PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2019
PROCESSO N° 194/2019
TIPO: MENOR PREÇO – POR ITEM
LICITAÇÃO DIFERENCIADA – EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PARA TODOS OS ITENS 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: Aquisição de materiais esportivos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis,
equipamentos de informática, coleções de livros e blu-ray em atendimento ao Centro de
Referência de Assistência Social – CRAS, conforme especificações constantes do ANEXO I.
REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil.
LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 com suas alterações e nº 10.520/2002, o Decreto 5.450 de
31 de maio de 2005, o Decreto 5.504 de agosto de 2005, arts. 42 a 49 da Lei Complementar
123/2006 (alterada pela Lei Complementar 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 001/2015
(Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016) e pelo Decreto Municipal nº 002/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até ás 17:00 horas do dia 19 de fevereiro de 2019.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 12:00 horas do 20 de fevereiro de
2019
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13h30min do dia 20 de fevereiro de 2019.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica Bolsa de Licitações e
Leilões, através do sítio eletrônico www.bll.org.br “Acesso Identificado no link – licitações”.
O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 06 a 19 de fevereiro de 2019, no
site www.bll.org.br e no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Amazonas, nº 373 – Centro,
em Piên/PR, CEP 83.860-000.
Piên/PR, 04 de fevereiro de 2019.
PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: patricia@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136
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ESTADO DO PARANÁ
PREGOEIRA
1. PREÂMBULO:
1.1. O Município de Piên, Estado do Paraná, torna público que, na sala do Departamento de Licitações
e Compras, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Amazonas, nº 373, através da
Plataforma

Eletrônica

“www.bll.org.br”,

realizar-se-á

licitação

sob

modalidade

PREGÃO

ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em atendimento a SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL, obedecendo integralmente a Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, o Decreto
5.450 de 31 de maio de 2005, o Decreto 5.504 de agosto de 2005, arts. 42 a 49 da Lei Complementar
123/2006 (alterada pela Lei Complementar 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 001/2015
(Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016) e pelo Decreto Municipal nº 002/2006, bem
como a Lei Complementar Federal nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar n° 147/2014), Lei
Complementar Municipal nº 1/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016) e Decreto
Municipal nº 002/2006, do tipo MENOR PREÇO, POR ITEM.
1.2. O PREGÃO será conduzido pela PREGOEIRA, auxiliada pela EQUIPE DE APOIO, designados pelo
Decreto nº 198/2018.
1.3. O PREGÃO será realizado conforme datas abaixo:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até ás 17:00 horas do dia 19 de fevereiro de 2019.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:00 às 12:00 horas do 20 de fevereiro de
2019
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13h30min do dia 20 de fevereiro de 2019.
1.4. LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado no link - licitações”. Para todas as
referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
2. OBJETO DO PREGÃO:
2.1. O objeto deste PREGÃO será a Aquisição de materiais esportivos, eletrodomésticos,
eletroeletrônicos, móveis, equipamentos de informática, coleções de livros e blu-ray em atendimento
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ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, conforme especificações constantes do ANEXO
I.
3. TIPO DO PREGÃO:
3.1. Este PREGÃO é do tipo menor preço por ITEM.
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos orçamentários:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
Dotação Orçamentária:
3390300000
Fonte: 773

10.003.08.244.0012.2027-4490520000/

10.003.08.244.0012.2027-

4.2. RECURSO: Programação 411910320180001, Funcional Programática 0824420372b300041, Bloco
GN4D - Investimento, do Ministério do Desenvolvimento Social, através da emenda parlamentar nº
201837710009.
5. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
5.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de
Pregão Eletrônico (Licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões.
5.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Piên, denominada Pregoeira,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “BLL
Compras” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bll.org.br).
6. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
6.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição e
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da
disputa.
7. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
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7.1. 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, I da Lei Complementar Municipal nº 1/2009, a presente
licitação é destinada à exclusiva participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que
sejam do ramo pertinente ao objeto desta licitação, e atendam a todas as exigências, inclusive quanto
à documentação, estabelecidas neste Edital e seus anexos.
7.1.1. 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.
7.2. 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.
7.2.1. 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).
7.2.2. 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.
7.2.3. 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
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.
7.3. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação
exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
7.4. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
7.5. 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;
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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 do
direito de licitar ou contratar com o Município de Piên, ou declarados inidôneos para licitar ou
contratar com a Administração Pública ou ainda, daqueles que estejam impedidos de licitar e contratar
com o Poder Público, a ser verificado após o licitante ser declarado vencedor, momento que será
possível a identificação do mesmo;
g) Não será ainda admitida a participação daqueles que apresentem débitos junto a
Fazenda Municipal de Piên/PR.
7.6. Para fins de verificação de atendimento às alíneas “f” e “g” do item 7.5, após o credenciamento
dos interessados será realizada consulta:
a)

Tribunal

de

Contas

do

Estado

do

Paraná

–

TCE-PR,

disponível

no

(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx);
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da CGU, disponível no Portal da
Transparência
(http://portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=false&tamanhoPagina=&offset=&di
recaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2Cnome%2CufSancionad
o%2Corgao%2CtipoSancao%2CdataPublicacao&cpfCnpj=12640302000103&ordenarPor=nome&direca
o=asc);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do CNJ,
por

meio

de

consulta

a

ser

realizada

no

sítio

Municipal,

disponível

em

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
d)

