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, de-
correntes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item
nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

12.1. O  cancelamento  de  registro,  nas  hipóteses  acima  previstas,  assegurados  o
contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do
Órgão Gerenciador.
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12.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes
de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

12.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
mediante publicação em imprensa oficial do Município.

13. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em 
compa bilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas pelo Edital de Pregão Presencial nº. 06/2021.

14. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus disposi -
vos, o edital de Pregão Presencial nº. 06/2021, as Autorizações de Fornecimento/Empenho
com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as pre-
sentes disposições.

15. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão diri-
midas no Foro de Piên, Comarca da Região Metropolitana de Curi ba, Estado do Paraná, es-
gotadas as vias administra vas.

16. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipal de Piên, e pelo representante
do Detentor, e duas testemunhas.

Piên, XXX de XXXXX de 2021.

Maicon Grosskopf
Prefeito Municipal
Órgão Gerenciador

(Razão Social)
(Representante)

Detentor da Ata de 
Registro de Preços

..............................................
Procurador do Município

OAB n°

...............................................................
Secretário Municipal 

Decreto n° 

Testemunhas:

Nome: .....................              Assinatura: ______________________________

Nome: ....................                               Assinatura: ______________________________
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