
PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2021

PROCESSO N° 612/2021

TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA TODOS OS LOTES DO ANEXO I DESTE EDITAL (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).

OBJETO:  Registro de preços para eventual aquisição de utensílios e equipamentos para

copa e  cozinha em atendimento  as  Secretarias  Municipais,  conforme especificações e

quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretarias Municipais

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar Federal n° 123/2006

(alterada  pela  Lei  Complementar  n°  147/2014),  Lei  Complementar  Municipal  nº  1/2015

(Regulamentada  pelo  Decreto  Municipal  nº  176/2016),  Decretos  Municipais  nº  002/2006  e  n°

153/2011.

DATA  PARA  ENTREGA  DOS  DOCUMENTOS  PARA  CREDENCIAMENTO,  DA  DECLARAÇÃO  DE

ENQUADRAMENTO  COMO  MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE  PEQUENO  PORTE, DA

DECLARAÇÃO  DE  QUE  A  PROPONENTE  CUMPRE  OS  REQUISITOS  DE  HABILITAÇÃO  E  DOS

ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO: 06 de abril de 2021, às 09:30 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Piên, situada na

Rua Amazonas, nº 373, Centro – Piên/PR.

O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 24 de março a 06 de abril de 2021 no

Departamento de Licitações e Compras.

Piên/PR, 17 de março de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 Fone (41) 3632-1136
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021

PROCESSO Nº 612/2021

1. PREÂMBULO:

1.1.  O  Município  de  Piên,  Estado  do  Paraná,  TORNA PÚBLICO que  fará  realizar  licitação,  na

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com base nas

Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar Federal n° 123/2006 (alterada pela

Lei  Complementar  n°  147/2014),  Lei  Complementar  Municipal  nº  1/2015  (Regulamentada  pelo

Decreto Municipal nº 176/2016), Decretos Municipais nº 002/2006 e  n° 153/2011, do tipo MENOR

PREÇO, POR LOTE.

1.2. O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliada pela EQUIPE DE APOIO, designados pela

portaria 003/2021.

1.3. O PREGÃO será realizado no dia 06 de abril de 2021, às 09:30 horas, na Rua Amazonas, nº

373  –  Centro,  Piên/PR,  quando  deverão  ser  apresentados,  no  início,  os  documentos  para

credenciamento,  a  DECLARAÇÃO  DE  ENQUADRAMENTO  COMO  MICROEMPRESA  OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (conforme ANEXO II),  a  declaração  de  que  a  proponente

cumpre os requisitos de habilitação (conforme ANEXO V),  e os envelopes de proposta de preços

(envelope 01)  e  de documentos  de habilitação (envelope 02),  seguindo-se  em ato  contínuo seu

processamento.

2. OBJETO DO PREGÃO:

2.1. O objeto deste Pregão é o Registro de Preços Registro de preços para eventual aquisição de

utensílios e equipamentos para copa e cozinha em atendimento as Secretarias Municipais, conforme

especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

3. TIPO DO PREGÃO:

3.1. Este PREGÃO é do tipo menor preço por ITEM.

Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Dotações: 10.001.08.244.0012.2025.3390301900 - 10.001.08.244.0012.2025.3390302100

Contas: 3160

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Dotações: 03.001.04.122.0003.2004.3390301900 - 03.001.04.122.0003.2004.3390302100

Contas: 580 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotações: 08.001.12.361.0009.2017.3390301900 -08.001.12.361.0009.2017.3390302100

 Contas: 2160

SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Dotações: 09.001.13.392.0010.2022.3390301900 - 09.001.13.392.0010.2022.3390302100

Contas: 2690

SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Dotações: 09.002.27.812.0011.2023.3390301900 - 09.002.27.812.0011.2023.3390302100

Contas: 2890

SECRETARIA DE SAÚDE

Dotações: 11.001.10.301.0014.2030.3390301900 - 11.001.10.301.0014.2030.3390302100

Contas: 3820 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotações: 07.002.20.606.008.2013-3390301900 - 07.002.20.606.008.2013-3390302600

Contas: 1770

SECRETARIA DE GOVERNO

Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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Dotações: 02.001.04.122.0002.2003-3390301900 - 02.001.04.122.0002.2003-3390302100

Contas: 370

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Dotações: 04.001.01.421.0004.2007-3390301900 - 04.001.01.421.0004.2007-3390302100

Contas: 880

SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Dotações: 05.001.15.452.0005.2009.3390301900 - 05.001.15.452.0005.2009.3390301900

Contas: 1100

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO (EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE

PEQUENO PORTE):

5.1. Nos termos do inciso I do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 123/2006, alterada pela Lei

Complementar  147/2014  e  do  art.  34,  §  1º,  III  da  Lei  Complementar  Municipal  nº  1/2015

(Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016), a presente licitação é destinada à exclusiva

participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, que

apresentem condições de fornecer o objeto desta licitação e que atendam a todas as exigências,

inclusive quanto à documentação, estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS.

5.2.  Consideram-se  Micro  e  Pequenas  Empresas  aptas  à  participação  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.

5.2.1.  Conforme  o  inciso  I  do  §  3º  da  Lei  Complementar  Federal  nº  123/2006  considera-se

microempresa,  aquela  que  aufira,  em cada  ano-calendário,  receita  bruta  igual  ou  inferior  a  R$

360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

5.2.2. Conforme o inciso II do § 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 considera-se empresa

de pequeno porte, aquela que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00

(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil

reais), conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

5.2.3. O Microempreendedor Individual (MEI) é equiparado à microempresa, possui natureza jurídica

de empresário  individual  e  é  optante  pelo  Simples  Nacional,  considera-se  MEI  aquele que aufira
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receita bruta anual de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), conforme § 1º do art. 18-A da Lei

Complementar nº 123/2006.

5.3. Para fins de comprovação da condição de Microempresa ou Empresas de Pequeno Porte no

credenciamento, 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 e/ou Empresa de Pequeno Porte conforme modelo (ANEXO II).

5.4. A comprovação de que o licitante possui condições de fornecer o objeto será feita por ocasião do

julgamento de habilitação, através dos seguintes documentos:  Classificação Nacional de Atividades

Econômicas – CNAE (cartão CNPJ), contrato social,  atestado de capacidade técnica, ou ainda por

outro meio de documento que comprove que o licitante já forneceu o objeto para outros clientes.

5.5. Não será admitida a participação, direta ou indiretamente, na licitação:

a) de servidores ou dirigentes de órgão do Município de Piên ou de pessoas jurídicas cujos sócios

sejam servidores ou dirigentes de órgão do Município de Piên; 

b) de empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

c) de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e

liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

d) de empresas com participação societária entre si  e empresas do mesmo grupo econômico de

direito e/ou de fato, exceto para propostas para itens ou lotes distintos; 

e) de  empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado

(quando for o caso);

f) também  estão  abrangidos  pela  proibição  aqueles  que  tenham  sido  punidos  com  suspensão

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, e ainda,

aqueles declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, a ser verificado no

momento do credenciamento dos interessados;

6.  FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS (Nº  01)  E

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02):

6.1. Os envelopes, respectivamente 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:
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(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: ........./........../2021

(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO

DATA: ........./........../2021

6.2.  Os  documentos  constantes  do  ENVELOPE  Nº  01  –  PROPOSTA  DE  PREÇOS deverão  ser

apresentados  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  última  folha  e  rubricada  nas  demais  pelo

representante legal ou pelo Procurador, juntando-se, neste caso, a Procuração.

6.2.1. A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

obedecerá também aos comandos contemplados nos subitens 6.3, 6.3.1, 6.3.1.1, 6.3.1.2, 6.3.1.3,

6.3.2 e 6.3.3.

6.2.2. A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA DE PREÇOS.

6.3. Os documentos de habilitação (ENVELOPE Nº 02) e os documentos para credenciamento poderão

ser apresentados por cópias simples, ou por cópias autenticadas por cartório competente, ou por meio

de publicação em órgão da imprensa oficial, ou em original, quando expedida via Internet.

6.3.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original

ao PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE Nº 02 e do credenciamento para devida

autenticação.

6.3.1.1. Para fim da previsão contida no subitem 6.3.1, o documento original a ser apresentado não

poderá integrar o envelope.

6.3.1.2.  Os  documentos  expedidos  via  Internet  e,  inclusive  aqueles  outros  apresentados,  terão,

sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do PREGOEIRO.
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6.3.1.3. 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 caso não

porte a comprovação da informação de que se trata.

6.3.2. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira,

deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o português

por tradutor público juramentado.

6.4.  Os  licitantes  que  não  possam se  fazer  presentes  na  sessão  de  abertura  dos  envelopes  de

habilitação e de proposta de preços, poderão enviar seus envelopes via correios ou transportadoras,

devendo garantir que os mesmos cheguem até o Departamento de Licitações e Compras até a data

marcada para a abertura dos envelopes, respeitado o horário previsto n edital.

6.4.1. Endereço para envio dos envelopes: Rua Amazonas, nº 373, Centro, CEP 83860-000, Piên/

PR, aos cuidados de Sr. Marcos Aurélio Melenek - Departamento de Licitações e Compras. 

7. CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01):

7.1. 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

contidas no ANEXO I; a descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou

qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por LOTE;

d) apresentar o prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de sua

apresentação, sendo que a omissão do prazo de validade na proposta de preços da licitante importará

no cumprimento da validade mínima de 60 (sessenta) dias;

e)  apresentar  preço  unitário  e  total  por  ITEM/LOTE,  expresso  em moeda  corrente  nacional,  em

algarismo,  fixo,  com  duas  casas  decimais  (Ex.:  R$  1,12)  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  relativos  ao

cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas,  frete,  tributos de

qualquer natureza, encargos sociais e comerciais, etc., garantindo-se este durante toda a vigência da

Ata  de Registro  De Preços,  exceto quanto aos preços  nas hipóteses  de desequilíbrio  econômico-
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financeiro previsto na legislação incidental;

g)  No  caso  de  Micro  ou  Pequena  Empresa  ou  Microempreendedor  Individual  conter  declaração

expressa de que a proponente se enquadra no regime tributário de Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte (ME/EPP), desde que atenda aos preceitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de

2006;

h) Indicar e-mail para envio da Nota de Empenho e demais informações pertinentes ao processo,

além de conter declaração que se responsabiliza pela comunicação feita pelo  e-mail  indicado.  (A

ausência desta declaração não gera desclassificação da proposta).

i) Conter declaração expressa que a empresa tem conhecimento e está de acordo com todas as

condições estabelecidas no edital,  sendo que a omissão desta informação importará na aceitação

automática das condições editalícia.

7.2. É facultado à proponente cotar todos ou quaisquer ITENS integrantes do objeto do PREGÃO, não

sendo admitido, todavia, cotação inferior à quantidade prevista em cada ITEM.

7.3.  Além das  especificações  da  proposta  contidas  nesse  item,  o  licitante  deverá  atentar-se  as

orientações do Termo de Referência no ANEXO I deste edital.

8. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02):

8.1.1. Habilitação Jurídica:

a)  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,  devidamente  registrado  (Caso  esse

documento já tenha sido entregue no credenciamento fica dispensada sua entrega novamente);

b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (Cartão de Identificação);

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento

no País,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para  funcionamento expedido  pelo  órgão  competente,

quando a atividade assim o exigir;

8.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

c)  Certidão Negativa  de Débitos  Relativos  aos Tributos  Federais  e  à  Dívida Ativa da União (que

abrange inclusive as contribuições sociais);

d) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;

e) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais de sua sede;

8.1.3. Qualificação Técnica: 

a) Atestado de “Capacitação Técnica”, em nome da EMPRESA, fornecido por pessoa jurídica de direito
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público ou privado, de que forneceu objeto compatível com o ora licitado; Se Tratando de empresa

privada o atestado deverá ter reconhecimento em cartório.

8.1.4. Documentação Financeira:

a)  Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurídica.

8.2. Todas as certidões exigidas deverão ser expedidas pela sede do domicílio da licitante.

8.3. Havendo licitante que possua matriz e filiais, toda documentação deverá ser apresentada para

empresa  que  estiver  apresentando  a  proposta,  ou  seja,  se  a  proposta  for  da  matriz,  toda

documentação deverá referir-se à matriz e se for a filial, toda documentação deverá referir-se à filial.

8.4. Não serão aceitos protocolos de solicitação de certidões ou de quaisquer outros documentos em

substituição daqueles exigidos no presente Edital e seus Anexos.

8.5.  As  microempresas  e  empresas  de pequeno porte,  por  ocasião da participação  em certames

licitatórios,  deverão  apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  de

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

8.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às mesmas

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 certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.5.2.  A  não  regularização  da  documentação,  no  prazo  previsto  no  subitem  8.6.1,  implicará

decadência  do  direito  à  contratação,  sem  prejuízo  das  sanções  previstas  no  art.  81  da  Lei  nº

8.666/93,  sendo  facultado  à  Administração  convocar  os  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de

classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.