Departamento

de

Tributação

da

Prefeitura

(http://192.168.1.7:7474/esportal/stmcertidao.load.logic)
7.6.1. A verificação do item 7.6 alíneas “a” a “d” será realizada após o licitante ser
declarado vencedor, momento que será possível a identificação do mesmo.
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7.7. No caso de constar Certidão Positiva em relação aos débitos junto à Fazenda Municipal de Piên/PR
e se tratando o licitante de Micro ou Pequena Empresa, enquadradas no disposto no item 5.2.,
sagrando-se vencedor do certame, está fará jus ao prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar a
Certidão Negativa de Débitos Municipais do Município de Piên ou a Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos Municipais do Município de Piên, em atendimento ao disposto no art. 43, § 1º da
Lei Complementar nº 123/2006.
7.8. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa
de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento
das propostas.
7.8.1. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador
devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão,
conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (conforme ANEXO V).
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (conforme ANEXO
VI).
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca
e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de
catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”.
d) O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame,
que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao
percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização
dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL –
Bolsa de Licitações e Leilões.
7.8.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante
no Anexo VIII para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço
a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto consoante
com o modelo do Anexo IX, o seu regime de tributação para ter direito a participar do certame.
8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
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8.1. O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em
especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades
previstas na legislação.
8.2 CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES
DO BRASIL
8.2.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento
de mandato previsto no item 7.8.1. “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado
em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para formular
lances de preços e praticar os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.
8.2.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou
através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá manifestar, por
meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
8.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de
senha privativa.
8.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa
De Licitações e Leilões.
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8.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações
e Leilões a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
8.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
8.3. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO
8.3.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias ou licitante direto)
e subsequente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
8.3.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.
8.3.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, ou
através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br
8.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.4.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na
forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando a Pregoeira a avaliar
a aceitabilidade das propostas.
8.4.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.4.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.
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8.4.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
8.4.5. As propostas com valores superiores ao máximo fixado no Edital, serão
desclassificadas.
8.4.6. Fica a critério da pregoeira a autorização da correção de lances com valores digitados errados
ou situação semelhante, durante a disputa de lances, não é possível corrigir lances de proposta.
8.4.7. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais
participantes.
8.4.8. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na
Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos
lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos
realizados.
8.4.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão, na
Forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores
representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da
reabertura da sessão.
8.4.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente
dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O
período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances, não podendo em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos
lances. (FECHAMENTO RANDÔMICO).
8.4.11. Face à imprevisão do tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor
mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma
disputa frustrada por falta de tempo hábil.
8.4.12. Facultativamente, a Pregoeira poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de
aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo
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o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha
apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua
aceitação.
8.4.13. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa
de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do
lance de menor valor.
8.4.14. Os documentos relativos à habilitação, solicitados no ANEXO II deste Edital, (e quando a
empresa se enquadrar no regime ME/EPP, enviar também o ANEXO VIII), deverão ser enviados via
e-mail da pregoeira até 03 (três) horas após o término do Certame ou ainda anexados na
plataforma caso o condutor habilite o upload dos mesmos.
8.4.13. Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser encaminhados
em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data
da sessão pública virtual, junto a proposta de preços corrigida, para a Prefeitura Municipal de
Piên:
Prefeitura Municipal de Piên
Endereço: Rua Amazonas, n° 373, Centro, Piên/PR, CEP: 83.860-000
Pregoeira: Patricia Aparecida Trojanovski
8.4.14. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o
recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 8.4.13.
8.4.15. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima
estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 15, deste Edital, podendo a Pregoeira convocar
a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
8.4.16. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às
exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro
poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.
8.4.17. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de
menor preço e valor estimado para a contratação.
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8.4.18. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de
recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.
9. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
9.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
9.1.1. No preenchimento da proposta eletrônica, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio
as ESPECIFICAÇÕES, MARCAS/MODELOS, e quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP. A
não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações, as marcas e modelos dos
produtos neste campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação
suficiente para classificação da proposta.
9.1.2. A proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a
Licitante.
9.2. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I.
9.3. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do
Pregão.
9.4. Na proposta inicial os lances com valores acima do proposto em Edital, conforme ANEXO
I, terão seus respectivos itens desclassificados, pois os mesmos excedem a previsão
orçamentária do Município.
10. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
10.1. A Empresa vencedora deverá enviar a Pregoeira em até 03 (três) dias úteis, a
documentação referente à habilitação e demais anexos, junto a Proposta de Preços
escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as
folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de
habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. A proposta escrita deverá
conter:
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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) especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua
completa avaliação;
c.1) deverá conter as mesmas especificações contidas no ANEXO IV, sendo que o objeto deverá
estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO I;
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, 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, fretes, tributos de
qualquer natureza, encargos sociais e comerciais, etc.
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).
10.2. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR
PREÇO POR ITEM.
10.3. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos
inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital.
10.4. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação
em vigor.
10.5. Serão desclassificadas as propostas que:
a) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários;
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b) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital,
ou seja, manifestamente incompatíveis com o mercado, por decisão da Pregoeira;
c) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos.
d) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita
identificação do produto licitado.
11. DISPENSA DA GARANTIA
11.1. Não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente deste PREGÃO.
12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
12.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM observado o prazo para
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de qualidade e demais condições
definidas neste Edital.
12.2. A Pregoeira anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e
decisão pela Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor.
12.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou
o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua
habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao Edital.
12.3.1. Fica a critério da Pregoeira e sua equipe de apoio, junto a Secretaria solicitante e Autoridade
Superior, a Convocação ou não das empresas/licitantes subsequentes de acordo com a urgência da
aquisição dos produtos ou serviços ora licitados, visando agilizar a efetividade desta modalidade
licitatória, não causando danos, prejuízos ou ônus a esta municipalidade e a empresa licitante.
12.4. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 8.4.15 e 8.4.16. deste Edital, a Pregoeira
poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço.
12.5. Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.
13. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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13.1. Conforme ANEXO II.
14. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
14.1. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para
responder pelo proponente.
14.1.2 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado
poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório.
14.1.3. 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.
14.2. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira poderá fazêlo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões,
sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo,
intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente.
14.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.
14.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
14.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14.6. Os recursos deverão ser enviados fisicamente a Prefeitura Municipal de Piên, no endereço: Rua
Amazonas, nº 373, Centro, Piên/PR, CEP 83.860-000, Departamento de Licitações e Compras ou via
e-mail patricia@pien.pr.gov.br devendo estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões
do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada no processo. Junto com
este documento original.
15. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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15.1. Pela inexecução total ou parcial dos compromissos firmados na presente licitação, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as sanções previstas nos art.
86 e 87 da lei 8.666/93, e no art. 7º da Lei nº 10.520/02, conforme segue:
15.1.1. ADVERTÊNCIA: Aplicável no caso de descumprimento de obrigação contratual de menor
gravidade, que não traga prejuízos econômicos e funcionais para a Secretaria requisitante.
15.1.2. 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:
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
Preços, 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 ao dobro do
originalmente concedido 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 o contrato;
b.7) cometimento reiterado de faltas na vigência do contrato
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 contratado.
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15.1.3. SUSPENSÃO: Para o 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.
15.1.4. 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/contrato que,
será declarada a inidoneidade do licitante ou contratado 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.
15.2. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. O valor da multa aplicada
será descontado dos créditos devidos ao Contratado. Caso o valor da multa seja superior aos créditos
referidos neste item, será cobrada administrativamente pela municipalidade, ou ainda judicialmente.
15.3. Às multas e sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
15.4. Independentemente da aplicação das penalidades indicadas no item 15.1, a proponente ficará
sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua
inadimplência.
15.5. A inadimplência total ou parcial da ata de registro de preços/contrato, poderá ensejar, além da
aplicação das penalidades descritas no item 28.1, o cancelamento da Ata de Registro de Preços e/ou 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.
15.6. Poderão ser aplicadas, cumulativamente, as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e
legislação complementar.
15.7. 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.
15.8. A interposição de recursos protelatórios e impugnações ao Edital por pessoas físicas ou jurídicas
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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.
16. ADJUDICAÇÃO:
16.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da
proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo a PREGOEIRA adjudicar o
objeto do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).
16.2. Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do mesmo, a
autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à(s) proponente(s)
vencedora(s).
17. HOMOLOGAÇÃO:
17.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.
17.2. A partir do ato de homologação será(ão) convocada(s) a(s) proponente(s) adjudicatária(s) para
assinar o Contrato, respeitada a validade de sua proposta.
18. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO:
18.1. 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.
19. CONTRATAÇÃO
19.1. Após a adjudicação e homologação, o proponente terá até 05 (cinco) dias para assinatura do
Contrato, após convocação.
19.1.1. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove
a data do correspondente recebimento.
19.1.2. Por ocasião da assinatura do contrato o proponente vencedor deverá comprovar o
atendimento aos requisitos previstos no ANEXO I deste Edital.
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19.2. A recusa da assinatura do Contrato dentro do prazo estabelecido será considerada como
desistência.
19.2.1. No caso de desistência, será chamado o proponente classificado em 2º lugar, e assim
sucessivamente, desde que concordem em cumprir a proposta vencedora.
19.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas aquisições em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
20. PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA
20.1. Os itens deveram ser entregues em até 30 (trinta) dias, a partir da emissão da nota de
empenho, na sede do CRAS, localizada na Rua Campo Grande, nº 36, Avencal, Piên/PR, CEP 83.860000, das 08:00 as 11:30 e das 13:00 as 16:30.
20.2. A entrega será acompanhada pela comissão de análise e servidores municipais, os quais
verificarão a qualidade dos produtos licitados. Reservando-se ao Município o direito de recusar
aqueles em desacordo com o pedido, solicitando sua imediata substituição.
21. PAGAMENTO
21.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos itens e da apresentação
da respectiva nota fiscal, sempre de acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade, observada
a apresentação da 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.
21.1.1. 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.
21.1.2 O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário.
22. REAJUSTAMENTO
22.1. Os preços oferecidos serão irreajustáveis.
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23. DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1. 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.
23.2. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Piên
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e
fundamentado disponibilizado no sistema eletrônico utilizado na realização do certame, dando assim,
a todos os participantes da licitação, ciência de seu teor.
23.3. O Município de Piên poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura.
23.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
23.5. É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
23.6. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
23.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.
23.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
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23.9. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário
Oficial do Município www.diariomunicipal.com.br/amp também no site oficial do Município de Piên,
endereço www.pien.pr.gov.br.
23.10. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste
Edital.
23.11. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas obrigações
assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de
entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
23.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será
o de Rio Negro/PR, considerado aquele a que está vinculado ao Pregoeiro.
23.13. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 08 h às 12 h e
das 13 h às 16:30 h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Licitações e
Compras, localizado na Rua Amazonas, nº 373, Centro, Piên/PR, CEP 83.860-000, fone 41 3632-1136,
ramal 2.
23.14. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos
autos da licitação e não será devolvida ao proponente, mesmo nos casos de desclassificação ou
inabilitação da proponente.
23.15. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro
em contrário.
23.16. 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.
23.17. Os casos omissos, deste Edital, serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos da legislação
pertinente.
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24. RELAÇÃO DE ANEXOS
24.1. Integram o presente edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO II - Exigências para Habilitação
ANEXO III - Modelo de Declaração de Idoneidade, Declaração de fato superveniente impeditivo de
habilitação e Declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa
ANEXO IV - Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital
ANEXO V - Procuração nomeando representante legal
ANEXO VI - Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações
ANEXO VII - Observações
ANEXO VIII - Das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
ANEXO IX - Ficha Técnica Descritiva
ANEXO X – Minuta de Contrato de Fornecimento

