MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU
CNPJ/MF 01.612.911/0001-32
Av. 04 de setembro, nº 614 - Fone (42) 3651-8000CEP – 85.195-000
Reserva do Iguaçu – Pr.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021
(Processo Licitatório nº 280/2021)
O Município de Reserva do Iguaçu, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, através
do(a) Pregoeiro(a), nomeada através do Decreto n.º 096/2021, leva ao conhecimento dos interessados que
realizará, por meio de Sistema Eletrônico, licitação na modalidade PREGÃO, do tipo “MENOR PREÇO
POR ITEM”, para aquisição do(s) produto(s) abaixo descritos, de acordo com o que determina a Lei Federal
n.º 09.520 de 17 de julho de 2003, subsidiada pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com redação
atual; Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações Decreto Municipal nº.
143/2014 ,bem como, as cláusulas, condições e anexos deste ato convocatório.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h00min do 05/11/21 até as 08:29h do dia 19/11/2021
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: as 08h30min até as 08h59min do dia 19/11/2021
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min horas do dia 19/11/2021.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL bllcompras.com
01.

ANEXOS:

01.1. Fazem parte integrante deste edital os Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de proposta
ANEXO III – Minuta DE CONTRATO
ANEXO IV – Termo de Adesão – BLL
ANEXO V – Custo pela utilização do sistema;
ANEXO VI – Declaração Inidoneidade
ANEXO VII – Declaração Habilitação
ANEXO VIII – Declaração menor de idadeANEXO IX – Declaração ME/EPP
ANEXO X – Declaração Responsabilidade ANEXO XI – Declaração Vínculo
02.

DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a “AQUISIÇÃO DE

EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº
30410002”
02.1. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características
descritas no Termo de Referência – Anexo I deste edital.
02.2. A licitação será realizada por item.
02.2.1. O critério de julgamento adotado será o menor preço UNITÁRIO, observadas asexigências contidas
neste Edital e seus Anexos.
02.3. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as
que constam da minuta do Contrato.
02.4. O preço registrado por força deste processo terá validade de 12 (doze) meses, contadosa partir
da data de assinatura do Contrato, tendo sua eficácia a partir da publicação do extrato no Jornal Oficial do
Município de Reserva do Iguaçu (http://www.diariomunicipal.com.br/amp/).

03 . DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
03.1.
Os recursos necessários à aquisição ora licitada, no que se refere ao exercício de 2021
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Dotações
Exercício da
Conta da Funcional programática

Fonte de Natureza da

Grupo da fonte
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despesa despesa
2021
2271
08.002.08.244.0008.2027

recurso
802

despesa
4.4.90.52.00.00

Do Exercício

04. DO CREDENCIAMENTO
04.1.
Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam
todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
04.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação
por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.
04.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
04.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,concurso de
credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja
cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.
04.5. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa
de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das
propostas.
04.6.
O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a)
Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa,
poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações
do Brasil(ANEXO 04)
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 do Brasil (ANEXO 04)
e
c)
Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca
e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação da pregoeira no ícone ARQ, inserção de
catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05
art. 24 parágrafo 5º.
d)
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame,
que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, 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
do Brasil, anexo 04
04.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no
Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta
inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no
sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44
e 45 da LC 123/2006.
05. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
05.1. O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, emespecial,
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 demenor 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;
k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar acontratação;
l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicaçãode penalidades
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previstas na legislação.
06. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES ELEILÕES:
6.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de
mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer
empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e
praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.
06.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através
de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, 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.
06.3. 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.
06.4. 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 do Brasil.
06.5. 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 - Bolsade Licitações do
Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
06.6. 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.
PARTICIPAÇÃO:
06.7. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subseqüente
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data
e horário limite estabelecido.
06.8. 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 seurepresentante;
06.9. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes deuso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
06.10. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação.
06.11. Não poderão participar desta licitação os interessados:
a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma dalegislação vigente;
b) Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
d) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e) Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo dedissolução ou
liquidação;
f) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessacondição (Acórdão nº
746/2014-TCU - Plenário).
06.12. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através
de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de
Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.
06.13. Esta licitação destina-se a ampla concorrência, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006.
06.14. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
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as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa física e para o micro empreendedor individual
- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
07.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