8.5.3. A regularização de documentos relativos à regularidade fiscal  que possam ser obtidos sem

custos via internet, poderão ser impressos durante a própria sessão pública pelo Pregoeiro juntos aos

sítios oficiais dos órgãos responsáveis pela emissão dos mesmos e juntados ao processo, sanando-se,

imediatamente a pendência.

8.5.4.  No  que  pertine  a  providência  prevista  no  item 8.5.3,  adverte-se  que  o  pregoeiro  não  se

responsabilizará por eventual indisponibilidade de acesso aos sítios oficiais dos emitentes de certidões
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de  regularidade  fiscal,  cabendo  aos  interessados,  neste  caso,  buscarem  a  comprovação  da

regularização no prazo assinalado no item 8.5.1.

8.7. Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado o prazo

máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissões, devendo estar válidas

na data de abertura dos envelopes dos documentos de habilitação.

8.8. A falta ou irregularidade de qualquer dos documentos mencionados acarretará a inabilitação do

concorrente.

9. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL:

9.1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado no Departamento de Licitações e

Compras da Prefeitura Municipal  de Piên, com sede à Rua Amazonas, nº 373, Centro,  durante o

expediente normal do órgão licitante, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 16:30 horas, até a

data marcada para recebimento dos documentos e dos ENVELOPES Nº 01 E Nº 02.

9.2.  O  aviso  do  EDITAL  será  publicado  no  Diário  Oficial  do  Município,  no  site

www.diariomunicipal.com.br/amp também  no  site  oficial  do  Município  de  Piên,  endereço

www.pien.pr.gov.br.

9.3.  O  EDITAL  será  entregue  a  qualquer  interessado  até  o  dia  da  sessão,  no  horário  e  local

especificado no subitem 9.1.

9.3.1. A providência a que se refere o subitem 9.3 poderá ser levada a efeito também através do e-

mail licitacoes@pien.pr.gov.br.

9.4.  As  possíveis  alterações  do  edital  deverão  ser  consultadas  pelo  interessado  no  site

www.pien.pr.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do interessado o acompanhamento do edital.

10. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

10.1. 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  03  (três)  dias  úteis  anteriores  à  data  fixada  para  recebimento  das

propostas.
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10.1.1.  A  pretensão  referida  no  subitem  10.1  pode  ser  formalizada  por  meio  de  requerimento

endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário

constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por meio do

e-mail licitacoes@pien.pr.gov.br ou fac-símile, através do telefone (41) 3632-1136, cujos documentos

originais correspondentes deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 10.1.

10.1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente

informal.

10.1.3.  Os  esclarecimentos deverão ser  prestados no prazo de 02 (dois)  dias  úteis,  a  contar  do

recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos

do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes.

11. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

11.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou 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.

11.1.1. As medidas referidas no subitem 11.1 poderão ser formalizadas por meio de requerimento

endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário

constantes  do  subitem  9.1.  Também  será  aceito  pedido  de  providências  ou  de  impugnação

encaminhado por meio do  e-mail licitacoes@pien.pr.gov.br ou fac-símile, através do telefone (41)

3632-1136, cujos documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem

11.1.

11.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade

subscritora  do ato convocatório  do PREGÃO.  Além de comportar  divulgação,  deverá  também ser

juntada aos autos do PREGÃO.

11.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em

modificação do ato convocatório do PREGÃO, além da alteração decorrente, divulgação pela mesma

forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.

12. CREDENCIAMENTO:
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12.1.  Aberta  a  fase  para  CREDENCIAMENTO dos  eventuais  participantes  do  PREGÃO,  consoante

previsão estabelecida no subitem 12.2 deste EDITAL, o representante da proponente entregará ao

PREGOEIRO documento que o credencie para participar do aludido procedimento conforme estabelece

o item 6.3. e subitem 6.3.1, respondendo por sua autenticidade e legitimidade.

12.2.  O credenciamento far-se-á por  meio de instrumento público de procuração ou instrumento

particular, 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, desistir  verbalmente de

formular lances ou ofertas na etapa de lances, negociar a redução de preço, desistir expressamente

da  intenção  de  interpor  recurso  administrativo  ao  final  da  sessão,  manifestar-se  imediata  e

motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata

da  sessão  e  atas  de  registro  de  preços,  prestar  todos  os  esclarecimentos  solicitados  pelo

PREGOEIRO, enfim, praticar os demais atos pertinentes ao certame, podendo para tanto utilizar o

modelo constante do ANEXO IV.

12.2.1.  Quando se tratar de titular da empresa licitante:  apresentar cédula de identidade ou

outro documento de identificação oficial, acompanhado de registro comercial no caso de empresa

individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de

sociedades  por  ações,  dos  documentos  de  eleição  de  seus  administradores;  inscrição  do  ato

constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de

fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado

na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de

sociedades  cooperativas  (sendo  que  em tais  documentos  devem constar  expressos  poderes  para

exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura).

12.2.2.  Quando  se  tratar  de  representante  designado  pela  empresa  licitante: deverá

apresentar  instrumento  público  ou  particular  de  procuração  ou  ainda  carta  de  credenciamento

(conforme modelo do ANEXO IV), datada e assinada pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa

com poderes  para  se  manifestar  em nome da  empresa  licitante  em qualquer  fase  da  licitação,

acompanhado de documento de identificação oficial  e do registro comercial,  no caso de empresa

individual;  contrato social  ou estatuto em vigor  no caso de sociedades comerciais  e no caso de

sociedades  por  ações,  acompanhado,  neste  último,  de  documentos  de  eleição  de  seus

administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas

da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas.

12.3. A documentação apresentada para fins de credenciamento (procuração pública ou particular ou
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contrato/estatuto  social  e  cópia  do  documento  de  identificação  do  sócio  ou  representante)  será

anexada aos autos do processo, não sendo permitida a sua devolução.

12.4. É admitido somente um representante por proponente.

12.5.  Não será admitido o credenciamento de uma única pessoa para representar  mais  de uma

proponente,  exceto  nos  casos  em  que  se  tratar  de  licitação  por  itens  ou  lotes,  em  que

comprovadamente as proponentes estejam apresentando propostas para itens ou lotes distintos. 

12.5.1. A comprovação a que se refere o item anterior será feita durante a avaliação das propostas.

12.5.2.  Caso  duas  ou  mais  proponentes  tenham nomeado  o  mesmo representante  legal  para  o

credenciamento do pregão e se verifique que estas formularam proposta para os mesmos itens ou

ITENS  o  representante  designado  pelas  proponentes  deverá  optar  por  continuar  no  certame

representando apenas uma delas, não acarretando a desclassificação das demais.

12.6.  A  ausência  da  documentação  relativa  ao  credenciamento  ou  sua  apresentação  em

desconformidade com as exigências previstas não impossibilitará a participação da proponente neste

PREGÃO, mas impedirá que a mesma tenha possibilidade de formular lances verbais.

12.7.  Desenvolvido  o  CREDENCIAMENTO  das  proponentes  que  comparecerem,  ao  PREGOEIRO

declarará  encerrada  esta  etapa/fase,  iniciando-se  o  procedimento  seguinte,  consistente  no

recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital.

13.  RECEBIMENTO  DA  DECLARAÇÃO  DE  ENQUADRAMENTO  COMO  MICROEMPRESA  E

EMPRESA  DE  PEQUENO  PORTE, DECLARAÇÃO  DE  QUE  A  PROPONENTE  CUMPRE  OS

REQUISITOS  DE  HABILITAÇÃO  E  DOS  ENVELOPES  PROPOSTA  DE  PREÇOS  (Nº  01)  E

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02):

13.1. A etapa/fase para recebimento da DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA

E  EMPRESA  DE  PEQUENO  PORTE,  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) será levada a efeito tão logo se encerre da fase de CREDENCIAMENTO.

13.1.1.  A  DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO

PORTE e a DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO não

devem integrar os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

(Nº  02),  constituindo-se  em DOCUMENTOS  a  ser  fornecido  separadamente;  ficando  facultada  a
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utilização dos modelos constantes dos ANEXOS II e V, respectivamente.

13.2.  Iniciada  esta  etapa/fase,  o  PREGOEIRO  receberá  e  examinará  a  DECLARAÇÃO  DE

ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE e DECLARAÇÃO DE QUE

A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

13.2.1. A ausência das referidas declarações ou a apresentação em desconformidade com a exigência

prevista inviabilizará a participação da proponente neste PREGÃO, impossibilitando, em consequência,

o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

(Nº 02).

13.2.2. O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue participando do

PREGÃO, devendo proceder, em seguida, à entrega dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01)

E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02).

13.2.3.  Na  hipótese  de  não  apresentação  destas  declarações  ou  de  sua  apresentação  em

desconformidade com a exigência do edital, a proponente poderá firmá-las ou corrigi-las na própria

sessão, desde que possua representante legal com poderes para fazê-lo presente à sessão.

14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01):

14.1. Compete o PREGOEIRO proceder à abertura dos ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS (Nº

01), conservando intactos os ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02) e sob sua

guarda. 

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 nos itens 6 e 7.

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 por ITEM.
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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,

inclusive quanto à especificação de itens;

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 ITEM com preço superior ao máximo estimado pela Administração.

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 a proposta de menor preço e

todas aquelas que tenham oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez

por cento) àquela de menor preço.

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 superiores, quando houver, para que suas proponentes

participem dos lances quaisquer que tenham sido os preços oferecidos nas propostas, observada a

previsão estampada no subitem 17.1.2.

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 existir, nesta situação, no mínimo, 03 (três) propostas válidas para a

etapa de lances, conforme previsto no subitem 17.1; ou

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
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decidir,  justificadamente,  pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor avaliação das regras

editalícia, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio

preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao PREGÃO, condicionado,

em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante.

18. OFERECIMENTO/INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS:

18.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas/lances verbais,

dar-se-á  início  ao  oferecimento  destes,  os  quais  deverão  ser  formulados  em valores  distintos  e

decrescentes.

18.1.1. Somente serão aceitos lances verbais que sejam inferiores ao valor da menor proposta escrita

ou do último menor lance verbal oferecido. 

18.2. O PREGOEIRO convidará individualmente as proponentes classificadas para oferecimento de

lances verbais, de forma sequencial, a partir 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 última 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,  ficando sua última 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

último preço/lance apresentado, o PREGOEIRO examinará a aceitabilidade do valor daquela de menor

preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.

18.7. É facultado o PREGOEIRO negociar com a proponente de menor preço, para que seja obtido

preço melhor.

18.8. Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a conformidade entre
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a proposta escrita de menor preço e o valor estimado 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 obtido preço melhor.

18.10. O PREGOEIRO deverá comparar os preços apresentados com os atuais praticados no mercado

ou  até  mesmo  propostos  em licitações  anteriores,  utilizando-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 poderá solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos após o

término da fase competitiva de ofício ou em eventual questionamento feito por terceiro, concedendo

um  prazo  máximo  de  03  (três)  dias  úteis  para  que  o  proponente  de  menor  preço  apresente

informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrerá para o atendimento do

objeto do PREGÃO, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de

menor preço que apresentar.

18.12.  A  não  apresentação  dos  elementos  referidos  no  subitem anterior  ou  a  apresentação  de

elementos insuficientes para justificar 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

relativa à documentação na própria sessão.

18.14. Para efeito do saneamento a que se refere o subitem 18.13 a correção da falha formal poderá

ser  desencadeada  durante  a  realização  da  própria  sessão  pública,  com  a  apresentação,

encaminhamento  e/ou  substituição  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. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no EDITAL, a proponente será

declarada vencedora.

18.16. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, a

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
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não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos subitens antecedentes.

18.17.  Sendo  a  proposta  aceitável,  a  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, observando-se igualmente as

previsões estampadas nos subitens anteriores. 

19. RECURSO ADMINISTRATIVO:

19.1. Por ocasião do final da sessão, a proponente que participou do PREGÃO ou que tenha sido

impedida de fazê-lo, se presente à sessão, deverá manifestar imediata e motivadamente a intenção

de recorrer.

19.2.  Havendo  intenção  de  interposição  de  recurso  contra  qualquer  etapa/fase/procedimento  do

PREGÃO,  a  proponente  interessada  deverá  manifestar-se  imediata  e  motivadamente  a  respeito,

procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 03 (três) dias,

a contar da ocorrência.

19.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual

número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.

19.4.  Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto,  o

PREGOEIRO examinará  o  recurso,  podendo  reformar  sua  decisão  ou  encaminhá-lo,  devidamente

informados, à autoridade competente para decisão.

19.5. Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e

horários previstos no subitem 9.1 deste EDITAL.

19.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos

insuscetíveis de aproveitamento.

20. ADJUDICAÇÃO:

20.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da

proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo O PREGOEIRO adjudicar o

objeto do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).