25. ELEMENTOS BASES NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
25.1. 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.
Piên/PR, 04 de fevereiro de 2019.
PATRICIA APARECIDA TROJANOVSKI
PREGOEIRA
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
I. É de responsabilidade única e exclusiva da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA
CIVIL a sua aplicação, sua correta condição de utilização e sua preservação.
II. OBJETO: Aquisição de materiais esportivos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos,
móveis, equipamentos de informática, coleções de livros e blu-ray em atendimento ao
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, conforme descrição e quantidade
abaixo:
ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO
APARELHO BLU RAY PLAYER, compatível COM
BD-ROM/-RE/-R, DVD/DVD-RW/-R/+RDL/-RW(VR),
CD/CD-R/RW/MP3/JPEG/HD/JPEG/ SACD, DIVX HD
(AVI,DIVX,DIVM,XVID,MKV),
MPEG,MPG,MP4,M4V,WMV,SA-CD,AVCHD,VOB,VRO,MP3,WMA,WAV,AAC,JPG,JPEG, SAIDA
HDMI, vídeo componente, vídeo composto, ótica
áudio, coaxial áudio, áudio analógico, entradas
ethernet, USB traseiro ou USB frontal, bivolt 110/220
v - 50/60 HZ; com controle remoto, pilhas, cabo de
energia e manuais em português.
Garantia mínima de 12 meses.
APARELHO DE DVD, compatíveis com os seguintes
formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD;
CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW – DVD –R/ -RW,
com entrada USB, funções: Zoom, Book Marker
Seach, Desligamento automático, Trava para
crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close
Caption. Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1
saída de áudio, 1 entrada de microfone
frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo;
saída de áudio digital coaxial; Cordão de alimentação
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação
da voltagem e voltagem: 110V.
Garantia mínima de 12 meses.
APARELHO DE SOM TIPO MINI SYSTEM, com
estrada USB e SD, rádios AM e FM; formatos e
mídias compatíveis, MP3, WMA, CD DA, CD-R e CRRW, com Controle remoto e Cordão de alimentação
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação
da voltagem 110 v e potência de no mínimo 20w.
Garantia mínima de 12 meses.
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO - com
identificador de chamadas, capacidade mínima de 07
ramais, discagem rápida para 10 números, opções de
volume de toque e opções de volume de recepção de
áudio.
Garantia mínima de 06 meses.