07.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,quando,
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
07.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.
07.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º
da LC nº 123, de 2006.
07.4. Incumbirá ao licitante 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 de sua desconexão.
07.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
07.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento
da proposta.
07.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio
de lances.
08. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:
08.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
a)
Valor unitário;
b)
Marca;
c)
Fabricante;
d)
Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro
ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
e)
Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se limitarem às
especificações deste Edital.
08.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
08.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens.
08.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
08.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da datade sua
apresentação.
08.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto ofertado
é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo
de Referência.
08.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
08.8. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte doscontratados pode
ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes
conseqüências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei,
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nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por subpreço na execução do contrato.
09. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DE LANCES:
09.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistemaeletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
09.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
09.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
09.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
09.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
09.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
09.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.
09.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
09.9. O lance deverá ser ofertado pelo respeitando o valor máximo definido no TERMO DE REFERÊNCIA
– anexo 01 deste edital.
09.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
09.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
09.12. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$0,01 (um centavo)
09.12.1.O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e objeto
licitado, quando a pregoeira definir uma margem de lance para esse lote.
09.12.2.Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
09.12.3.A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
09.12.4.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no
caso de lances intermediários.
09.12.5.Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrarse-á automaticamente.
09.12.6.Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a
pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
09.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
09. 14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
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09.15. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
09.16.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por temposuperior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
09.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
09.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresasde pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendoà comparação com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
09.19.
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
09.20.
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
09.21.
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
09.22.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
09.23. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às
margens de preferência, conforme regulamento.
09.24. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele previsto
no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
produzidos:
a)
No pais;
b)
Por empresas brasileiras;
c)
Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
d)
Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas
na legislação.
e)
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
f)
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociação emcondições diferentes das previstas neste Edital.
g)
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
h)
O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
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09.25. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
10.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º
do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
10.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão
do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
10.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexeqüível.
10.4. Considera-se inexeqüível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
10.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exeqüibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
10.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
10.7. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas,
para fins de nova aplicação da margem de preferência.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta oulance
subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
10.8. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a sua continuidade.
10.9. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
10.10. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subseqüente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10.11. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
10.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subseqüente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
10.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
10.14. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado, formando assim o Cadastro Reserva.
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10.14.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame
em relação ao licitante melhor classificado.
10.14.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a
fase competitiva.
10.14.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ataou tenha seu registro
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.
11. DA HABILITAÇÃO:
11.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a)
Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de
seus administradores;
b.1) Se tiver ocorrido alterações no contrato social, deverá também ser apresentada a alteração
consolidada; e, se o último aditivo não for consolidado, deverá ser apresentada a última alteração
consolidada (se houver) e/ou a alteração na qual estejam expressos os responsáveis pela administração
da sociedade atualmente.
c) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ousociedade estrangeira
em funcionamento no País, registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou
nomeação da diretoria em exercício.
e) Certificado de condição de Micro empreendedor Individual, no caso de Micro empreendedor Individual
(MEI).
12. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a)
Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da Sede da
Licitante, com data de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data da apresentação da proposta, exceto
se houver prazo de validade fixada na respectiva certidão.
a.1) As empresas submetidas a processos de recuperação judicial podem participar deste certame desde
que demonstrem, na fase de habilitação ter viabilidade econômica, conforme Processo: AREsp 309.867.

12.1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a)
Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(CNPJ-MF);
b) Certidão de Regularidade de Situação ou Certidão Positiva com efeito de negativa, perante o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF;
c) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Tributos Federaise Dívida Ativa da
União, emitida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;
d) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, comprovando sua regularidade com a
Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da Licitante;
e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa da Fazenda Municipal, do domicílio ou
sede da Licitante;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, comprovando a regularidade da empresa perante a
Justiça do Trabalho.
12.2.
COMPROVAÇÃO TÉCNICA:
a) Mínimo de 01 (um) Atestado (s) de Capacidade Técnica, expedido (s) por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, que comprovem ter a proponente fornecido equipamento semelhante ao solicitado neste
Edital. Os atestados devem conter o nome, endereço e o telefone de contato do(s) atestador (es), ou
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qualquer outro meio com o qual o Município possa valer-se para manter contato com a(s) pessoa(s)
declarante(s).
12.3. DEMAIS DECLARAÇÕES E COMPROVANTES:
a) ANEXO 06 – Declaração Inidoneidade
b) ANEXO 07 – Declaração Habilitação
c) ANEXO 08 – Declaração menor de idade
d) ANEXO 10 – Declaração Responsabilidade
e) ANEXO 11 – Declaração de não possuir vinculo empregatício
f)
a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
a.1) A busca aos cadastros é realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
a.2) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas,
o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.
a.2) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.
a.3) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