20.2. Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do mesmo, a
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autoridade competente deve praticar 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 partir do ato de homologação será(ão) convocada(s) a(s) proponente(s) adjudicatária(s) para

assinar a Ata de Registro de Preços, respeitada a validade de sua proposta.

22. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO:

22.1.  O  resultado  final  do  PREGÃO  será  comunicado  às  proponentes  e  publicado  no  site

www.diariomunicipal.com.br/amp também  no  site  oficial  do  Município  de  Piên,  endereço

www.pien.pr.gov.br.

23. CONTRATAÇÃO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

23.1. Os itens objeto deste PREGÃO serão registrados em Ata de Registro de Preços e contratados

consoante às regras próprias do Sistema. 

23.2. A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços no

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pelo Departamento

de Licitações e Compras sito à Rua Amazonas, nº 373, Centro – Piên/PR.

23.2.1. Não sendo assinada a Ata de Registro de Preços, poderá o órgão licitante convocar as outras

proponentes classificadas, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, no art. 7º da Lei Federal

nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 153/2011, observada a ampla defesa e o contraditório.

23.3. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove a

data do correspondente recebimento, inclusive por e-mail.

23.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado

durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Licitante. Não havendo

decisão, a assinatura da Ata de Registro de Preços deverá ser formalizada até o 5º (quinto) dia útil,

contado da data de convocação.

23.5.  Para  a  assinatura  da  Ata  de Registro  de Preços,  a  Licitante  poderá verificar,  por  meio  da
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Internet, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida

Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), o Certificado de Regularidade do FGTS

– CRF e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

23.6. Também para assinatura da Ata de Registro de Preços e para o contrato dela decorrente ou

para retirada da Nota de Empenho, a proponente adjudicatária deverá indicar o representante legal

ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos correspondentes.

23.7. A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos ou aceitar/retirar o

instrumento  equivalente  dela  decorrente,  observado  o  prazo  estabelecido,  caracteriza  o

descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatária, sujeitando-se às

sanções previstas no item 28 e subitens.

23.8. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, respeitadas as disposições contidas no art.

65 da Lei Federal 8.666, de 1993.

23.8.1. O preço registrado poderá ser revisto em razão de eventual redução daqueles praticados no

mercado,  ou  de  fato  que  eleve  o  custo  dos  serviços  ou  bens  registrados,  cabendo  ao  órgão

gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

23.8.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço

praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

23.8.2.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao

praticado no mercado;

23.8.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

23.8.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

23.8.3.  Quando  o  preço  de  mercado  se  tornar  superior  aos  preços  registrados  e  o  fornecedor,

mediante requerimento devidamente comprovado,  não puder manter o compromisso assumido, o

órgão gerenciador poderá:

23.8.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando

a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e;

23.8.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
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23.8.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata

de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis e necessárias para obtenção da contratação

mais vantajosa para a Administração.

23.9. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 meses, a contar da data de sua publicação.

24. ENTREGA DOS ITENS OBJETO DO PREGÃO

24.1. Os itens registrados objeto deste PREGÃO serão entregues em perfeitas condições, nos exatos

termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, através da Nota de Empenho,

sem qualquer despesa adicional não constante da proposta apresentada na data da licitação.

24.2.  Os  itens  efetivamente  solicitados  através  da  Nota  de  Empenho  serão  recebidos  e  aceitos

provisoriamente para efeito de posterior verificação pelo responsável pela fiscalização da Ata, o qual

apurará  a  compatibilidade  dos  itens  com  as  especificações  pactuadas  na  presente  licitação,

envolvendo a qualidade e a quantidade, resultando na aceitação definitiva, caso estejam de acordo

com o pactuado, ou, na convocação do fornecedor para substituir os itens.

24.2.1. Para a providência de que trata o item anterior, a Administração terá o prazo de 05 (cinco)

dias úteis após a efetiva prestação dos serviços.

24.3. Em caso de não aceitação dos produtos objeto deste PREGÃO, fica a Detentora da Ata de

Registro de Preços obrigada a retirá-los ou substituí-los no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados

da notificação a ser expedida pelo Município, ou imediatamente, conforme a urgência do caso, sob

pena de incidência nas sanções capituladas no item 28 e subitens deste Edital.

24.4. Em caso de diferença de quantidade, fica a Detentora da Ata de Registro de Preços obrigada a

providenciar sua complementação no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da notificação a ser

expedida pelo Município, ou imediatamente, conforme a urgência do caso, sob pena de incidência nas

sanções capituladas no item 28 e subitens deste Edital.

24.5. O fornecimento definitivo 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, na própria Ata de Registro de Preços, bem como nos contratos

dela decorrentes.

25. PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DOS ITENS
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25.1. As entregas dos itens registrados deverão ser realizadas em até 05 (cinco) dias úteis após a

emissão da Nota de empenho e nos locais indicados na mesma.

25.2.  Não poderá o Detentor da Ata recusar-se a entregar os itens solicitados na Nota de

Empenho no Município de Piên, mesmo que em pequena quantidade.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Sede Administra va: AVENIDA BRASIL, 81 – CENTRO/PIÊN.

 

SECRETARIA DE SAÚDE.

Posto Central: RUA BELO HORIZONTE, 92 – CENTRO/PIÊN.

Vigilância Sanitaira: Rua Bahia, 223 – Centro/Piên.

 

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEFESA CIVIL.

CAMU: RUA ESPÍRITO SANTO, 120 – CENTRO/PIÊN.

Cras: RUA CAMPO GRANDE, 36 –  AVENCAL/PIÊN.

Conselho Tutelar: RUA AMAZONAS, 226 – CENTRO/PIÊN.

Defesa Civil: RUA TOCANTINS, 169 – CENTRO/PIÊN.

 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS.

Barracão: RUA REINALDO DE OLIVEIRA MENDES, 542 – CENTRO/PIÊN.

 

SECRETARIA DE ESPORTES.

GINÁSIO DE ESPORTES CLÁU-
DIO DE OLIVEIRA MENDES: RUA CAMPO GRANDE, 44 – AVENCAL/PIÊN.

 

SECRETARIA DE CULTURA:

Sede Cultura: RUA AMAZONAS, 256 – CENTRO/PIÊN.

Biblioteca Municipal: RUA FORTALEZA, 512 – CENTRO/PIÊN. 

 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

AVENIDA BRASIL, 282 – CENTRO/PIÊN. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA

RUA SÃO GONÇALO, 94 – CENTRO/PIÊN

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AMAZONAS, 373 – CENTRO/PIÊN.

SUBPREFEITURA

AV. PARANÁ, 786 – TRIGOLÂNDIA

26. PAGAMENTO:
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26.1. O pagamento será feito por crédito em conta bancária da licitante vencedora ou via boleto

bancário  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  contados  do  recebimento  da  Nota  Fiscal/fatura,  estando

condicionado à aceitação e atesto da Secretaria solicitante.

26.1.1 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o

pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

26.2. O Município de Piên reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal para pagamento se os

bens/serviços fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências apresentadas em Edital.

26.3. A Nota Fiscal deverá ser apresentada sem rasuras, em letra bem legível, em nome do Município

de Piên, CNPJ nº. 76.002.666/0001-40, indicando o número de conta corrente para pagamento, o

nome do Banco e a respectiva Agência, e, ainda, os materiais/serviços fornecidos.

26.4.  Em  caso  de  atraso  de  pagamento  em relação  ao  prazo  de  30  (trinta)  dias  contados  da

apresentação da nota fiscal/fatura junto a secretaria, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado

monetariamente  INPC,  entre  a  data  em  que  deveria  ter  sido  adimplida  a  obrigação  e  efetivo

pagamento (conforme art. 40, XIV, “c” Lei Federal 8.666/1993).

27. DISPENSA DE GARANTIA:

27.1. Não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente deste PREGÃO. 

28. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

28.1. Pela inexecução total ou parcial da ata de registro de preço a Administração poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar ao Detentor da Ata de Registro de Preços as sanções previstas nos art. 86 e 87

da lei 8.666/93, conforme segue:

28.1.1. ADVERTÊNCIA 

a) Aplicável no caso de descumprimento de obrigação contratual de menor gravidade, que não traga

prejuízos econômicos e funcionais para a Secretaria requisitante. 

28.1.2. MULTA 

a) Pelo atraso injustificado na entrega dos itens, o fornecedor ficará sujeito à penalidade de multa de

mora, a partir do 1º dia útil posterior ao vencimento do prazo devido, a ser calculada pela seguinte

equação:
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M= V.F.N 

Onde: 

M=valor da multa 

V=valor correspondente à parcela em atraso

F=fator percentual correspondente a 0,33% por dia de atraso

N=período de atraso em dias corridos 

b)  Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da ata de registro de

preço, a critério da Administração Municipal de Piên, que avaliará a gravidade da falta cometida e os

prejuízos sofridos pela Administração, nos seguintes casos, entre outros:

b.1) reincidência dos motivos determinantes da aplicação da penalidade de advertência;

b.2) quando houver atraso injustificado na entrega dos itens por prazo superior a 05 (cinco) dias ou

que impossibilite o atendimento de prazos máximos a que se sujeite a Secretaria requisitante;

b.3) descumprimento ou cumprimento irregular das condições estabelecidas neste edital, envolvendo

especificações, prazos, garantia, entre outros;

b.4) interrupção na entrega dos itens sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

b.5) a subcontratação total ou parcial do seu objeto não autorizada pela Administração;

b.6)  desatendimento  injustificado  das  determinações  regulares  da  autoridade  designada  para

acompanhar e fiscalizar a Ata de Registro de Preços;

b.7) cometimento reiterado de faltas na vigência da Ata de Registro de Preços;

b.8) recusa injustificada do adjudicatário em aceitar e assinar a ATA de Registro de Preços dentro do

prazo de 05 (cinco) dias úteis após a válida convocação, ou pelo cancelamento não amigável da Ata

de Registro de Preços por iniciativa do Detentor da Ata de Registro de Preços.

28.1.3. SUSPENSÃO: Para o detentor da ata/contratado que praticar qualquer dos atos contemplados

no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, aplicar-se-á suspensão temporária de participar em licitação

e  impedimento  de  contratar  com o  Município  de  Piên,  pelo  período  de  até  05  (cinco)  anos  ou

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, devendo, também, ser descredenciado,

pelo  mesmo  prazo  estabelecido  anteriormente,  do  respectivo  sistema  de  cadastramento  de

fornecedor. 

28.1.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: No caso de o licitante agir de má fé ou fraudulentamente,

configurando ilícito penal e, no caso de inexecução dolosa da Ata de Registro de Preços que, será

declarada a inidoneidade do licitante ou Detentor da Ata de Registro de Preços para licitar e contratar

com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
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28.2. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. O valor da multa aplicada

será descontado dos créditos devidos ao Detentor da Ata de Registro de Preços. Caso o valor da

multa  seja  superior  aos  créditos  referidos  neste  item,  será  cobrada  administrativamente  pela

municipalidade, ou ainda judicialmente. 

28.3. Às multas e sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, garantido o direito ao

contraditório e à ampla defesa.

28.4. Independentemente da aplicação das penalidades indicadas no item 28.1, a proponente ficará

sujeita,  ainda,  ao  desconto  do  valor  referente  as  parcelas  não  entregues  ou  reprovadas  pela

fiscalização, bem como à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de

sua inadimplência.

28.5. A inadimplência total ou parcial da Ata de Registro de Preços, poderá ensejar, além da aplicação

das penalidades descritas  no item 28.1,  a  rescisão contratual,  constituindo motivo para tanto as

hipóteses especificadas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02. Fica

reconhecido o direito da Administração, em caso de rescisão administrativa.

28.6.  Poderão  ser  aplicadas,  cumulativamente,  as  penalidades  previstas  na  Lei  nº  8.666/93  e

legislação complementar.

28.7. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no

impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  Prefeitura,  ou  de  declaração  de  inidoneidade,  será

obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

28.8. A interposição de recursos protelatórios e impugnações ao Edital por pessoas físicas ou jurídicas

que visem tumultuar e/ou retardar o processo licitatório, incidirá nas penalidades do artigo 93 da Lei

Federal nº 8.666/93, com consequente responsabilidade civil e criminal que o ato ensejar.

29. DISPOSIÇÕES GERAIS:

29.1.  O  presente  Edital  se  submete  integralmente  ao  disposto  nos  artigos  42  a  49  da  Lei

Complementar  nº  123/2006  e  ao  art.  34,  §  1º,  III  da  Lei  Complementar  Municipal  nº  1/2015

(Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016), estabelecendo-se, para o presente certame a

licitação exclusiva para participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

29.2. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,

observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse
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público, da finalidade e da segurança do Contrato/Ata e dos futuros contratos dela decorrentes. 

29.3. 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 consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto

em contrário. 

29.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na

entidade.