QTDE

VALOR MÁXIMO
UNITÁRIO

VALOR
MÁXIMO
TOTAL

2

R$

399,29

R$
798,58

1

R$

192,46

R$
192,46

2

R$

339,91

R$
679,82

1

R$

125,00

R$
125,00
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5

6

7
8

9

10

11

12

13

AR
CONDICIONADO
COM
CAPACIDADE
MÍNIMA DE 17.000 BTU’S, quente/frio com
compressor rotativo, voltagem 220 v e com timer.
Garantia mínima de 02 anos.
AR
CONDICIONADO
COM
CAPACIDADE
MÍNIMA DE 9.000 BTU'S, quente/frio com
compressor rotativo, voltagem 220 v e com timer.
Garantia mínima de 02 anos.
ARMÁRIO EM AÇO, com maçaneta e fechadura
cilíndrica com chaves tipo Yale, travamento nas
portas, com duas portas, quatro prateleiras
reguláveis, pintura esmalte sintético na cor branca,
tamanho LAR. 900 X PROF. 400 X ALT. 1980MM.
Garantia mínima de 06 meses.
ATABAQUE, com aproximadamente 60 cm, afinação
tarraxa madeira, em cedrinho e couro de boi.
Garantia mínima de 06 meses.
BANCO
DE
JARDIM,
com
dois
lugares
confeccionado em madeira maciça (assento e
encosto) e pés com ferro fundido, pintura em
osmocolor, nos tamanhos Alt. 70 cm, Alt assento:35
cm, Largura: 38 cm e Comprimento: 1,90 mt.
Garantia mínima de 06 meses.
BATEDEIRA PLANETÁRIA, com no mínimo 03
litros e potência mínima de 400 w. Botão de
acionamento para levantamento do corpo do
produto; Acabamento da face frontal em aço inox;
Três tipos de batedores (globo, pá e gancho) para
massas leves, médias e pesadas, como no mínimo 04
velocidades; voltagem 110 v.
Garantia mínima de 12 meses.
BEBEDOURO ELÉTRICO compressor com 02
torneira de pressão em latão cromado, ajuste de
temperatura automática, atendimento de no mínimo
20 pessoas, com certificação o INMETRO, Voltagem
110 V e Potência (w)75 w.
Garantia mínima de 12 meses.
BERIMBAU PROFISSIONAL COMPLETO, pintado,
com verga de aproximadamente 150cm feito de
madeira biriba tratada.
Garantia mínima de 06 meses.
BRINQUEDOTECA BÁSICA, composta por 21 itens
(
Mapa, Dominó, Memória, Fantoche, Dado pequeno,
Ábaco aberto, Tangram E.V.A., Teatro da hora,
Alfabeto móvel,
Jogo de trilha, Rola-rola mini, Fazendo cálculos,
Pequeno engenheiro, Jogo xadrez e dama, Cantinho
da leitura, Prateleira colorida, Loto leitura E.V.A.,
Numerais e quantidades
Quebra cabeça de M.D.F., Mesa de fórmica com 4
cadeiras; Tapete numerais e quantidades com borda.
Garantia mínima de 06 meses.

2

R$

1.806,00

R$
3.612,00

2

R$

1.690,33

R$
3.380,66

4

R$

454,90

R$
1.819,60

2

R$

188,33

R$
376,66

4

R$

459,77

R$
1.839,08

1

R$

553,00

R$
553,00

1

R$

787,67

R$
787,67

2

R$

142,67

R$
285,34

1

R$

1.539,10
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14

15

16

17

BRINQUEDOTECA MASTER, composta por 34
itens (Rola-rola, Cubo tátil, Transábaco, Dado
grande, Relógio cuco, Loto leitura, Palhaço bola, 02
fantoches, Bate martelo, Loto numérica, Dominó
adição, Dominó divisão, Futebol de pinos, Caixas
coloridas, Teatro da Patota, Castelo da leitura,
Dominó subtração, Casinha de boneca, Pequeno
engenheiro, Tapete alfanumérico, Móveis para
casinha, Jogo de argolas liso, Quadro de atividades,
Dominó multiplicação
Memória alfabetização, Prateleira com telhado,
Quebra cabeça de E.V.A., Blocos lógicos de E.V.A.,
Pote com 72 letras, E.V.A. Pote com 40 números,
E.V.A.
Memória numerais e quantidade
Mesa oitavada com oito cadeiras ).
Garantia mínima de 12 meses.
CADEIRA FIXA COM BRAÇO, estilo diretor, em
espuma injetada, com braço preto, revestido de
couro sintético, base confeccionada em metal
cromado, apoio do braço estofado com no mínimo 2
cm, capacidade de até 150 kg, montada sobre
armação tubular de aço com quatro pés, Largura do
assento 53 cm, Profundidade do assento 50 cm,
densidade mínima do assento 33, cor da cadeira
preta.
Garantia mínima de 12 meses.
CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE, Cadeira
giratória, assento e encosto em compensado
multiplatinado de 10mm espuma em poliuretano
injetada, revestida em tecido, acabamento nas
bordas em PVC flexível, base pneumática com
regulagem de altura 05 rodízios de duplo giro em
poliuretano. Apoio também com regulagem lateral no
sentido horizontal e de fácil remoção. O mesmo
deverá ser fixado ao assento por quatro porcas garra
e parafusos sextavado ¼ zincado branco, dois de
cada lado.
Medidas: Assento: 400 x 420 mm e
Encosto 380 x 300 mm.
Garantia mínima de 12 meses.
CAIXA ACÚSTICA com bluetooth, com no mínimo
02
entradas
USB,
opcional
radio
FM-AM,
preferencialmente entradas para guitarra, auxiliar e
bateria, autonomia aproximada de 04 horas e falante
de 15 800 watts.
Garantia mínima de 12 meses.

1

R$

3.237,02 R$

4

R$

545,54

R$
2.182,16

4

R$

289,90

R$
1.159,60

1

R$

439,26

R$
439,26
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18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

CAMA ELÁSTICA, completa, com 3,05 m, colorida,
Confeccionada 100% em aço galvanizado a Fogo,
Parede dos tubos de Aço com 1,88mm de espessura,
Itens Inclusos: Escadinha para Cama Elástica, 08
Hastes em Aço Galvanizado com Isotubo Colorido e
Ponteiras, Rede de proteção Especial, Protetor de
molas colorido Reforçado, 64 molas em aço
galvanizado, Puxador de Molas, Lona de salto com
proteção UV inteira sem emendas; Peso máximo
Suportado: 150Kg.
Garantia mínima de 12 meses.
CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, mínimo de
20.1 MP, Tela LCD TFT de 2.7 polegadas, com cinco
níveis de ajuste de brilho, Bateria recarregável,
Sensor Ccd de tipo 1/2,3 polegadas; Flash Flash
automático Ttl com predestellos de controle. Alcance do flash (aproximadamente) W: de 0.5m a
4m; T: de 0.8M a 2m.
Características Redução de vibração (vídeos) Redução de desfoque em movimento (imagens fixas)
- Foco automático - Detecção de contraste - Modo de
área Af disponível. Zoom Zoom óptico de 5 vezes.
Formatos de arquivos suportados Compatível com
Dcf e Exif 2.3. / Armazenamento nos formatos;
Imagens estáticas: Jpeg / Vídeos: Avi (compatível
com Motion Jpeg).
Obturador Obturador Ccd eletrônico e mecânico,
voltagem: bivolt
Garantia mínima de 12 meses.
COLEÇÃO DE FILME EM BLU-RAY - Harry Potter
(coleção com 08 filmes)
COLEÇÃO DE FILME EM BLU-RAY - Jurassic
World (coleção com 02 filmes)
COLEÇÃO DE FILME EM DVD: Disney Princesas
volume 1 com 07 DVD"s
COLEÇÃO DE FILME EM DVD: Disney Princesas
volume 2 com 07 DVD"s
COLEÇÃO DE FILME EM DVD: Galinha pintadinha
com 04 DVD"s
COLEÇÃO DE LIVROS: com o título "A maior flor
do mundo"
COLEÇÃO DE LIVROS: com o título "As aventuras
do avião vermelho"
COLEÇÃO DE LIVROS: com o título "Quem mexeu
no um queijo - para jovens"