12.4. COMPROVAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE Em se tratando de
microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP deverá ser comprovado esta condição mediante
apresentação de:
a)
As Licitantes deverão apresentar uma declaração, sob as penas da Lei, afirmando que cumprem os
requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de
dezembro de 2006, conforme modelo constante em Anexo.
b)
Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial. Para qualquer dos documentos elencados a data
de validade será considerada 90 (noventa) dias anteriores à data da apresentação em sessão, exceto se
houver prazo de validade fixada na respectiva certidão.
b.2. A não comprovação da condição microempresa – ME ou empresa de pequeno porte
– EPP impedirá a Licitante de ter o tratamento favorecido estabelecido na Lei Complementar n.º 123/2006.
b.3. A declaração falsa relativa ao enquadramento na condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte sujeitará à licitante, nos termos do art. 7.º, da Lei n.º 10.520/02, à sanção de impedimento de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, como
também caracteriza o crime previsto no art. 299 do Código Penal, sem prejuízo das multas previstas neste
Edital, bem como das demais cominações legais.
12.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por faltade condição
de participação.
12.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subseqüente.
12.7. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via e-mail, no prazo de duas horas, sob pena de inabilitação.
12.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
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12.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e seo licitante
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
12.10. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
12.11. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
12.12. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
12.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
12.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretaráa inabilitação
do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
12.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeirasuspenderá
a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
12.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
12.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subseqüente.
12.18. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item
em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
além da aplicação das sanções cabíveis.
12.18.1.Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre
o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.
12.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
13.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:

13.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de duas horas,
a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:
a)
ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
b)
conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
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c)
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
d)
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, vinculam a Contratada.
e)
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
f)
Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.
g)
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.
h)
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
i)
Apresentar anexo a proposta prospecto e/ou catálogo original, e/ou cópia do sitena internet,
e/ou folhetos, e/ou manuais, em língua portuguesa, contendo: marca, modelo e demais especificações
técnicas suficientes, de casa produto vencido, para julgamento coerentes entre si (catálogo e proposta).
i.1) Considera-se como prospectos técnicos:
• Catálogo, folder, certificado ou manual; e
•
Documento extraído de consulta realizada pela Internet. Neste caso, deverá ser indicado o
endereço eletrônico, com menção da página onde consta a informação apresentada.
13.2. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
14.

DOS RECURSOS:

14.1. Após a licitante vencedora ser declarada habilitada, o sistema disponibilizará o prazo de
15 (quinze) minutos caso algum proponente desejar recorrer contra decisões do(a)Pregoeiro(a) poderá
fazê-lo, desde que manifeste sua intenção.
13.1.1 Os licitantes poderão solicitar informações quanto a data e horário em que será formalizado a
habilitação da(s) vencedora(s) no portal BLL através do email licitacoesri@gmail.com
14.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
14.3. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.
14.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
14.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar
as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.
14.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.
15.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

15.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
a)
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores àrealização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessãopública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. Quando houver erro na aceitação do preço melhor
classificado ou quando o licitantedeclarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou nãocomprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC
nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
b)
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar asessão reaberta.
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c)
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
16.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso não
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
17.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO:

17.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
18.

DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

18.1. As obrigações decorrentes desta licitação, que serão firmadas entre o Município de Reserva do
Iguaçu e a PROPONENTE vencedora, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as
condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, aquelas contidas na legislação vigente, bem como, na
proposta da Licitante vencedora.
18.2. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias para comparecer a Sede da Prefeitura para
assina/retirar o Contrato ou termo equivalente, ou se desejar será encaminhado via e-mail o qual terá 05
(cinco) dias, contados do recebimento do Termo, para devolvê-lo assinado.
18.2.1.
O descumprimento do prazo estabelecido para qualquer uma das situações descritas acima,
poderá decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
17.2.2 A recusa da Adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido caracteriza o
descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a a multa de 1% (um por cento) do valor do
objeto que lhe seria adjudicado.
18.3. O prazo estipulado no subitem 17.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela PROPONENTE vencedora, durante o seu transcurso, e desde que, ocorra motivo justificado
e aceito pelo MUNICÍPIO.
18.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas.
18.5. É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o termo de contrato, não retirar ou
aceitar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidos, convidar as Licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições propostas de
cada classificado, inclusive quanto aos preços, de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a
licitação.
18.6. Decorridos 60 (sessenta) dias consecutivos da data da apresentação das propostas, sem a
comunicação para a contratação, ficam as Licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
18.7. O Município de Sengés, durante a vigência do contrato poderá solicitar, acréscimos ou supressões,
através de Termo Aditivo, respeitado o artigo 65 da Lei n.º 8666/93.
18.8. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas
no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
18.9. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou
a Ata de Registro de Preços.
19.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

19.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no
Termo de Referência anexo ao edital.
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20 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO:
20.1 19.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstosno Termo
de Referência e na minuta do contrato anexos ao edital.
21

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

21.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo deReferência e na
minuta do contrato.
22

DO PAGAMENTO:

22.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência e na minuta do
contrato anexos a este Edital.
23

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

23.1 Comete infração administrativa, o licitante/adjudicatário que:
23.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente.
23.1.2 Quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
23.1.3 Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
23.1.4 Apresentar documentação falsa;
23.1.5 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
23.1.6 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
23.1.7 Não mantiver a proposta;
23.1.8 Cometer fraude fiscal;
23.1.9 Comportar-se de modo inidôneo;
23.1.10
Quando motivadamente requisitado, deixar de apresentar, injustificadamente,
documentos comprobatórios relacionados à manutenção das condições de habilitaçãoe regularidade fiscal.
23.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
23.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
23.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
23.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
23.4.2 Será aplicada multa nas seguintes condições:
23.4.2.1
No caso de inexecução parcial do objeto, será aplicada multa de 5% (cincopor cento)
sobre o valor da parte inadimplida;
23.4.2.2
No caso de inexecução total, a multa aplicada será de 10% (dez por cento)sobre o valor
total do contrato.
23.4.2.3
O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa
moratória, equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total
da parcela inadimplida, por dia útil excedente ao prazo de entrega dos serviços, limitada a 2% (dois por
cento) do valor da parcela inadimplida.
23.4.2.4
A fixação da multa não obsta o ajuizamento de demanda buscando indenização
suplementar em favor do CONTRATANTE, sendo o dano superior ao percentual referido.
23.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
23.4.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou 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, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados; Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública, dentre outros casos, quando:
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23.4.4.1 Fraudar a execução do contrato;
23.4.4.2 Comportar-se de modo inidôneo;
23.4.4.3 Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
23.4.4.4 Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de
que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento
prévio do Município;
23.4.4.5
Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante
o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do Município após a assinatura do Contrato;
23.4.4.6
Apresentação, ao Município, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo
ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do Contrato,
a manutenção das condições apresentadas na habilitação.
23.5
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
23.6
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Código Civil.
23.7
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
23.8
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o
princípio da proporcionalidade.
24
DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:
24.1
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.
24.2
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacoesri@gmail.com ou por
petição dirigida ou protocoladano endereço Avenida 04 de setembro, nº 614, centro, Reserva do Iguaçu/PR.
24.3
Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Edital, decidir sobre a
impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
24.4
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
24.5
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
24.6
A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do
edital e dos anexos.
24.7
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos nocertame.
24.8
A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
24.9
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
25

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

25.1
Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
25.2
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 subseqüente,
no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo
Pregoeiro.
25.3
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília – DF.
25.4
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
25.5
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
25.6
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
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disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração,o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
25.7
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
25.8
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
25.9
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
25.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
25.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias
úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.

Reserva do Iguaçu, 04 de novembro de 2021

Luciano Severo Bernieri
Pregoeiro

Vitório Antunes de Paula
Prefeito Municipal
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ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA
01.