29.3.2. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o

primeiro dia útil  subsequente, no horário e local estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja

comunicação do PREGOEIRO em sentido contrário. 

29.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões

de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação

de  qualquer  pessoa,  mediante  ato  escrito  e  fundamentado,  sem  que  caiba  direito  a  qualquer

indenização.

29.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da

proponente,  desde  que  possíveis  à  exata  compreensão  de  sua  proposta  e  a  aferição  da  sua

qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO.

29.6. 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.

29.7. 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.

29.8. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos

colacionados em qualquer fase do PREGÃO.

29.9. A proponente Detentora da Ata de Registro de Preços 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 ultrapassar
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o limite indicado.

29.9.1.  As  supressões  e/ou  acréscimos  referenciados  serão  considerados  formalizados  mediante

aditamento contratual. 

 

29.10. A proponente se obriga a manter, durante todo o prazo de vigência da Ata de Registro de

Preços/Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação.

29.11. A assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS não implicará em direito à contratação.

29.12. Este Edital e seus Anexos, bem como as propostas das proponentes beneficiárias, farão parte

integrante da Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

29.13. Os ENVELOPES Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das proponentes não convocadas

para assinarem a Ata de Registro de Preços deverão ser retirados no endereço apontado no subitem

9.1, depois de formalizada a referida Ata. 

29.14. 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.

29.15. Em conformidade com o disposto no § 3º do art. 48 da Lei nº 8.666/93 quando todos os

licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá

fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras

propostas, corrigidas as inconformidades.

29.15.1. Ocorrendo a previsão delineada no item anterior na fase de habilitação, a documentação a

ser reapresentada deverá ser apenas a documentação em desconformidade com o solicitado no item

8.1 deste Edital.

29.16. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos,

cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo terceiro do

art. 41 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

29.17. Será competente o foro da Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná, com renúncia expressa a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste PREGÃO.

30. DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS
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30.1. O preço do valor registrado não sofrerá qualquer tipo de correção ou reajuste durante a vigência

do presente termo.

30.2 O Detentor da Ata de Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o

EQUILÍBRIO ECONÔMICO dos preços vigentes através de solicitação formal, desde que acompanhado

de  documentos  que  comprovem a  procedência  do  pedido.  Até  a  decisão  final  da  Administração

Municipal,  a  qual  deverá ser  prolatada em até  20 (vinte) dias  a contar  da entrega completa  da

documentação comprobatória, o fornecimento do objeto solicitado pela Administração ao Detentor da

Ata de Registro de Preços, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.

 

30.2.1. O Equilíbrio econômico não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter

a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de

mercado vigente à época.

30.3.  A  Contratante  poderá,  na  vigência  do  Registro  de  Preços,  solicitar  a  redução  dos  preços

registrados,  garantida  a  prévia  defesa  do  beneficiário  do  Registro,  e  de  conformidade  com  os

parâmetros  de  pesquisa  de  mercado  realizada  ou  quando  alterações  conjunturais  provocarem a

redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço será

válido a partir da formalização/atualização da Ata de Registro de Preços.

31. RELAÇÃO DE ANEXOS 

31.1. Integram o presente edital os seguintes anexos: 

ANEXO I Termo de Referência

ANEXO II Modelo de Declaração de enquadramento como Microempresa e/ou Empresa de Pequeno

Porte

ANEXO III Modelo de Declarações

ANEXO IV Modelo de Procuração para Credenciamento

ANEXO V Modelo de Declaração de Cumprimento aos Requisitos do Edital

ANEXO VI Modelo de Proposta de preços

ANEXO VII Minuta Ata de Registro de Preços

32. ELEMENTOS BASES NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

32.1. O edital completo ficará à disposição dos interessados e as dúvidas poderão ser esclarecidas na

Prefeitura Municipal de Piên, no Departamento de Licitações e Compras.
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Piên/PR, 17 de março de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

I. OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de utensílios e equipamentos para

copa e  cozinha em atendimento  as  Secretarias  Municipais,  conforme especificações e

quantidades estimadas abaixo:

Item DESCRIÇÃO UNIDADE
QTDE ESTI-

MADA

PREÇO
MÁXIMO

UNITÁRIO
PREÇO MÁXI-

MO TOTAL

1

ABRIDOR DE LATA. Reforçado, 
em inox, com espessura mínima 
de 1,0mm. Unidade 18 R$ 5,50 R$ 99,00

2

ARAME FECHO PARA EMBALA-
GEM revestido com PVC, tamanho
7cm, pacote com 100 unidades. Pacote 50 R$ 14,65 R$ 732,50

3

AMASSADOR DE BATATAS. Pro-
duzido  totalmente  em  aço  inox.
Base redonda com 2 hastes. Espe-
cificações: Medidas 9 largura x 29
cm comprimento. Unidade 12 R$ 24,21 R$ 290,55

4

AMASSADOR/ESPREMEDOR BA-
TATA  INDUSTRIAL  COM  TRIPÉ
(MODELO CABRITA).  Amassador
de batatas  tamanho médio;  resis-
tente,  corpo  em  alumínio  fundido
com pintura eletrostática preta; pés
em tubo de aço 5/8; cesto e embo-
lo em aço inox. Medidas aproxima-
das: Altura: 57cm, Largura: 27cm,
Profundidade:  36cm  Diâmetro  do
cesto: 12 cm Unidade 3 R$ 225,46 R$ 676,37

5

AMASSADOR/ESPREMEDOR  DE
BATATAS.  Produzido  totalmente
em  aço  inox,  cabo  ergonômico.
Medidas  aproximadas:  Compri-
mento 25 cm altura 10cm. Unidade 12 R$ 52,20 R$ 626,36

6

AMOLADOR DE FACA chaira es-
triada para afiar facas profissional
08”. Com cabo de polipropileno. Di-
mensões  aproximadas:  Compri-
mento total: 38cm. Unidade 10 R$ 48,63 R$ 486,33

7

ASSADEIRA DE VIDRO REDON-
DA.  Com aproximadamente 26cm
de diâmetro x 05cm de altura. Unidade 15 R$ 43,33 R$ 649,95

8

ASSADEIRA  DE  VIDRO  RETAN-
GULAR com tampa. Lasanheira de
vidro,  grande,  funda,  capacidade
aproximada de 5 litros. Dimensões
aproximadas: comprimento 40cm x
24cm largura x 7,0cm de altura. Unidade 85 R$ 65,71 R$ 5.585,35

9

ASSADEIRA REDONDA. Feita em
aço carbono com revestimento an-
tiaderente,  fundo removível.  Medi-
das aproximadas: 7,0 cm altura, 30
cm de largura. Unidade 14 R$ 44,58 R$ 624,07
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10

ASSADEIRA RETANGULAR ANTI-
ADERENTE.  Assadeira  funda  em
aço carbono com revestimento in-
terno  e  externo  antiaderente.  Di-
mensões aproximadas: 5 cm altura
x 25 cm largura x 40 cm compri-
mento. Unidade 20 R$ 85,43 R$ 1.708,50

11

ASSADEIRA  RETANGULAR  Nº
02. Assadeira de alumínio retangu-
lar  alta,  com  bordas.  Dimensões
aproximadas: 5 cm altura x 25 cm
de largura x 37cm comprimento. Unidade 15 R$ 43,29 R$ 649,31

12

ASSADEIRA  RETANGULAR  Nº
05. Assadeira de alumínio retangu-
lar  alta,  com  bordas.  Dimensões
aproximadas:  6,5  cm  altura  x  33
cm largura x 46 cm comprimento. Unidade 25 R$ 48,40 R$ 1.209,88

13

ASSADEIRA  RETANGULAR
PARA  PÃO  ANTIADERENTE  em
aço carbono com revestimento in-
terno  e  externo  antiaderente.  Di-
mensões aproximadas 6 cm altura
x 13 cm largura x 27 cm compri-
mento. Unidade 27 R$ 22,16 R$ 598,32

14

ASSADEIRA  RETANGULAR
PARA PÃO. Feita em alumínio. Di-
mensões aproximadas 6 cm altura
x 13 cm largura x 27 cm compri-
mento. Unidade 15 R$ 27,10 R$ 406,54

15 BATERIA ALCALINA 9V Unidade 70 R$ 15,19 R$ 1.063,13

16
BATERIA PEQUENA 3V Lithium 
modelo CR 2032. Unidade 70 R$ 6,86 R$ 479,85

17

BACIA PLASTICA DE 14 LITROS.
Bacia  de  plástico  reforçada  com
bordas arredondadas, pega anatô-
mica, escala medidora de volume.
Fabricado  em  polipropileno.  Di-
mensões  aproximadas:  17  x  43
cm. Contendo identificação do pro-
duto, marca do fabricante. Unidade 15 R$ 24,34 R$ 365,10

18

BACIA  PLASTICA  DE  19,5  LI-
TROS. Bacia de plástico reforçada
com  bordas  arredondadas,  pega
anatômica, escala medidora de vo-
lume.  Fabricado em polipropileno.
Dimensões aproximadas:  18 x  47
cm. Contendo identificação do pro-
duto, marca do fabricante. Unidade 15 R$ 36,05 R$ 540,75

19

BACIA  PLASTICA  DE  27,5  LI-
TROS. Bacia de plástico reforçada
com  bordas  arredondadas,  pega
anatômica, escala medidora de vo-
lume.  Fabricado em polipropileno.
Dimensões aproximadas:  22 x  55
cm. Contendo identificação do pro-
duto, marca do fabricante. Unidade 12 R$ 31,64 R$ 379,68
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20

BACIA PLASTICA DE 8  LITROS.
Bacia  de  plástico  reforçada  com
bordas arredondadas, pega anatô-
mica, escala medidora de volume.
Fabricado  em  polipropileno.  Di-
mensões  aproximadas:  14  x  39
cm. Contendo identificação do pro-
duto, marca do fabricante. Unidade 15 R$ 19,57 R$ 293,59

21

BACIA REDONDA 5 LITROS. Ba-
cia de plástico reforçada com bor-
das  arredondadas,  pega  anatômi-
ca,  escala  medidora  de  volume.
Fabricado  em  polipropileno.  Di-
mensões  aproximadas:  12  x  30
cm. Contendo identificação do pro-
duto, marca do fabricante. Unidade 24 R$ 12,15 R$ 291,65

22

BANDEJA  GRANDE  INOX.  Feito
totalmente em aço inox, design re-
tangular  e  acabamento  liso.  Di-
mensões 48cm comprimento x 32
cm largura x 2,5mm de espessura.
Tolerância de variação de tamanho
+/-10%. Unidade 6 R$ 74,86 R$ 449,15

23

BANDEJA MÉDIA INOX. Feito to-
talmente  em aço  inox,  design  re-
tangular  e  acabamento  liso.  Di-
mensões 30cm comprimento x 23
cm largura x 2,5mm de espessura.
Tolerância de variação de tamanho
+/-10%. Unidade 6 R$ 67,27 R$ 403,60

24

BATEDOR  FUÊ  PROFISSIONAL
40 CM. Utensilio utilizado para ba-
ter claras, bolos, massas etc. Com-
primento  total  aproximadamente:
40cm, comprimento do cabo apro-
ximadamente:  10cm,  confecciona-
do em aço. Unidade 16 R$ 55,92 R$ 894,72

25

BOMBONAS  PLÁSTICA  20  LI-
TROS. Tampa removível e rosque-
ável, produzida em polietileno ma-
téria  prima  virgem,  Ideal  para  ar-
mazenamento de produtos alimen-
tícios. Unidade 12 R$ 91,93 R$ 1.103,12

26

BOTIJÃO  TÉRMICO  DUPLO  CA-
PACIDADE  12  LITROS.  Com  2
garrafas de 6 litros cada, uma para
café e outra para leite, 6 + 6 litros.
Material: Plástico, revestimento in-
terno  em  alumínio  e  externo  em
aço inox. Pés e a alça superior re-
tráteis facilitam o transporte. Acom-
panha copo pingador e 2 torneiras
extras.  Cor:  Inox  e Preto.  Dimen-
sões aproximadas: 41 comprimen-
to x 21,5 largura x 34 altura. Altura
considerando com o pé e alça re-
tráteis: 50 cm. Unidade 3 R$ 664,67 R$ 1.994,01
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27

BOTIJÃO/GARRAFÃO  TÉRMICO
05 LITROS COM TORNEIRA. Ma-
terial: Plástico, e isolamento térmi-
co em Poliuretano (PU). Com aber-
tura  superior  grande,  com pé do-
brável  e  alça.  Medidas  aproxima-
das: Altura com Pé 28,5cm sem Pé
23cm,  largura  25  cm.  Diâmetro
Abertura: 11cm. Unidade 7 R$ 61,67 R$ 431,67