R$
1.165,33

1

R$

1.165,33

1

R$

775,67

1

R$

215,99

1

R$

215,99

1

R$

90,67

R$

90,67

1

R$

90,67

R$

90,67

1

R$

90,67

R$

90,67

1

R$

142,50

1

R$

142,52

1

R$

142,52
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R$
215,99
R$
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R$
142,50
R$
142,52
R$
142,52
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28

29

30

31

FOGÃO INDUSTRIAL, com Mesa esmaltada à fogo
com easy clean;
- Corpo super reforçado em aço carbono com
acabamento em pintura preto;
- Grelhas redondas em ferro fundido para todos os
modelos;
- Queimador e grelhas em ferro fundido;
- Espalha chamas do queimador central em cobre;
- Fogão de 6 bocas com queimadores duplos frontais
e simples traseiro;
- Forno com visor de vidro e equipada com mola
para facilitar a vedação e reter o calor;
- Isolamento térmico em lã de rocha;
-Acabamento interno esmaltado a fogo;
- Forno acompanha 2 grelhas com limitador;
Altura: 780m
Largura: 1200mm
Profundidade: 800mm
Medidas do forno
Altura: 445mm
Largura: 640mm
Profundidade: 720mm
Garantia mínima de 12 meses.
FREEZER HORIZONTAL DE DUAS PORTAS COM
FECHADURA DE SEGURANÇA 546 LITROS. com dupla função de freezer e conservador
(refrigerador), degelo manual com dreno de degelo
frontal, gabinete externo em aço zincado e prépintado com esmalte poliéster, com grade interna,
com rodízios, sem CFC, capacidade mínima de 546
litros, cor branca, tensão/voltagem: 110v, garantia:
12 meses.
Garantia mínima de 12 meses.
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER,
memória interna de no mínimo 128 MB, resolução de
impressão de aproximadamente 600x600 dpi,
resolução de digitalização 1200 x 1200; resolução de
cópia 600 x 600; velocidade 18 p p m; capacidade de
150 páginas/ bandeja; ciclo de 8.000 páginas / mês;
fax 33,6 kbp s; interface USB e rede; frente e verso
automático.
Garantia mínima de 12 meses.
LIQUIDIFICADOR Potência mínima de 900w, com
no mínimo 10 velocidades, com filtro, capacidade
mínima de 2 Litros, Alta rotação; Material base aço
inox; Alimentação 110 v ou bivolt; Produto em
conformidade com o Inmetro; Com chave
liga/desliga mais função pulsar.
Garantia mínima de 12 meses.

1

R$

1.449,03

1

R$

3.760,11 R$

1

R$

1.479,00

1

R$

325,00
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3.760,11

R$
1.479,00

R$
325,00
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32

LONGARINA COM NO MINÍMO 03 LUGARES,
Assento e encosto confeccionados em polipropileno
injetado
super
anatômico
na
cor
AZUL
TRANSLÚCIDO. Estrutura confeccionada em tubo de
aço industrial com 02 barras na horizontal em tubo
20x40 parede de no mínimo 1,20 de espessura. Pés
em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e
uma na horizontal ambas em
tubo de aço industrial 20x40 parede de no mínimo
1,20 de espessura. Todas as junções realizadas
através de solda tipo MIG.
Suporte do encosto duplo confeccionado em tubo
oblongo 16x30 parede de no mínimo 1,50 de
espessura, soldado a estrutura.
Assento fixado na estrutura através de 04 parafusos
e encosto fixado através de pino encaixe em
polipropileno. A tinta utilizada para pintura deve ser
a pó, do tipo híbrida (poliéster – epóxi) na cor a
definir, com camada de 60 microns. Todas as peças
pintadas devem ser curadas em estufa a temperatura
de no mínimo 180ºC.
Todos os topos dos tubos deverão ser fechados por
ponteiras em polipropileno injetado de encaixe. Na
parte frontal do encosto deverá ser estampado em
baixo relevo o nome do órgão (a ser definida
posteriormente) em modo centralizado com letras de
aproximadamente 2cm de altura.

3

R$

1.428,30
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33

34

MESA DE REUNIÃO, confeccionada em madeira,
com a medida miníma de 2,0 x 1,0 metros, com
tampo retangular ou oval em MDF revestido de
laminado
melamínico, montada sobre dois pés. Tampo em
MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face
inferior com laminado melamínico de baixa pressão
(BP), e na face superior com laminado melamínico de
alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou
branco, acabamento texturizado.
• Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço
de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma
tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se
pequenas variações decorrentes das características
de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser
encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser
nivelado com as suas superfícies.
• Estrutura constituída de:
- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava
em MDF entre os mesmos.
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos
de rosca com buchas metálicas.
• Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno
injetado.
• Terminações de tubos em plástico injetado, na cor
cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não
devem poder ser retiradas sem o uso de
ferramentas.
• Peças injetadas não devem apresentar rebarbas,
falhas de injeção ou partes
cortantes.
• Acabamento das partes metálicas em pintura em
pó, brilhante, na cor cinza ou preta.
• Todos os encontros de tubos ou uniões de partes
metálicas devem receber solda em toda a extensão
da união.
Garantia mínima de 12 meses.
MESA DE TENIS DE MESA, confeccionado em
chapa de 15mm, Medidas oficiais que atendem aos
padrões da ITTF.
- Tampo em MDF de 15mm de espessura, com
acabamento em massa e primer azul com linhas
demarcatórias brancas.
- Pés de madeira maciça dobráveis.
- Medidas da Mesa montada: 2,74 x 1,52 x 0,76 m.
(C x L x A).
- Peso: 71 kg.
cor azul

1

R$

789,33

R$
789,33

2

R$

505,61

R$
1.011,22
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MESA PARA ESCRITÓRIO, Mesa de trabalho com
tampo retangular em MDF revestido de laminado
melamínico, montada sobre suporte metálico com
dois pés.