DO OBJETO:

“EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS. COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº
30410002”.
Lote: 1 - Lote 001
Item Código do
Nome do produto/serviço
Qtidade
produto/serviço
1
27496
ARO DE BASQUETEBOL OFICIAL– DIÂMETRO 46 CM. PESO, 2,4 2,00
KG
2
27497
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX, 2 TORNEIRAS,
1,00
RESERVATÓRIO DE 50 LITROS, COMPRESSOR
COR/ACABAMENTOGABINETE EM AÇO INOX 430, PROTEGIDO
COM PVC NA COR CINZA.
RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA:50 (EM POLIETILENO)
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO/RESFRIAMENTO: COMPRESSOR
(EMBRACO 1/6HP. GÁS UTILIZADO: R134A - ECOLÓGICO).
REGULAGEM/CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM, TERMOSTATO
REGULÁVEL ABASTECIMENTO: LIGADO À REDE HIDRÁULICA
ESCOAMENTO DIRETO PARA A REDE DE ESGOTO: SIM
(FLEXÍVEL/MANGUEIRA EMBUTIDA)
SISTEMA DE FILTRAGEM: FILTRO EXTERNO INCLUSO
3
27498
BUFFET COM PROTETOR SALIVAR 8 CUBAS EM INOX
1,00
VOLTAGEM 220 V PROTETOR SALIVAR EM AÇO INOX
ESTRUTURA TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA
RODÍZIOS COM TRAVA OU NIVELADORES ILUMINAÇÃO
FLUORESCENTE TAMPAS EM TODAS AS CUBAS COM
PUXADORES
4
27499
CADEIRA MATERIAL: POLIPROPILENO. COMPRIMENTO: 55 CM. 29,00
LARGURA: 57 CM. ALTURA: 72,5 CM. ALTURA DO CHÃO ATÉ O
ASSENTO: 42,5 CM. ACABAMENTO: FOSCO. SUPORTA: ATÉ 154
KG. GARANTIA: 12 MESES PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
COR: BRANCA
5
27500
CAMA ELÁSTICA 4,27 M, LONA PRETA. PESO MÁXIMO
1,00
SUPORTADO: 200 KG QUANTIDADE DE PÉS: 4 QUANTIDADE DE
MOLAS: 72 REDE DE PROTEÇÃO: SIM
ESCADA: SIM SUPORTE EMBORRACHADO PARA OS PÉS
6
27505
Câmera de segurança externa; similar ou superior a Câmera Dome 4,00
HDCVI LITE, com as seguintes características mínimas: 1 megapixel
». Alta definição de Imagens HD 720p ». Menu OSD na linha de
entrada ». Novo protocolo HDCVI LITE ». Cores por mais tempo ».
Mais proteção, mais durabilidade Sensor 1/2.7" 1 megapixels CMOS
Pixels efetivos 1280 (H) x 720 (V) Linhas horizontais 1280H Resolução
real HD: 720p Lente 3.6 mm Ângulo de visão horizontal 96° Ângulo de
visão vertical 51° Alcance IR 20m Comprimento de onda LED IR
850nm Formato do vídeo NTSC Protocolos de vídeo HDCVI Relação
sinal-ruído =65 dB; Velocidade do obturador '1/30s~1/100,000s
Sincronismo Interno Íris Eletrônica Day & Night 'Automático (Ajustável),
Colorido, P&B Troca Automática do Filtro (ICR) Sim Características
Complementares Controle Automático de Ganho (AGC) ON
Compensação de Luz de Fundo (BLC) ON / OFF Balanço de branco
Automático / Ajustável Conexões Saída de vídeo 75 O BNC fêmea
Alimentação Conector P4 fêmea Características Elétricas Consumo
máximo de corrente 160 mA Consumo máximo de potência 1,9 W
Tensão 12Vdc Range de tensão 10% (10,8 ~ 13,2Vdc) Proteção
antissurto 15 KV (Vídeo e alimentação) Características Mecânicas
Dimensões (L x A x P) (A x ?) 85 x 85 x 69 mm Peso 100g Cor case
Branca Tipo case / material Dome / Plástica Grau de proteção - Local