28

BULE DE ALUMÍNIO POLIDO. Ca-
pacidade mínima para 2 litros; Me-
didas diâmetro 10,0 altura 19,5cm; 
espessura mínima de 1,3mm; com 
cabo de baquelite. Unidade 16 R$ 46,09 R$ 737,48

29

CAIXA PLÁSTICA PARA ALIMEN-
TOS na cor branca. Feita em polie-
tileno de alta densidade. Capacida-
de de 07 litros. Dimensões aproxi-
madas 45cm comprimento x 30cm
largura x 8cm altura. Unidade 25 R$ 33,38 R$ 834,58

30

CAIXA  PLÁSTICA RETANGULAR
PARA  ALIMENTOS  3,5  LITROS,
com tampa. Dimensões aproxima-
das:  28,5cm  de  comprimento  X
17,5 largura X 9,7cm altura. Unidade 30 R$ 24,27 R$ 728,10

31

CAIXA  PLÁSTICA RETANGULAR
PARA  ALIMENTOS  6,5  LITROS,
com tampa. Dimensões aproxima-
das: 34 cm de comprimento X 23
largura X 11,5 cm altura. Unidade 20 R$ 43,45 R$ 869,00

32

CAIXA  PLÁSTICA RETANGULAR
PARA  ALIMENTOS,  10  LITROS
com  tampa,  empilhável.  Dimen-
sões aproximadas: 45 cm compri-
mento X 31cm largura X 13cm de
altura. Unidade 20 R$ 32,52 R$ 650,45

33

CAIXA  PLÁSTICA RETANGULAR
PARA  ALIMENTOS,  15  LITROS
com  tampa,  empilhável.  Dimen-
sões aproximadas: 56 cm compri-
mento X 33 cm largura X 11 cm de
altura. Unidade 20 R$ 56,73 R$ 1.134,53

34

CAIXA  PLÁSTICA RETANGULAR
PARA ALIMENTOS, 24,5 LITROS
com  tampa,  empilhável.  Dimen-
sões aproximadas: 56 cm compri-
mento X 35,5 cm largura X 20 cm
de altura. Unidade 20 R$ 67,38 R$ 1.347,60

35

CAIXA PLÁSTICA VAZADA PARA
ALIMENTOS.  Material  Plástico:
PEAD (Polietileno de Alta Densida-
de) Capacidade Mínima : 45 litros.
Carga  Suportada:  25  Kg.  Dimen-
sões Externas: Altura 31 cm / Lar-
gura 36 cm / Comprimento 56 cm Unidade 20 R$ 64,56 R$ 1.291,13

36 CAIXA TÉRMICA – Capacidade 42
litros com rodas e alça para trans-
porte. Medidas aproximadas:Altura
41,00 Cm Largura 37,00 Cm Pro-

Unidade 5 R$ 281,13 R$ 1.405,65
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fundidade 50,00 Cm.

37

CAIXA TÉRMICA GRANDE - Ca-
pacidade 75 litros com alças nas 
laterias para transporte,dreno late-
ral para facilitar a saída de líqui-
dos. Medidas aproximadas: EX-
TERNAS Comprimento: 59 cm Lar-
gura: 45 cm Altura: 41 cm INTER-
NAS Comprimento: 50 cm Largura:
41 cm Altura: 41 cm Unidade 4 R$ 452,37 R$ 1.809,47

38

CANECA  DE  ALUMÍNIO  POLIDA
com bico e cabo de baquelite  N°
18,  capacidade  de  4,5  litros.  Di-
mensões  aproximadas:  18cm  de
diâmetro e 18cm de altura. Unidade 15 R$ 46,54 R$ 698,14

39

CANECAS COM ALÇA. Fabricado
em polipropileno virgem, atóxico e
inodoro.  Capacidade  aproximada
de 300ml. Dimensões: 8,8cm de di-
âmetro  e  10cm  de  altura.  Cor:
Branca. Unidade 605 R$ 2,74 R$ 1.657,70

40

CHALEIRA  DE  ALUMÍNIO  Nº  20
de alumínio polido, cabo de baque-
lite,  capacidade  de  aproximada-
mente 3 litros.  Dimensões aproxi-
madas 13 cm de altura. Unidade 12 R$ 57,89 R$ 694,62

41

CHALEIRA  DE  ALUMÍNIO  Nº  24
de alumínio polido, cabo de baque-
lite,  capacidade  de  aproximada-
mente 5 litros.  Dimensões aproxi-
madas: 15 cm de altura. Unidade 12 R$ 74,78 R$ 897,39

42

CHALEIRA ELÉTRICA - com capa-
cidade entre 1,7 e 1,8 litros, potên-
cia mínima de 1200 w, voltagem 
110w, com desligamento automáti-
co, filtro na Saída de água, indica-
dor luminoso de funcionamento e 
confeccionada de Metal e Plástico. Unidade 7 R$ 155,31 R$ 1.087,19

43
COPO DE ISOPOR 180 ML – Com
25 unidades. Fardo 10 R$ 7,45 R$ 74,50

44
COPO DESCARTÁVEL 180 ML -
Pacote c/ 100 unidades. Fardo 650 R$ 4,97 R$ 3.228,88

45
COPO  DESCARTÁVEL  50  ML  -
Pacote c/ 100 unidades Fardo 110 R$ 3,10 R$ 341,00

46

COLHER DE ARROZ EM AÇO 
INOX, de alta qualidade, modelo 
monobloco, ou seja, em uma única
peça feita totalmente em aço inox. 
Comprimento aproximado de 34 
cm, largura: 6 cm. Unidade 67 R$ 27,90 R$ 1.868,97

47

COLHER  DE  ARROZ  NYLON,
utensílio  fabricado  totalmente  em
nylon, resistente a altas temperatu-
ras, pode chegar até 180ºC. Com-
primento  aproximado  de  30  cm,
largura 6cm. Unidade 29 R$ 20,12 R$ 583,38
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48

COLHER  DE  SERVIR  NYLON
CABO LONGO. Feita em Nylon re-
sistente a altas temperaturas pode
chegar até 210ºC. Comprimento to-
tal de aproximadamente 60 cm, di-
mensões  aproximadas  da  colher:
13 x 08cm. Unidade 25 R$ 28,72 R$ 717,92

49

COLHER DE SOBREMESA. Feita
totalmente  em  aço  inox.  Modelo
monobloco, ou seja, em uma única
peça. Com  espessura  mínima  de
1,5  mm,  comprimento  mínimo  15
cm, largura mínima 3,3 cm. Unidade 640 R$ 2,41 R$ 1.542,40

50

COLHER  DE  SOPA.  Feita  total-
mente em aço inox. Modelo mono-
bloco,  ou  seja,  em  uma  única
peça. Com  espessura  mínima  de
1,5  mm,  comprimento  mínimo  17
cm, largura 3,9 cm. Unidade 740 R$ 5,37 R$ 3.975,28

51

COLHERES DE SILICONE PARA
BEBE. Confeccionado em material
atóxico,  cabo  de  policarbonato,
produto indicado para bebês a par-
tir de 6 meses. Unidade 20 R$ 16,36 R$ 327,29

52

CONCHA MÉDIA Feita totalmente 
em aço inox. Modelo monobloco, 
ou seja, em uma única peça capa-
cidade aproximadamente de 
130ml. Diâmetro da concha aproxi-
madamente 9cm, comprimento to-
tal aproximadamente 32 cm. Unidade 40 R$ 24,07 R$ 72,21

53

CONCHA  PEQUENA  Feita  total-
mente em aço inox. Modelo mono-
bloco, ou seja, em uma única peça
capacidade  aproximadamente  de
70ml.  Diâmetro da concha aproxi-
madamente  7,4cm,  comprimento
total aproximadamente 21 cm. Unidade 25 R$ 25,35 R$ 633,69

54

COPO DE VIDRO alto, para água,
transparente,  capacidade  de  350
ml.  Dimensões  aproximadas:  14
cm altura X 6,8 cm de diâmetro. Unidade 62 R$ 7,19 R$ 445,63

55

COPO  MEDIDOR  GRADUADO.
Para medir cereais e líquidos, com
medidas  em gramas  e  MLs,  com
capacidade  para  medir  500  ml,
com  marcação  contrastante  que
promova boa visualização dos va-
lores.  Medidas  aproximadas  do
Produto: Altura: 15 cm, Largura: 9
cm. Unidade 50 R$ 10,16 R$ 507,88

56 CORTADOR  DE  LEGUMES  MA-
NUAL  COM  TRIPE  (CABRITA),
(MÉDIO) feita em alumínio fundido,
pés  e  colunas  tubulares  em  aço
5/8, pintado com pintura eletrostáti-
ca na cor preta craqueada, pés an-
tiderrapantes,  cabo anatômico,  pi-
lão de nylon, lâmina em aço inox 8
ou 10cm. Tendo aproximadamente

Unidade 5 R$ 161,64 R$ 808,21
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52 cm de altura.

57

CORTADOR  DE  LEGUMES  MA-
NUAL  COM  TRIPE  (CABRITA),
(PEQUENO) feita em alumínio fun-
dido,  pés e colunas tubulares  em
aço  5/8,  pintado com pintura  ele-
trostática na cor preta craqueada,
pés antiderrapantes, cabo anatômi-
co, pilão de nylon, lâmina em aço
inox 8 ou 10cm. Tendo aproxima-
damente 40 cm de altura. Unidade 10 R$ 61,26 R$ 612,60

58

CORTADOR/RALADOR  DE  LE-
GUMES DUPLA FACE COM PRO-
TETOR  PARA  A  MÃO.  Possui
duas faces com tipos de cortes di-
ferentes. Material:  plástico atóxico,
lâmina  em  aço  inox.  Dimensões
aproximadas em cm: comprimento
24,5 x 7,5 largura. Unidade 15 R$ 35,99 R$ 539,89

59

CUMBUCAS  REDONDAS.  Fabri-
cado  em  polipropileno  virgem,
atóxico  e  inodoro.  Capacidade
aproximada de 400mL. Dimensões
aproximadas:  13  cm  de  diâmetro
6cm de altura. Cor branca. Unidade 400 R$ 7,90 R$ 3.160,00

60

CUMBUCAS  REDONDAS.  Fabri-
cado  em  polipropileno  virgem,
atóxico  e  inodoro.  Capacidade
aproximada de 700mL. Dimensões
aproximadas:  15  cm  de  diâmetro
7cm de altura. Cor branca. Unidade 600 R$ 9,00 R$ 5.400,00

61

DESCASCADOR LEGUMES INOX
7 CM CABO. Comprimento: 19 cm.
Descascador: aço Inox. Cabo: 
plástico (Polipropileno) Unidade 25 R$ 29,03 R$ 725,81

62

ESCORREDOR  DE  MACARRÃO
GRANDE. Alumínio polido ou aço
inox,  com  bordas  laterais  dobra-
das,  alças  e  pé.  Medidas  aproxi-
madas:  Altura:  21  cm,  diâmetro
40cm,  capacidade  aproximada-
mente 17 litros. Unidade 5 R$ 68,82 R$ 344,08

63

ESCORREDOR  DE  MACARRÃO
MÉDIO.  Alumínio  polido  ou  aço
inox,  com  bordas  laterais  dobra-
das,  alças  e  pé.  Medidas  aproxi-
madas:  Altura:  16  cm,  diâmetro
30cm,  capacidade  aproximada-
mente 06 litros. Unidade 10 R$ 40,42 R$ 404,18

64

ESCUMADEIRA INOX MÉDIA. 
Feito totalmente em aço inox. Mo-
delo monobloco, ou seja, em uma 
única peça. Comprimento 
aprox..32cm, diâmetro 10 cm. Unidade 30 R$ 21,22 R$ 636,60

65

ESPÁTULA  DE  SILICONE  com
cabo em inox, ou modelo monoblo-
co ou seja feita totalmente de sili-
cone,  proporcionando  mais  quali-
dade  e  durabilidade  do  produto. Unidade 19 R$ 21,33 R$ 405,35
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Medidas  aproximadas:  Compri-
mento total  de no mínimo 26 cm,
largura  da  espátula:  no  mínimo
5,5cm.