35

36

DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS
• Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm;
• Altura: 750 mm +/- 5 mm;
• Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas
(PCR) e atendimento às
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir
altura livre sob o tampo: mínima
de 730 mm;
• Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm;
• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40
micrometros /máximo 100 micrometros.
CARACTERÍSTICAS
• Tampo em MDF, com espessura de 25 mm,
revestido na face inferior com laminado
melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior
com laminado melamínico de
alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou
branco, acabamento texturizado.
• Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço
de 180º, na cor cinza ou branco,
com a mesma tonalidade do laminado do tampo,
admitindo-se pequenas variações
decorrentes das características de cada material
(brilho, textura). O perfil deve ser
encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser
nivelado com as suas superfícies.
• Estrutura constituída de:
- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava
em MDF entre os mesmos.
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos
de rosca com buchas metálicas.
• Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno
injetado.
• Terminações de tubos em plástico injetado, na cor
cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não
devem poder ser retiradas sem o uso de
ferramentas.
• Acabamento das partes metálicas em pintura em
pó, brilhante, na cor cinza ou preta.
• Todos os encontros de tubos ou uniões de partes
metálicas devem receber solda em toda a extensão
da união.
Garantia mínima de 12 meses.
MICROFONE SEM FIO, de mão, bivolt, Bateria 9V,
Bateria 1.5vl, Faixa de Frequência: 210-266MHz,
Faixa de Frequência Disponível: 45~15000Hz e
Alcance dinâmico> 100dB.
Garantia mínima de 12 meses.

4

R$

458,12

R$
1.832,48

4

R$

342,23

R$
1.368,92
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38

39

40
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42

NOTEBOOK: com dois núcleos, mínimo de memória
RAM 4 gb, mínimo de 500 gb de HD, mínimo de 14”,
processador: velocidade 1.8 GHZ, 3mb de cache, 4
threads, armazenamento: 500 gb rpm 7200,
gravador de dvd, leitor de cartão: 2 em 1 , câmera:
hd web câmera, rede giga 10/100/1000, wireless
802.11 b/n/g e bateria: 4 células
Garantia mínima de 12 meses.
PANDEIRO, em pele animal, com no mínimo cinco
afinadores e pratinelas.
Garantia mínima de 06 meses.
PISCINA INFLÁVEL, Capacidade mínima de 1000
litros, composta em PVC, estrutura com2 Lâminas De
PVC E 1 Trama De Poliéster, conter entrada para
filtro, contém 1 válvula de deságue,1 kit reparo e
uma capa.
Garantia mínima de 12 meses.
SANDUICHEIRA á gás, em inox, com um
queimador e um compartimento, Temperatura
Máxima (°C) 300º, composto de escorregador,
prensa e bandeja de resíduos, Dimensões
Aproximadas do Produto - cm (AxLxP) 13x83x45cm.
Garantia mínima de 12 meses.
SUPORTE PARA TV ARTICULADO, de parede,
fixo, para TVs de 32 a 63 polegadas,
Composição/Material: Aço carbono e pintura
eletrostática
Peso máximo suportado: 40 kg.
Garantia mínima de 06 meses.
TATAME DESMONTÁVEL, tamanho aproximado de
2,09 x 2,09, em placas intertravadas de E.V.A.
(etileno-acetato de vinil) com bordas de
acabamento, espessura minima de 20mm, Placas de
tatame intertravadas e bordas de acabamento,
confeccionadas em E.V.A.
(100%), atóxicas, com superfície texturizada,
siliconizada, antiderrapante e lavável;
• Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro
cúbico;
• Cada peça deve ser fornecida em conjunto com
uma borda de acabamento.
• Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita
das peças;
• As arestas de bordas e placas devem ser
uniformes, com corte preciso a 90º em
relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e
falhas.
Garantia mínima de 06 meses.

1

R$

1.753,50 R$

5

R$

48,23

R$
241,15

1

R$

251,11

R$
251,11

1

R$

349,97

R$
349,97

1

R$

153,33

R$
153,33

2

R$

290,11

R$
580,22
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43

44

45

TELEVISOR TELA DE LED 55 POLEGADAS, Full
HD, com conversor digital, entradas HDMI e USB e
WI-FI integrado; Resolução mínima de 1920 x 1080
pixels (FullHD) ou superior; - Tensão de 110 volts ou
bivolt, Classe de eficiência A na Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) de acordo com a IN
nº 2/2014 SLTI/MP; pilhas, cabo de energia e
manual em português, base e parafusos para a
fixação.
Garantia mínima de 12 meses.
TRIANGULO
MUSICAL
PEQUENO,
com
aproximadamente 15 cm, produzido em aço
cromado, acompanha batedor com cabo revestido
mais corda pra usá-lo suspenso.
Garantia mínima de 06 meses.
VENTILADOR DE PAREDE com no mínimo 50cm e
três velocidades, com 03 pás, potência mínima de
130w e voltagem 110.
Garantia mínima de 12 meses.

1

R$

3.159,67

1

R$

23,72

8

R$

138,00

TOTAL

R$
3.159,67

R$

23,72

R$
1.104,00
R$
49.996,20

III. DA PROPOSTA: DEVE CONTER A MARCA/MODELO (quando for o caso), GARANTIA E O
VALOR TOTAL DO ITEM, bem como o prazo de validade da proposta (não inferior a 60 dias).
IV. DA ENTREGA: Os itens deveram ser entregues em até 30 (trinta) dias, a partir da emissão da
nota de empenho, na sede do CRAS, localizada na Rua Campo Grande, nº 36, Avencal, Piên/PR, CEP
83.860-000, das 08:00 as 11:30 e das 13:00 as 16:30.
V. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a
entrega dos itens e da apresentação da respectiva nota fiscal, sempre de acordo com a ordem
cronológica de sua exigibilidade, observada a apresentação da 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.
V.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.
V. II. O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário.
VI. DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da execução do objeto deste pregão será realizada pela
Administração, através do servidor indicado abaixo, a qual atuará no acompanhamento das
solicitações e acompanhara a efetividade da entrega dos itens:
Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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SECRETARIA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA
CIVIL

FISCAL
ROSI MARIA DE JESUS FERREIRA

VII. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: CRAS de pequeno porte, que atende cerca de 500
famílias/ano. Ofertamos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que atende crianças,
adolescentes, jovens, adultos e idosos, logo, para atendimento a esta demanda, objetivamos com esta
aquisição equipar e modernizar a unidade, desta forma iremos possibilitar a melhoria das condições
de atendimento, a ampliação do acesso aos serviços e o aprimoramento da gestão, assegurando
assim o desempenho destas importantes e necessárias ações, acreditamos, por fim, que fica o
interesse público evidenciado nesta ação.
VII.I. DA 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
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 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
I - Todos os documentos constantes deste Anexo deverão ser apresentados dentro de seus
respectivos prazos de validade, sob PENA DE INABILITAÇÃO do licitante. Aos documentos que não
mencionarem o prazo de validade será atribuído prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de
emissão, salvo disposição contrária expressa em Lei.
II - Como condição de habilitação, as proponentes deverão apresentar, obrigatoriamente, os
documentos indicados nesse anexo. Os documentos a seguir relacionados deverão ser entregues a
Pregoeira e sua equipe de apoio, devendo estar numerados e rubricados pelo representante legal da
Empresa/Licitante.
II.I - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA
Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os seguintes
(observar disposições do item 6.3 e subitens deste edital):
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) Comprovante de Inscrição Estadual (CICAD) ou Ficha de Atualização Cadastral (FAC) ou ainda o
SINTEGRA;
d) 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;
e) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
g) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que
abrange inclusive as contribuições sociais);
h) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;
i) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais de sua sede;
j) Declaração, nos moldes do ANEXO III deste edital, sob as penas da Lei, que:
1) não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno
de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos;
2) nenhum dos sócios da proponente é servidor ou dirigente de órgão do Município de Piên;
3) não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar
Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em
qualquer e suas esferas;
5) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
k) No caso da empresa se enquadrar em regime de tributação de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, enviar comprovante:
1. Para as empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação através do comprovante
extraído