Unidade Preço
Preço máximo
máximo total
UN
336,66 673,32
UN

2.076,12 2.076,12

UN

6.891,46 6.891,46

UN

93,25

UN

4.080,00 4.080,00

UN

385,66

2.704,25

1.542,64
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7

27504

8

27501

de instalação Interno Características ambientais Temperatura de
armazenamento (-)40 °C a 60 °C Temperatura de operação (-)40 °C a
60 °C Umidade relativa de armazenamento - Umidade relativa de
operação 20% a 90% RH intelbras.com.br Sensibilidade 0,04
lux/F1.85, 0 lux IR on Certificados FCC Parte 15, classe B CE 'EN
55032: 2012+AC:2013 EN 61000-6-3: 2007/A1:2011 EN 50130-4 :
2011 EN 61000-3-2 : 2014 EN 61000-3-3 : 2013 EN 55024 : 2010.
Câmera de segurança interna, similar ou superior Câmera Dome 3,00
HDCVI LITE; com as seguintes características mínimas: 1 megapixel ».
Alta definição de Imagens HD 720p ». Menu OSD na linha de entrada
». Novo protocolo HDCVI LITE ». Cores por mais tempo ». Mais
proteção, mais durabilidade Especificações técnicas Sensor 1/2.7" 1
megapixels CMOS Pixels efetivos 1280 (H) x 720 (V) Linhas
horizontais 1280H Resolução real HD: 720p Lente 3.6 mm Ângulo de
visão horizontal 96° Ângulo de visão vertical 51° Alcance IR 20m
Comprimento de onda LED IR 850nm Formato do vídeo NTSC
Protocolos de vídeo HDCVI Relação sinal-ruído =65 dB, Velocidade do
obturador '1/30s~1/100,000s Sincronismo Interno Íris Eletrônica Day &
Night 'Automático (Ajustável), Colorido, P&B Troca Automática do Filtro
(ICR) Sim Características Complementares Controle Automático de
Ganho (AGC) ON Compensação de Luz de Fundo (BLC) ON / OFF
Balanço de branco Automático / Ajustável Conexões Saída de vídeo 75
O BNC fêmea Alimentação Conector P4 fêmea Características
Elétricas Consumo máximo de corrente 160 mA Consumo máximo de
potência 1,9 W Tensão 12Vdc Range de tensão 10% (10,8 ~ 13,2Vdc)
Proteção antissurto 15 KV (Vídeo e alimentação) Características
Mecânicas Dimensões (L x A x P) (A x ?) 85 x 85 x 69 mm Peso 100g
Cor case Branca Tipo case / material Dome / Plástica Grau de
proteção - Local de instalação Interno Características ambientais
Temperatura de armazenamento (-)40 °C a 60 °C Temperatura de
operação (-)40 °C a 60 °C Umidade relativa de armazenamento Umidade relativa de operação 20% a 90% RH, Sensibilidade 0,04
lux/F1.85, 0 lux IR on Certificados FCC Parte 15, classe B CE 'EN
55032: 2012+AC:2013 EN 61000-6-3: 2007/A1:2011 EN 50130-4 :
2011 EN 61000-3-2 : 2014 EN 61000-3-3 : 2013 EN 55024 : 2010.
Campainha de alarme Central de alarme, similar ou superior ao
1,00
modelo AMT 8000, com as seguintes características mínimas:
Capacidade para 16 partições com ativações/desativações
independentes » Possui receptor/transmissor de sinal sem fio
integrado que opera com frequência de 915 à 928 MHz » Reportagem
de eventos por conexão Ethernet/Wi-fi, por linha telefônica com o
módulo FXO 8000 instalado¹ e conexão GPRS com o módulo XAG
8000 instalado¹ » Acesso remoto da central de alarme via aplicações e
serviços » Capacidade de visualização e programação dos parâmetros
por até 16 teclados XAT 8000 •Produto Central de alarme monitorada
sem fio; •Alimentação AC 90 a 265 V; •Alimentação DC 5,7 V provindo
da fonte XFT 8000; •Bateria Bateria de lítio recarregável de 3,7 Vdc
(acompanha a central de alarme); •Temperatura de operação -10 °C a
50 °C @ 90% de umidade; •Peso 568 gramas (com bateria e demais
acessórios conectados – XAG e FXO); •Dimensões Do produto: 84 ×
290 × 273 mm; •Com embalagem individual: 90 × 292 × 276 mm
•Potencia média AMT 8000: 5 watts; •AMT 8000 + FXO 8000: 5,5 watts
•AMT 8000 + XAG 8000: 5,5 watts; •AMT 8000 + FXO 8000 + XAG
8000: 5,5 watts; •Ganho da antena: 0 dBi
•Frequência comunicação sem fio AMT/Acessórios 915 a 928 MHz
através de antena interna, potência 18 dBm; •Modulação BPSK 40 Kbp
Sirene sem fio – 1 unidade; » Proteção contra invasões de sinal
» Criptografia na transmissão de dados entre dispositivos
» Instalação e utilização simplificada
» Potência sonora elevada; •Potência audível gerada 100 Decibéis a 1
metro; •Frequência de operação Sinal RF de 915 a 928 MHz
•Modulação DSSS BPSK 40 kbps; •Potência máxima 11 dBm
•Alcance de transmissão1 600 metros; •Alimentação 1 bateria tipo ER
34615M de 3,6 volts; •Temperatura de operação -10 a 50 °C @ 90%
de umidade; •Compatibilidade Central de alarme AMT 8000
•Homologação Anatel Sim