66

ESPÁTULA PARA BOLO. Aço 
inox. medidas aproximadas: com-
primento: 23 cm Largura: 7 cm Unidade 6 R$ 22,32 R$ 133,92

67

ESTERILIZADOR DE MAMADEI-
RAS PARA MICROONDAS • Este-
rilizador de mamadeira a vapor, 
para uso em micro-ondas. Acom-
panha pinça. DIMENSÕES E CA-
PACIDADE • Altura máxima: 180 
mm; • Diâmetro/ largura máxima: 
300 mm; • Capacidade mínima: 4 
mamadeiras. CARACTERÍSTICAS 
• Base em polipropileno copolíme-
ro, dotado de dispositivos internos 
para acondicionamento de, no 
mínimo, quatro mamadeiras. Tam-
pa em plástico em polipropileno co-
polímero, transparente, com clipes 
e/ou presilhas para fechamento 
hermético. • O esterilizador deve 
ser construído de modo a proporci-
onar proteção adequada contra 
contato acidental com partes quen-
tes (bordas, superfícies), que pos-
sam expor o usuário a risco de 
queimaduras durante a operação. •
O esterilizador não deve apresen-
tar elementos perfurantes, arestas 
cortantes ou irregulares que pos-
sam vir a causar riscos aos usuá-
rios, em utilização normal ou du-
rante a higienização. • O produto 
não deve oferecer risco toxicológi-
co ou eliminar resíduos químicos 
durante sua utilização. GARANTIA 
• Mínima de três meses. Unidade 4 R$ 159,94 R$ 639,77

68

ESTRADO PLÁSTICO MODULAR.
Confeccionado  em:  polietileno  de
alta densidade (PEAD) ou polipro-
pileno (PP) nas dimensões aproxi-
madas: 5,0 x 50,0 x 50,0 cm (alt. x
larg. x comp.) Cor: Cinza. Unidade 40 R$ 35,37 R$ 1.414,93

69 ETIQUETAS  PARA  IDENTIFICA-
ÇÃO E  MANUSEIO DE ALIMEN-
TOS  CONGELADOS:  utilizadas
para  identificar  produtos  alimentí-
cios.  Etiquetas  em  papel  branco,
impressas em preto. Nas medidas
aproximadas de 7,0cm (largura) x
4,0cm (Altura). Suporta resfriamen-
to  até  -40  graus.  Rolo  com 1000
etiquetas. Informações pré-impres-
sas.PRODUTO:_______________
__FORNECEDOR:_____________
_Fabr/Manip.em:__/__/___Data  de
Validade:  __/__/

Rolo 12 R$189,90 R$2.278,80 
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___Responsável:______________
___

70

ETIQUETAS  PARA  IDENTIFICA-
ÇÃO E  MANUSEIO DE ALIMEN-
TOS: utilizadas para identificar em-
balagens de produtos alimentícios
e  abertos.  Etiquetas  em  papel
branco,  impressas  em preto.  Nas
medidas  aproximadas  de  6,0cm
(largura)  x  4,0cm  (Altura).  Rolo
com  500  etiquetas.Informações
pré-
impressas.PRODUTO:__________
_______FORNECEDOR:________
______Fabr/Manip.em  :__/__/
___Data  de  Validade:  __/__/
___Responsável:______________
____ Rolo 10 R$173,90 R$1.739,00 

71

FACA  PARA  CARNE/COZINHA.
Material:  lâmina  em  aço  inox  6”
com fio liso. Cabo em polipropileno
com carbonato, proteção antibacte-
riana.  Comprimento  Lâmina: 152
mm Comprimento. Total: 285 mm Unidade 20 R$ 33,49 R$ 669,70

72

FACA  PARA  FRUTAS  E  LEGU-
MES  3”.   Lâmina  em  aço  inox,
cabo de polipropileno.  Dimensões
aproximadas: 17-19 cm de compri-
mento no total, lâmina 7-8 cm, lar-
gura da lâmina 1,5 - 2 cm. Unidade 64 R$ 12,77 R$ 817,28

73

FACA PARA LEGUMES 5”.   Lâmi-
na em aço inox, cabo de polipropi-
leno. Dimensões: 24 cm de compri-
mento no total, lâmina 13 cm, cabo
11 cm, largura da lâmina 2 cm. Unidade 27 R$ 19,89 R$ 537,10

74

FACA PARA PÃO. Material: lâmina
de serra, medindo 21 cm (cerca de
8”) em aço inoxidável com cabo de
polipropileno.  Comprimento  Total:
31 cm. Unidade 30 R$ 23,30 R$ 699,00

75

FORMA PARA CUP CAKE. Ban-
deja de Alumínio antiaderente com 
12 formas de cup cake fixas. Unidade 40 R$ 28,42 R$ 1.136,70

76
FILTRO DE PAPEL  PARA CAFÉ
nº103, c/ 30 unidades. Caixa 575 R$ 4,41 R$ 2.535,75

77
FÓSFORO caixa contendo 40 pali-
tos. Maço com 10 caixas. Maço 90 R$ 4,69 R$ 422,40

78

FÓSFORO  EXTRA  LONGO.  Em-
balagem: Caixas contendo 50 pali-
tos de aproximadamente 10 cm. Caixa 82 R$ 4,44 R$ 363,88

79

FRIGIDEIRA GRANDE COM TAM-
PA  Feita  em  alumínio  resistente,
com  antiaderência  interna,  com
cabo baquelite. Diâmetro aprox. 32
cm x 07 cm de altura. Unidade 14 R$ 104,42 R$ 1.461,81

80 FRIGIDEIRA  GRANDE  Feita  em
alumínio  resistente,  com  antiade-
rência interna, com cabo baquelite.
Diâmetro aprox. 32 cm x 07 cm de

Unidade 14 R$ 85,47 R$ 1.196,55
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altura.

81

FRIGIDEIRA  MÉDIA  ALTA.  Feita
em  alumínio,  antiaderente,  com
cabo baquelite. Diâmetro aprox. 24
cm x 06 cm de altura e capacidade
de 2,8 litros. Unidade 27 R$ 54,79 R$ 1.479,33

82

FRIGIDEIRA PEQUENA. Feita em
alumínio,  antiaderente,  com  cabo
baquelite. Diâmetro aprox. 25 cm x
04 cm de altura e capacidade de
1,5 litros. Unidade 14 R$ 54,61 R$ 764,58

83

GARFO  DE  MESA.  Material:  aço
inox.  Dimensões
aproximadas:19cm comprimento X
2,5 cm largura. Unidade 147 R$ 4,25 R$ 624,16

84

GARFO DE SOBREMESA. Materi-
al:  aço  inox.  Dimensões  17  cm
comprimento X 02 cm largura com-
primento dos dentes 04 cm. Unidade 132 R$ 4,05 R$ 534,07

85

GARRAFA  TÉRMICA  1  LITRO.
Serve a jato, revestimento externo
polipropileno, ampola de vidro, cor:
preta. Unidade 24 R$ 42,00 R$1.008,00 

86

GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS.
Serve a jato, revestimento externo
polipropileno, ampola de vidro, cor:
preta. Unidade 42 R$ 72,92 R$ 3.062,75

87

GARRAFA TÉRMICA INOX 2,5 LI-
TROS. Corpo de aço inox, parede
interna de aço inox, a alça e tampa
de  polipropileno  reforçado.  Cor/
acabamento prata e preto. Unidade 25 R$ 201,72 R$ 5.043,00

88

GUARDANAPO  DE  PAPEL  –
Branco.  Fabricado  com  100%  fi-
bras de celulose virgem, garantin-
do  a  ausência  de  contaminantes,
presentes  nos  papeis  reciclados.
Tamanho aproximado de 23 cm x
23 cm. Embalagem: Plástica con-
tendo 50 unidades. Pacote 264 R$ 2,68 R$ 708,40

89

JARRA DE PLASTICO COM TAM-
PA  3  LITROS:  Jarra  para  água/
suco,  feita  de  plástico  polipropile-
no,  resistente  e  atóxico,  podendo
possuir tampa colorida. Com esca-
la medidora de volume. Dimensões
aproximadas:  13,8cm de diâmetro
e  26,0cm de  altura.  Cor  transpa-
rente. Unidade 73 R$ 19,84 R$ 1.448,32

90 JARRA DE VIDRO 1,5L. Unidade 7 R$ 27,23 R$ 190,62

91

KIT LIGACAO PARA FOGÃO À 
GAS FLEXIVEL 1.50 M ,com abra-
çadeira. Unidade 8 R$ 28,36 R$ 226,84

92

KIT LIGACAO PARA FOGÃO À 
GAS FLEXIVEL 2.00 M ,com abra-
çadeira. Unidade 8 197,1 R$ 1.576,80
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93

LUVA DE SEGURANÇA TÉRMICA
DE SILICONE para alta temperatu-
ra.  Luva confeccionada em silico-
ne, modelo mão de gato, para tra-
balhos  com  calor  de  contato  em
alta temperatura de até 500ºC, pal-
ma  antiderrapante  para  melhor
aderência,  punho  alongado  para
proteção do antebraço,  sem forro
para fácil higienização. Unidade 15 R$ 59,39 R$ 890,85

94

LUVA  TÉRMICA  MATELASSE.
Luva térmica de cozinha, cano lon-
go  para  forno  e  fogão  protege  a
temperaturas até 240ºC. Tamanho
aproximado 33cm x 15cm Compo-
sição: Interno 100% poliester e ex-
terno  100%  algodão  metalizado,
podendo suportar  tranquilamente
temperaturas de até 180° Unidade 15 R$ 72,50 R$ 1.087,50

95

MAMADEIRA 250ML. Feita de poli-
propileno,  inodoro  e  totalmente
atóxico. Material do bico silicone. Unidade 5 R$ 19,85 R$ 99,25

96

MEDIDOR DE COLHER. Confecci-
onado  em  plástico  resistente.  Kit
composto por 05 medidores de co-
lher, sendo: - Medidor 1 Colher de
Sopa   -  Medidor  1/2  Colher  de
Sopa  - Medidor 1 Colher de Chá  -
Medidor 1/2 Colher de Chá  - Medi-
dor 1/4 Colher de Chá Unidade 31 R$ 22,27 R$ 690,37

97

MOEDOR  DE  ALHO  MANUAL.
Composto  por  02  peças,  material
plástico.  Dimensões  aproximadas:
4cm altura X 8 cm largura. Unidade 13 R$ 22,29 R$ 289,77

98

PACOTE PARA FREEZER 3kg ta-
manho aproximado 23cm x 38cm -
Rolo c/ 100 unidades Rolo 490 R$ 4,78 R$ 2.343,43

99

PACOTE PARA FREEZER 5kg ta-
manho aproximado 28cm x 40 cm -
Rolo c/ 100 unidades Rolo 128 R$ 6,65 R$ 851,20

100

PACOTE PARA FREEZER 7kg ta-
manho aproximado 28cm x 40 cm -
Rolo c/ 100 unidades Rolo 111 R$ 11,80 R$ 1.309,52

101

PANELA CAÇAROLA 08  L.  Feita
em alumínio  com alças  e  tampa.
Capacidade  aproximada  de:  8  li-
tros.  Dimensões  aproximadas:
28cm de diâmetro x 13cm de altu-
ra. Unidade 12 R$ 68,62 R$ 823,47

102

PANELA CAÇAROLA 10L em alu-
mínio com alças e tampa. Capaci-
dade aproximada de: 10 litros. Di-
mensões  aproximadas:  30cm  de
diâmetro x 14cm de altura. Unidade 12 R$ 86,07 R$ 1.032,81

103 PANELA CAÇAROLA 24 L em alu-
mínio com alças e tampa. Capaci-
dade aproximada de: 24 litros. Di-
mensões  aproximadas:  40cm  de

Unidade 12 R$ 104,08 R$ 1.249,01
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diâmetro x 19cm de altura.

104

PANELA  CAÇAROLA  ANTIADE-
RENTE 02 L, com alças e tampa.
Capacidade aproximada de: 02 li-
tros.  Dimensões  aproximadas:
18cm de diâmetro x 13cm de altu-
ra. Unidade 3 R$ 55,47 R$ 166,41

105

PANELA  CAÇAROLA  ANTIADE-
RENTE 3,5 L, com alças e tampa.
Capacidade aproximada de: 3,5 li-
tros.  Dimensões  aproximadas:
22cm de diâmetro x 15,5cm de al-
tura. Unidade 13 R$ 55,90 R$ 726,74

106

PANELA  CAÇAROLA  ANTIADE-
RENTE 5  L,  com alças  e  tampa.
Capacidade  aproximada  de:  5  li-
tros.  Dimensões  aproximadas:
24cm de diâmetro x 16cm de altu-
ra. Unidade 27 R$ 75,63 R$ 2.041,92

107

PANELA CAÇAROLA REFORÇA-
DA POLIDA 02 L. Feita em alumí-
nio reforçado, com alças e tampa.
Capacidade aproximada de: 02 li-
tros.  Dimensões  aproximadas:
18cm de diâmetro x 09cm de altu-
ra. Unidade 12 R$ 62,81 R$ 753,68

108

PANELA CAÇAROLA REFORÇA-
DA POLIDA 03 L. Feita em alumí-
nio reforçado, com alças e tampa.
Capacidade aproximada de: 03 li-
tros.  Dimensões  aproximadas:
20cm de diâmetro x 9,5cm de altu-
ra. Unidade 14 R$ 68,17 R$ 954,38

109

PANELA CAÇAROLA REFORÇA-
DA POLIDA 04 L. Feita em alumí-
nio reforçado, com alças e tampa.
Capacidade aproximada de: 04 li-
tros.  Dimensões  aproximadas:
22cm de diâmetro x 10cm de altu-
ra. Unidade 14 R$ 68,20 R$ 954,80

110

PANELA CAÇAROLA REFORÇA-
DA POLIDA 05 L. Feita em alumí-
nio reforçado, com alças e tampa.
Capacidade aproximada de: 05 li-
tros.  Dimensões  aproximadas:
24cm de diâmetro x 11cm de altu-
ra. Unidade 26 R$ 73,17 R$ 1.902,42

111

PANELA CAÇAROLA REFORÇA-
DA POLIDA 06 L. Feita em alumí-
nio reforçado, com alças e tampa.
Capacidade aproximada de: 06 li-
tros.  Dimensões  aproximadas:
26cm de diâmetro x 12cm de altu-
ra. Unidade 26 R$ 76,57 R$ 1.990,91

112 PANELA CAÇAROLA REFORÇA-
DA POLIDA 1,5 L. Feita em alumí-
nio reforçado, com alças e tampa.
Capacidade aproximada de: 1,7 li-
tros.  Dimensões  aproximadas:

Unidade 12 R$ 34,90 R$ 418,84
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16cm de diâmetro x 8,5cm de altu-
ra.