do

site

da

Secretaria

da

Receita

Federal,

através

do

site

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptantes.app
/ConsultarOpcao.aspx, ou, através de Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado ou
declaração prestada para a Junta Comercial do Estado, atestando a condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte.
2. Para empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, através de Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado ou declaração prestada para a Junta Comercial do
Estado, atestando a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
l) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÕES
Pregão Eletrônico nº ...../2019
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 2019.

___________________________________________________
(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 – PROPOSTA PARA FORNECIMENTO
Ao Município de Piên
Sra. Pregoeira,
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º ____/2019
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 ......................
QNTDE
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA
/MODE
LO

GARAN
TIA

VALOR
UNITÁRI
O

VALOR
TOTAL

1
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.
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 2019.

(nome legível, RG n° e assinatura do responsável legal)
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ANEXO V – PROCURAÇÃO – NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES
Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome: (Razão Social)
Nome Resumido:
Endereço:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
CEP:
CNPJ/CPF:
Inscrição estadual: RG:
Telefone comercial: Fax:
Celular:

E-mail:
Representante legal:
Cargo:
Telefone:
Ramo de Atividade:
1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual
declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
a) tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos
quais venha a participar;
b) observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para
fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
c) observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e
regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno
conhecimento;
d) designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, e
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e) pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de
taxas de utilização, conforme previsto no ANEXO VI do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no ANEXO VI do
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
5. (Cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos
poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código
Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse
realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil,
podendo a sociedade corretora, para tanto:
a) declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
b) apresentar lance de preço;
c) apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo Pregoeiro;
d) solicitar informações via sistema eletrônico;
e) interpor recursos contra atos do Pregoeiro;
f) apresentar e retirar documentos;
g) solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
h) assinar documentos relativos às propostas;
i) emitir e firmar o fechamento da operação; e
j) praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato,
que não poderá ser substabelecido.
Corretora:
Endereço:
CNPJ:
O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a
qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades
assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.
Local e data
(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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ANEXO VI - Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil – (diretamente pelo licitante).
Indicação de Usuário do Sistema
Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Operadores
1 Nome:
CPF: Função:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail:
2 Nome:
CPF: Função:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail:
3 Nome:
CPF: Função:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail:
O Licitante reconhece que:
a) A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso
exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou
prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
b) O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação
escrita de seu titular ou do Licitante;
c) A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada
imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso;
d) O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no
sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e
e) O não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no
Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.
Local e data:
(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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ANEXO VII – OBSERVAÇÕES
Esta Municipalidade entende que as Empresas/Licitantes necessitam de informações adicionais, ora
visto que muitas empresas deixam de se tornarem vencedoras e automaticamente, fornecedoras
desta, por detalhes que passam despercebidos. Portanto, a fim de auxiliá-los, fazemos algumas
recomendações sobre o presente Edital.
a) Leiam atentamente todo o Edital, não apenas os objetos a serem licitados. Atentem-se sobre
prazos, documentos exigidos, obrigações das partes envolvidas.
b) Os documentos exigidos em Edital possuem em sua maioria datas de vencimento, ou seja,
possuem validade em um determinado período, depois de transcorrido este, o documento se torna
nulo. Os documentos que não possuem datas de vencimento são automaticamente entendidos com
validade de 90 (noventa) dias após a sua emissão pelo órgão competente.
c) Zelar pelos documentos: O envio de documentos sem autenticação (quando necessários), das
originais (quando necessário) numeradas e rubricadas pelas empresas licitantes origina em
desabilitação, e como pode ser observado, gerará punições as empresas que deixarem de cumprir
integralmente a entrega total desses documentos. Portanto, antes de se cadastrarem no presente
edital verifiquem toda a documentação de sua empresa, e havendo dúvidas procurem seus
Contadores ou os funcionários da Prefeitura Municipal para sanar as mesmas. Pois após o
cadastramento de proposta no presente edital e a sua participação nos itens, a responsabilidade por
entregar integralmente os documentos é da Empresa/Licitante, caso isto não ocorrer, a mesma poderá
ser punida, conforme prevê o edital.
d) Havendo dúvidas quanto ao Edital ou do objeto, ligue imediatamente para a Prefeitura Municipal de
Piên, nos telefones indicados. Não espere para tirar dúvidas na véspera de iniciar o pregão eletrônico
ou na data do início do pregão.
e) A empresa licitante deve participar ativamente do certame com a Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil. Muitas vezes são deixados de dar lances ou ainda, interpor recursos, por não ter pleno
conhecimento dos objetos negociados.
f) Atentem-se ao cadastro da Proposta Inicial, não deixe para cadastrar sua proposta no último
momento. E antes do cadastro de sua proposta, confirme todos os dados de sua empresa e só depois
de confirmado todos os dados autorize seu cadastro.
g) O tempo randômico não é um período em que o Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio ou qualquer
outra pessoa tenham condições de finalizar. Este tempo randômico é aleatório e perdura de 01 (um)
segundo a 30 (trinta) minutos e é feito pelo sistema eletrônico.
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h) Analisem seus preços antes de participar do certame. Verifique se os gastos que devem estar
embutidos no preço final do item e do lote, são realmente atrativos. Pois ao darem lances sem análise
dos mesmos, poderão não cumprir com a entrega do objeto e, pior, ainda infringir o presente edital,
podendo ainda ser punidos com multas ou sanções.
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ANEXO VIII - DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
1. 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.
1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, 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.
1.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
2.0. Entende-se por empate na modalidade pregão aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada.
3. Para efeito do disposto no item 2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
3.1. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado;
3.2. não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item
3.1. serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1o e 2o
do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 de 2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;
3.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar
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123 de 2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
3.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 3.1., o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
3.5. O disposto no item 3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
4. No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A Pregoeira Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
DECLARAÇÃO
.............................................., 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 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 IX – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO
Ficha Técnica Descritiva do Objeto
Número do edital:
Órgão comprador:
Marca do produto:
Especificação do produto:
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):
Preço inicial para o (em R$):
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e
que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006. [Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)].
.........................................................
(local e data)
.........................................................
(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal)
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ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO
CONTRATO Nº ............/2019
REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2019
(MINUTA DE) CONTRATO DE FORNECIMENTO
QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
PIÊN/PR E ...........
Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços
que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, 373, Centro,
Piên/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito em Exercício, Sr. EDUARDO PIRES FERREIRA,
brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e de outro ..............., pessoa jurídica de direito ..............., inscrita no CNPJ sob nº
............., Inscrição Estadual nº ................., Inscrição Municipal nº ............., estabelecida à
................., neste ato representado pelo Sr. ............., inscrito no CPF sob nº .............., doravante
denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de
serviços, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos termos da Lei nº
8.666/1993, e suas alterações, r bem como a na Lei Complementar Federal nº 123/2006 (alterada
pela Lei Complementar n° 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 1/2015 (Regulamentada pelo
Decreto Municipal nº 176/2016), Decreto Municipal nº 002/2006, de acordo com as normas
constantes no Edital de Licitação, modalidade Pregão nº 006/2019 devidamente homologada pelo
CONTRATANTE mediante as cláusulas expressas a seguir, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades de ambas as partes:
DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93).