113

PANELA CALDEIRÃO 4,0L ANTI-
ADERENTE. Com alças e tampa.
Capacidade aproximada de 4,0 li-
tros.  Dimensões  aproximadas
20cm de diâmetro x 18,5cm de al-
tura. Unidade 17 R$ 81,84 R$ 1.391,20

114

PANELA CALDEIRÃO 7,0L ANTI-
ADERENTE. Com alças e tampa.
Capacidade aproximada de 7,0 li-
tros.  Dimensões  aproximadas
24cm de diâmetro x 20cm de altu-
ra. Unidade 18 R$ 107,82 R$ 1.940,67

115

PANELA  DE  PRESSÃO  10  LI-
TROS. Fechamento interno, capa-
cidade para 10 litros, confecciona-
da em alumínio polido, com válvula
de  segurança.  Certificado  do  IN-
METRO. Garantia: mínima 12 me-
ses. Unidade 1 R$ 128,53 R$ 128,53

116

PANELA  DE  PRESSÃO  4,5  LI-
TROS. Fechamento interno, capa-
cidade para 4,5 litros, confecciona-
da em alumínio polido, com válvula
de segurança. Certificada pelo IN-
METRO. Garantia: mínima 12 me-
ses. Unidade 8 R$ 74,69 R$ 597,52

117

PANELA  DE  PRESSÃO  7,0  LI-
TROS. Fechamento interno, capa-
cidade  de  7  litros,  confeccionada
em alumínio polido, com válvula de
segurança. Certificado pelo INME-
TRO. Garantia: mínima 12 meses. Unidade 8 R$ 123,71 R$ 989,68

118

PANELA DE PRESSÃO INDUS-
TRIAL 13 LITROS, fechamento ex-
terno, para uso profissional, com 
válvula de segurança repetitiva, 
válvula reguladora de pressão, vál-
vula de alívio de pressão residual e
abas com trava de segurança. Fei-
ta em alumínio polido, com cabo e 
alça em baquelite atóxico e anti-
térmico. Com perfeito sistema de 
segurança.  Medidas aproximadas:
Altura: 16 cm Diâmetro: 33 cm Es-
pessura: 4,6 mm Certificada pelo 
INMETRO Garantia mínima de 
dois anos. Unidade 5 R$ 300,00 R$ 1.500,00

119 PANELA DE PRESSAO INDUS-
TRIAL 22 LITROS, fechamento ex-
terno para uso profissional, confec-
cionada em alumínio, acabamento 
com polimento de alto brilho, alças 
anatômicas, confeccionadas em 
baquelite atóxico e antitérmico. 
Com perfeito sistema de seguran-
ça. Medidas aproximadas: Altura: 
26 cm Diâmetro: 33 cm Espessura:
4,6 mm Certificada pelo INMETRO 

Unidade 3 R$ 373,12 R$ 1.119,36
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Garantia mínima: 02 anos.

120

PANO  DE  COPA  E  COZINHA
100% em algodão, alta absorção e
resistência,  fácil  enxágue,  na  cor
branca,  sem estampa,  com barra
nas  04  extremidades.  Dimensões
aproximadas  de  110cm  compri-
mento X 80cm largura, peso apro-
ximado 150 gramas). Unidade 135 R$ 9,95 R$ 1.343,25

121

PANO  DE  COPA  E  COZINHA
100% em algodão, alta absorção e
resistência,  fácil  enxágue,  na  cor
branca,  sem estampa,  com barra
nas  04  extremidades.  Dimensões
aproximadas de 70cm comprimen-
to X 50cm largura, peso aproxima-
do 76 gramas). Unidade 175 R$ 4,75 R$ 830,38

122
PAPEL ALUMÍNIO tamanho 45cm
de largura, rolo com 7,5m. Rolo 80 R$ 7,01 R$ 560,40

123
PAPEL  FILME  DE  PVC  tamanho
28cm rolo com 15m. Rolo 40 R$ 7,53 R$ 301,20

124

PEGADOR MULTIUSO tipo  pinça
feito totalmente em aço inox, apro-
ximadamente 20 cm. Unidade 20 R$ 14,87 R$ 297,32

125

PEGADOR MULTIUSO tipo  pinça
feito totalmente em aço inox, apro-
ximadamente 30 cm. Unidade 40 R$ 27,11 R$ 1.084,53

126 PENEIRA em aço inox 14 cm. Unidade 20 R$ 14,58 R$ 291,60

127 PENEIRA em aço inox 20 cm. Unidade 20 R$ 24,49 R$ 489,73

128
PILHA MÉDIA tamanho C embala-
gem com 02 unidades. Cartela 51 R$ 13,22 R$ 674,39

129
PILHA TAMANHO AA – Embala-
gem com 04 unidades. Cartela 269 R$ 13,88 R$ 3.733,18

130
PILHA TAMANHO AAA – Embala-
gem com 04 unidades. Cartela 279 R$ 14,15 R$ 3.947,85

131

PINCEL DE SILICONE com cabo
em inox, ou modelo monobloco ou
seja  feita  totalmente  de  silicone,
proporcionando  mais  qualidade  e
durabilidade  do  produto.  Medidas
aproximadas:  Comprimento  total
de  no  mínimo  21  cm,  largura  do
pincel: no mínimo 4cm. Unidade 20 R$ 19,64 R$ 392,76

132

PORTA  BOLO  COM  TAMPA,  de
plástico, redondo com aproximada-
mente 30 cm. Unidade 6 R$ 43,21 R$ 259,25

133
PORTA  GUARNADAPO  em  aço
inox. Unidade 10 R$ 13,45 R$ 134,50

134

PORTA OVOS. Capacidade para 
armazenamento de 24 ovos com 
tampa. Material: Polipropileno. Unidade 20 R$ 29,00 R$ 579,90

135

POTE RETANGULAR PARA MAN-
TIMENTOS Vai ao freezer e micro-
ondas. Capacidade de 2 litros. Unidade 30 R$ 22,06 R$ 661,73

136

POTE RETANGULAR PARA MAN-
TIMENTOS Vai ao freezer e micro-
ondas. Capacidade de 3 litros. Unidade 30 R$ 17,90 R$ 537,00

137
POTES  QUADRADOS  PARA
MANTIMENTOS  (Kit  com  03  po- Unidade 20 R$ 38,95 R$ 779,00
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tes). Vai ao freezer e micro-ondas.
Capacidade: 0,6L / 1,4L / 2,8L.

138

POTES  QUADRADOS  PARA
MANTIMENTOS  (Kit  com  05  po-
tes). Vai ao freezer e micro-ondas.
Capacidade: 500ml  /  1,3L  /  2,3L/
4,5L/8L. Unidade 20 R$ 44,40 R$ 888,00

139

POTES  REDONDOS  COM  TAM-
PA,  capacidade  03  litros.  Dimen-
sões  aproximadas 22cm  diâmetro
X 11,5cm altura. Unidade 10 R$ 16,95 R$ 169,50

140

PRATOS  fundos  na  cor  branca,
para  merenda  escolar.  Material:
polipropileno  virgem.  Dimensões
22 cm de diâmetro e no mínimo 2,5
cm de profundidade. Unidade 750 R$ 8,27 R$ 6.200,00

141

PRATO DESCARTÁVEL - redon-
do, confeccionado em plástico, ta-
manho: 150 x 17mm, com 10 uni-
dades Pacote 200 R$ 2,18 R$ 436,50

142

PRATO DESCARTÁVEL- redondo,
confeccionado em plástico, Tama-
nho: 210 x 17mm, com 10 unidade Pacote 50 R$ 3,70 R$ 185,13

143

RALADOR  DE  AÇO  INOX  DE  4
FACES. Medindo aproximadamen-
te 23cm de altura; 10,5cm de lar-
gura e 11cm de comprimento. Unidade 20 R$ 23,21 R$ 464,10

144

ROLO  PARA  MASSA:  Rolo  todo
maciço para estender  massa.  Fa-
bricado em polietileno. Dimensões
mínimo: 40cm. Unidade 15 R$ 57,50 R$ 862,50

145

SACO DE AMOSTRA PARA ALI-
MENTOS. Saco  para  amostra  de
alimentos:  saco  de  polietileno  de
baixa densidade, esterilizado, sem
aberturas,  especifico  para  coleta
de alimentos de acordo como nor-
mas da vigilância sanitária, conten-
do  tarja  branca  para  identifica-
ção. Medidas aproximadas 12 x 30
x 0,5 cm. Embalagem com 100 uni-
dades. Pacote 50 R$ 45,33 R$ 2.266,67

146

SUQUEIRA DE VIDRO 4 LITROS.
Modelo cristal,  feita totalmente de
vidro, com torneira em ABS croma-
da,  tampa de  vidro  com diâmetro
de aprox.: 17cm. Medida aproxima-
da da suqueira: 51 cm altura. Unidade 5 R$ 149,33 R$ 746,67

147

TÁBUA  DE  CORTE  DE  VIDRO
TEMPERADO,  08MM,  INCOLOR.
Tamanho: 30cm X 40 cm, alta re-
sistência a quedas e impactos, re-
sistência calor 120ºC, anti odor, hi-
giênica e fácil de limpar. Unidade 20 R$ 39,54 R$ 790,73

148

TAÇA DE VIDRO. Capacidade 200
ML. Medidas aproximadas: Diâme-
tro: 5,5 cm Altura: 10 cm Unidade 10 R$ 7,81 R$ 78,10

149 TERMÔMETRO DIGITAL infraver- Unidade 5 R$ 86,37 R$ 431,87
Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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melho com mira laser (-50º a 380º 
c) display de lcd com luz de fundo, 
leitura em célsius ou fahrenheit.

TOTAL R$ 157.607,18

II. DA PROPOSTA: DEVE CONTER O VALOR UNITÁRIO E TOTAL DOS ITENS, A MARCA e o PRAZO

DE VALIDADE da proposta (não inferior a 60 dias).

III. DA ENTREGA DOS ITENS: O objeto deste PREGÃO será entregue em até 05 (cinco) dias úteis,

contados da emissão da Nota de Empenho, na sede da secretaria solicitante, no horário compreendido

entre 08:00 e 11:30 e das 13:00 às 16:30.

III.I. Não poderá o Detentor da Ata recusar-se a entregar os itens solicitados na Nota de Empenho no

Município de Piên, mesmo que em pequena quantidade.

IV. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a

entrega dos itens,  mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, junto a   Certidão Negativa  

de Débitos  Relativos  aos  Tributos  Federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União (que abrange inclusive  as

contribuições sociais),  do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e da Certidão Negativa de

Débitos Trabalhistas – CNDT, previstas neste Edital.

IV.I. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o

pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

IV.II. O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário.

V. DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da execução do objeto da Ata de Registro de Preços será

realizada  pela  Administração,  através  dos  servidores  indicados  abaixo,  os  quais  atuarão  no

acompanhamento das solicitações, entrega e recebimento dos materiais/serviços e execução destes: 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL SCHEILA FUERST SCHROTH

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JHONN LENONN VAZ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DAIANE DOS SANTOS

SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER ADRIANA F FRAGOSO BUENO FRANCO

SECRETARIA DE SAÚDE FELICIO VIEIRA

VI. OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

VI.I. São obrigações da Detentora da Ata de Registro de Preços: 

a)  Efetuar  a  entrega  do  objeto  em  perfeitas  condições,  conforme  especificações,  prazo  e  local

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 Fone (41) 3632-1136

45



b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e

17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

c) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste edital, o objeto com avarias

ou defeitos;

d) Comunicar o Município, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

VI.II. São obrigações da Município:

a) Proporcionar todas as facilidades, bem como informações e esclarecimentos que venham a ser

solicitados para que a empresa Detentora da Ata de Registro de Preços possa desempenhar bem suas

funções; 

b) Disponibilizar local, data e horário para a entrega dos materiais pela Detentora da Ata de Registro

de  Preços  e  atestar  o  seu  recebimento,  quando  restarem  atendidas  todas  as  especificações  e

condições;

c) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, verificando minuciosamente a conformidade dos

materiais/serviços recebidos com as especificações constantes do Edital e da Proposta, para fins de

aceitação e recebimentos definitivos;

d) Rejeitar,  no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as especificações e

condições estabelecidas no Edital, no Termo de Referência e na Proposta;

e) Notificar, por escrito, a empresa Detentora da Ata de Registro de Preços sobre a ocorrência de

eventuais imperfeições nos produtos, solicitando a sua imediata substituição;

f)  Efetuar  os  pagamentos  pontualmente,  de  acordo  com  as  condições  e  preços  pactuados  no

Contrato.

VI.  DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:  A  aquisição  de  utensílios  e  material  de  copa  e

cozinha se faz necessária para auxiliar e melhorar a elaboração dos alimentos e da merenda escolar,

contribuindo significativamente com as funcionárias que atuam na cozinha, manuseando e preparando

a alimentação nas secretarias.

VI.I.  JUSTIFICATIVA  QUANTO  À  EXCLUSIVIDADE  CONCEDIDA  À  MICRO  E  PEQUENAS

EMPRESAS: A  realização  de  procedimentos  licitatórios  cuja  participação  é  exclusiva  para

Microempresas e/ou empresas de Pequeno Porte, encontra respaldo legal na Lei Complementar nº

123/06 (alterada pela Lei Complementar nº 147/14), mais precisamente no disposto no inciso I do

art. 48 da referida Lei, bem como está amparada pelo que disciplina a Lei Complementar Municipal nº

1/15, que trata da questão no inciso III do § 1º do art. 34. Ademais, a grande maioria das empresas

localizadas no Município  de Piên e região  estão enquadradas como Microempresas,  Empresas de
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Pequeno Porte ou são Microempreendedores Individuais,  os quais,  por equiparação,  são também

contemplados  com os  benefícios  das  Leis  acima citadas.  O crescimento e o  desenvolvimento  do

Município vêm proporcionando inúmeras oportunidades de negócios às micro e pequenas empresas

instaladas  na  cidade  e  na  região  e  cada  vez  mais  o  município  tem empregado esforços  para  a

construção  de  um  ambiente  que  permita  a  essas  empresas  um  melhor  aproveitamento  dessas

oportunidades e a conversão destas em inclusão social, emprego e renda. O Município de Piên, desde

2009 concede tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte.

O tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas visa ampliar sua participação nas licitações

municipais e assim impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da cidade. Há que se considerar

que as contratações públicas são de grande importância para o desenvolvimento econômico e social

do país. O planejamento adequado das compras governamentais é um fator relevante em favor do

desenvolvimento  local  e  regional,  visto  que  pode  privilegiar  os  pequenos  negócios  sediados  no

município e região. Assim, o Município de Piên busca realizar licitações voltadas ao fortalecimento e ao

desenvolvimento econômico e social da cidade, sempre ancorado nas legislações pertinentes e nas

políticas públicas de que visam esse desenvolvimento.
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ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02).

Ao Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

D E C L A R A Ç Ã O

.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................, por intermédio de seu

Representante  Legal,  Sr.(a)........................................,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade

n.º..............., inscrito no CPF/MF sob o nº......................., DECLARA, para fins do disposto no Edital

de ......................................... nº ............./..................,  sob as penas da lei, que esta empresa,

na presente data, é considerada:

OBS: Assinalar com um “X” a condição da empresa.

1.  (  )  MICROEMPRESA,  conforme  Inciso  I  do  artigo  3º  da  Lei  Complementar  n.º  123,  de

14/12/2006;

2. (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º

123, de 14/12/2006;

3. ( ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 1º do artigo 18-A da Lei Complementar n.º

123, de 14/12/2006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º

da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

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

(local e data)

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

(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal)

Importante:

1)  A  DECLARAÇÃO  de  enquadramento  como  Microempresa,  Empresa  de  Pequeno  Porte  ou

Microempreendedor Individual, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da

mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006.

2)  A  DECLARAÇÃO  de  enquadramento  como  Microempresa,  Empresa  de  Pequeno  Porte  ou

Microempreendedor Individual, falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste

Edital, bem como, às demais sanções penais cabíveis.
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÕES

Pregão Presencial nº ...../2021

Declaramos  para  os  fins  de  direito,  na  qualidade  de  Proponente  do  procedimento  licitatório  em

epígrafe, instaurado por este município, que:

a) não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei

Federal n.º 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93;

b) nenhum de nossos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Piên;

c) não estamos suspensos temporariamente de participar em licitação ou impedidos de contratar

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, em

qualquer e suas esferas;

e) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e

estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_______________, em __________ de ____________ de 2021.

___________________________________________________

(Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).

(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada

com o número do CNPJ.
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ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02).

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço

completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº ..., Inscrição Estadual sob nº ... e Inscrição Municipal

sob nº ...........,  representada neste ato por seu (qualificação do outorgante), Sr. ..., portador da

Cédula de Identidade RG n.º ... e CPF n.º..., nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr. ...,

portador  da  Cédula  de  Identidade  RG  nº  ...  CPF  nº...,  a  quem  confere  amplos  poderes  para

representar a (Razão Social da Empresa) perante a Prefeitura Municipal de Piên, no que se referir ao

PREGÃO N.º 027/2021, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO,

inclusive  apresentar  DECLARAÇÃO  DE  QUE  A  PROPONENTE  CUMPRE  OS  REQUISITOS  DE

HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em nome da

Outorgante,  formular  verbalmente lances ou ofertas  na  etapa de lances,  desistir  verbalmente de

formular lances ou ofertas na etapa de lance, negociar a redução de preço, desistir expressamente da

intenção  de  interpor  recurso  administrativo  ao  final  da  sessão,  manifestar-se  imediata  e

motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata

da  sessão  e  atas  de  registro  de  preços,  prestar  todos  os  esclarecimentos  solicitados  pelo

PREGOEIRO, enfim, praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida até o dia ....

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

(Local e data)

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

Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO.

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02).

REF. PREGÃO Nº ... /2021

Sr. Pregoeiro,

Pela  presente,  declaramos  que,  nos  termos  do  art.  4º,  VII,  da  Lei  nº  10.520/2002,  a

empresa  .................(indicação  da  razão  social)  .............  cumpre  plenamente  os  requisitos  de

habilitação para o PREGÃO Nº .../2021, cujo objeto é7....

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

(Local e data)

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

Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI

(razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail)

 MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Piên

Sr. Pregoeiro,

Ref.: Edital de Pregão nº __/2021

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços, a preços fixos

e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é ......................

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) ((inserir o prazo

de  validade  por  extenso))  dias  a  partir  da  data  limite  estabelecida  para  o  recebimento  das

propostas.

Indicar e-mail para envio da Nota de Empenho e demais informações pertinentes ao processo, além

de conter declaração que se responsabiliza pela comunicação feita pelo e-mail indicado.

Declaramos estar de acordo com todas as cláusulas do edital.

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa

de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006. 

Local, __ de ___ de 2021.

(nome legível, RG n° e assinatura do responsável legal)
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ANEXO VII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 27/2021

PROTOCOLO 612/2021

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. 27/2021,

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° 27/2021, homo-

logado 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 Registro de preços para
eventual aquisição de utensílios e equipamentos para copa e cozinha em atendimento as
Secretarias Municipais.

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 contra-
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ídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições ex-

pressas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL 27/2021 e seus anexos, bem como o Termo de Referência,

sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir sua exten-

são e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como o CONTRATADO assume todas

as exigências do Edital retro mencionado

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da Autorização

de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante

de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita no Edital de Pregão Presen-

cial nº. 27/2021.

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:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Sede Administra va: AVENIDA BRASIL, 81 – CENTRO/PIÊN.

 

SECRETARIA DE SAÚDE.

Posto Central: RUA BELO HORIZONTE, 92 – CENTRO/PIÊN.

Vigilância Sanitaira: Rua Bahia, 223 – Centro/Piên.

 

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEFESA CIVIL.

CAMU: RUA ESPÍRITO SANTO, 120 – CENTRO/PIÊN.

Cras: RUA CAMPO GRANDE, 36 –  AVENCAL/PIÊN.

Conselho Tutelar: RUA AMAZONAS, 226 – CENTRO/PIÊN.

Defesa Civil: RUA TOCANTINS, 169 – CENTRO/PIÊN.

 

SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS.

Barracão: RUA REINALDO DE OLIVEIRA MENDES, 542 – CENTRO/PIÊN.

 

SECRETARIA DE ESPORTES.

GINÁSIO DE ESPORTES CLÁU-
DIO DE OLIVEIRA MENDES: RUA CAMPO GRANDE, 44 – AVENCAL/PIÊN.

 

SECRETARIA DE CULTURA:

Sede Cultura: RUA AMAZONAS, 256 – CENTRO/PIÊN.

Biblioteca Municipal: RUA FORTALEZA, 512 – CENTRO/PIÊN. 

 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

AVENIDA BRASIL, 282 – CENTRO/PIÊN. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA
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RUA SÃO GONÇALO, 94 – CENTRO/PIÊN

PREFEITURA MUNICIPAL

RUA AMAZONAS, 373 – CENTRO/PIÊN.

SUBPREFEITURA

AV. PARANÁ, 786 – TRIGOLÂNDIA

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

assumidas,  nem  subcontratar  qualquer  das  prestações  a  que  está  obrigada,  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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL SCHEILA FUERST SCHROTH

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS JHONN LENONN VAZ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DAIANE DOS SANTOS

SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER ADRIANA F FRAGOSO BUENO FRANCO

SECRETARIA DE SAÚDE FELICIO VIEIRA

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 obrigada a re-

rá-lo e subs tuí-lo no prazo de 05 (cinco) dias contados da no ficação a ser expedida pela Contra-

tante, ou imediatamente, sob pena 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 10, II, “c” da presente Ata.
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5.2. Em caso de diferença de quan dade, fica a Detentora da Ata obrigada a providenciar sua comple-

mentação 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, ao dia, até o limite de 10 %

(dez por cento) do valor produtos não subs tuídos, corrigidos ou não complementados, em conformi-

dade 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 extrato.

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

ços:

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;
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c) Pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), caso tal índice seja suficiente para atu-

alizar 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 De-

tentor da Ata, ficando-lhe facultada a u lização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a prefe-

rência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º da Lei Fede-

ral nº. 8.666/93.

9. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta dos códigos a seguir discri-

minados:

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Dotações: 10.001.08.244.0012.2025.3390301900 - 10.001.08.244.0012.2025.3390302100

Contas: 3160

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Dotações: 03.001.04.122.0003.2004.3390301900 - 03.001.04.122.0003.2004.3390302100

Contas: 580 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Dotações: 08.001.12.361.0009.2017.3390301900 -08.001.12.361.0009.2017.3390302100

 Contas: 2160

SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Dotações: 09.001.13.392.0010.2022.3390301900 - 09.001.13.392.0010.2022.3390302100

Contas: 2690

SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Dotações: 09.002.27.812.0011.2023.3390301900 - 09.002.27.812.0011.2023.3390302100

Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 Fone (41) 3632-1136

58



Contas: 2890

SECRETARIA DE SAÚDE

Dotações: 11.001.10.301.0014.2030.3390301900 - 11.001.10.301.0014.2030.3390302100

Contas: 3820 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Dotações: 07.002.20.606.008.2013-3390301900 - 07.002.20.606.008.2013-3390302600

Contas: 1770

SECRETARIA DE GOVERNO

Dotações: 02.001.04.122.0002.2003-3390301900 - 02.001.04.122.0002.2003-3390302100

Contas: 370

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO

Dotações: 04.001.01.421.0004.2007-3390301900 - 04.001.01.421.0004.2007-3390302100

Contas: 880

SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Dotações: 05.001.15.452.0005.2009.3390301900 - 05.001.15.452.0005.2009.3390301900

Contas: 1100

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 Administra-
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ção, ficando sujeita às penalidades previstas nos ar gos 86, 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alte-

rações 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 resci-

são, 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 quinto 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 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 alterações, ou

no instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não abrangida nos inci-

sos 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 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;
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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, devi-

damente 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.

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 estabeleci-

do 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 contra-

ditório 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 cláu-

sula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.
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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.

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. 27/2021.

14. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus disposi vos, o edital

de Pregão Presencial nº. 27/2021, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com os termos adita-

dos e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

15. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas no

Foro de Piên, Comarca da Região Metropolitana de Curi ba, Estado do Paraná, esgotadas as vias ad-

ministra 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 
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Registro de Preços

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

Procurador do Município

OAB n°

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

Secretário Municipal 

Decreto n° 

Testemunhas:

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

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