Cláusula Primeira: Aquisição de materiais esportivos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis,
equipamentos de informática, coleções de livros e blu-ray em atendimento ao Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS, conforme especificações abaixo:
QNTDE
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA/
MODELO

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO

VALOR MÁXIMO
TOTAL

DO REGIME DE EXECUÇÃO OU A FORMA DE FORNECIMENTO (Art. 55, II, Lei 8.666/93).
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Cláusula Segunda: O CONTRATADO entregará os itens objeto do presente contrato no Município de
Piên, na sede do CRAS, localizada na Rua Campo Grande, nº 36, Avencal, Piên/PR, CEP 83.860-000,
das 08:00 as 11:30 e das 13:00 as 16:30.

Cláusula Terceira: O prazo para entrega dos itens será em até 30 (trinta) dias, a partir da assinatura
do contrato.
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).

Cláusula Quarta: O valor total do presente contrato é de R$ ............., cujo pagamento será efetuado
em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, sempre de
acordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade, observada a apresentação da 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.

Parágrafo Único: O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não será reajustado,
conforme Leis nº 8.880/94 e 9.069/95.
DOS PRAZOS DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO (Art. 55, IV, Lei 8.666/93).

Cláusula Quinta: O período de contratação inicia-se na publicação do presente contrato, encerrandose em 180 (cento e oitenta) dias.
DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).

Cláusula Sexta: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do crédito
indicado pelo código nº:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
Dotação Orçamentária:
3390300000
Fonte: 773

10.003.08.244.0012.2027-4490520000/

10.003.08.244.0012.2027-

Parágrafo Único: Programação 411910320180001, Funcional Programática 0824420372b300041,
Bloco GN4D - Investimento, do Ministério do Desenvolvimento Social, através da emenda parlamentar
nº 201837710009.
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DA GARANTIA PARA ASSEGURAR A PLENA EXECUÇÃO (Art. 55, VI, Lei 8.666/93).

Cláusula Sétima: Não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente deste
objeto.
DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Cláusula Oitava: Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Entregar o objeto deste contrato no prazo estabelecido na Cláusula Terceira deste contrato,
caso a entrega não seja realizada dentro do prazo previsto, a CONTRATADA ficará sujeita à
multa estabelecida neste contrato.
b) Pagar todos os tributos e contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir direta e
indiretamente sobre os produtos, bem como eventual custo de seu frete na entrega.
c) Substituir o objeto deste contrato em desacordo com a proposta ou que porventura seja(m)
entregue(s) com defeitos ou imperfeições em até 10 (dez) dias corridos sem ônus para a
CONTRATANTE.
d)

Fica obrigada a manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação.

Cláusula Nona: São obrigações da CONTRATANTE:
a) Expedir Nota de Empenho.
b) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa realização do objeto deste contrato.
c) Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos
no contrato.
d) Caso necessário, aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.
DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima: Pela inexecução total ou parcial dos compromissos firmados na presente licitação, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao detentor da Ata as sanções previstas nos
art. 86 e 87 da lei 8.666/93, e no art. 7º da Lei nº 10.520/02, conforme segue:
1. ADVERTÊNCIA: Aplicável no caso de descumprimento de obrigação contratual de menor gravidade,
que não traga prejuízos econômicos e funcionais para a Secretaria requisitante.
2. MULTA
a) Pelo atraso injustificado na entrega dos itens, o fornecedor ficará sujeito à penalidade de multa de
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mora, a partir do 1º dia útil posterior ao vencimento do prazo devido, a ser calculada pela seguinte
equação:
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
Preços, 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 ao dobro do
originalmente concedido 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 o contrato;
b.7) cometimento reiterado de faltas na vigência do contrato
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 contratado.
3. SUSPENSÃO: Para o 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.
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/contrato que,
será declarada a inidoneidade do licitante ou contratado para licitar e contratar com a Administração
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Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Paragrafo Primeiro: As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. O valor da
multa aplicada será descontado dos créditos devidos ao Contratado. Caso o valor da multa seja
superior aos créditos referidos neste item, será cobrada administrativamente pela municipalidade, ou
ainda judicialmente.

Parágrafo Segundo: Às multas e sanções serão aplicadas após regular processo administrativo,
garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Parágrafo Terceiro: Independentemente da aplicação das penalidades indicadas na Cláusula Décima, a
proponente ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e
decorrentes de sua inadimplência.

Parágrafo Quarto: A inadimplência total ou parcial do contrato, poderá ensejar, além da aplicação das
penalidades descritas na Cláusula Décima, 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.

Parágrafo Quinto: Poderão ser aplicadas, cumulativamente, as penalidades previstas na Lei nº
8.666/93 e legislação complementar.

Parágrafo Sexto: 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.

Parágrafo Sétimo: 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.
DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
(Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93).
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Cláusula Décima Primeira: O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato
unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as
partes, na forma do art. 79, II da Lei nº 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL (Art. 55, XI, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Segunda: O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2019.
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Terceira: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações,
bem como a na Lei Complementar Federal nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar n°
147/2014), Lei Complementar Municipal nº 1/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº
176/2016), Decreto Municipal nº 002/2006.

Parágrafo único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações, recorrendose à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direito.
DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO (Art. 55, XIII, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Quarta: Fica o contratado obrigado a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas pela contratante.

Parágrafo Único: Todas as responsabilidades civis, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais
referentes ao objeto correrão à conta do CONTRATADO.
DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Quinta: Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado atribuído ao
CONTRATANTE, qual seja o Foro da Comarca de Rio Negro/PR, para dirimir eventuais questões
oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.
Piên/PR, ........ de .................. de 2019.
______________________________________
EDUARDO PIRES FERREIRA - Município de Piên/PR
CONTRATANTE
_______________________________________
..........................................
CONTRATADO
Testemunhas:
Nome: ROSI MARIA DE JESUS FERREIRA

_____________________________________
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