UN

336,66

1.009,98

UN

3.707,00 3.707,00
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•Proteção contra violação Chave Tamper; •Anti-jamming Contra sinais
invasivos; •Especificações técnicas
• XSS 8000; •» Sirene sem fio para central de alarme AMT 8000
•» Proteção contra invasões de sinal; •» Criptografia na transmissão de
dados entre dispositivos; •» Potência sonora elevada
•Especificações técnicas; •Cor Branco
•Dimensões (L × A × P) 122 × 122 × 47 mm
•Peso 256 gramas; Sensor interno movimento pet sem fio – 4 unidades
Ângulo de detecção de 90° » Configuração simples pelo aplicativo
AMT Remoto Mobile » Central de alarme com comunicação sem fio de
longo alcance » Imunidade a animais domésticos de até 20 kg,
evitando disparos acidentais » Alcance de detecção de até 12 m »
Comunicação bidirecional sem fio supervisionada e criptografada »
Chave tamper antiviolação frontal e traseira » LED para verificação do
status de comunicação » Bateria de longa duração
•Ambiente de aplicação Interno; •Campo de detecção do PIR 90°
•Alcance de detecção do PIR Até 12 metros
•Faixa de frequência de comunicação 915 a 928 MHz
•Potência máxima de transmissão 11 dBm
•Modulação DSSS BPSK 40 kbps; •Canais de comunicação 4 canais
•Alcance de comunicação 600 metros (sem barreiras)
•Sensor supervisionado Sim; •Imunidade a amimais domésticos Até 20
kg; •Comunicação criptografada (mais segurança) Sim
•Chave antiviolação (tamper) Frontal e traseira
•Seleção de modo de funcionamento Econômico ou contínuo
•Ajuste facilitado por aplicativo Através do AMT remoto mobile
•Ajuste de nível de sensibilidade 4 níveis
•Controle do LED de disparo (ligado ou desligado) Sim
•Botão de cadastro (facilidade de instalação) Chave táctil (push botton)
•Verificação de status de comunicação Através de LED
•Compatibilidade Central de alarme AMT 8000
•Homologação Anatel Sim
Sensor magnético abertura sem fio- 5 unidades
Sensor de abertura supervisionado
» Envio do nível de bateria fraca, abertura e fechamento
» Modulação programável em OOK e FSK
» Disponível nas cores branco e preto
» Maior GAP de abertura em 37 mm
» Fácil instalação; » Bateria de longa duração
•Aplicação Portas e janelas não metálicas
•Alimentação 3 VDC, bateria de lítio inclusa
•Consumo stand bay 900 nA
•Alcance de transmissão 100 metros sem barreira
•Comunicação sem fio supervisionada Sim, modulação FSK
•Modulação OOK/FSK
•Frequência de transmissão 433,92 Mhz, Frequência de transmissão
433,92 Mhz; •Temperatura de operação -10 a +60 °C
•GAP de abertura 37mm (±20%)
•GAP de fechamento 27mm (±20%)
•Dimensão da embalagem (L × A × P) 39,7 × 14,18 × 60,36mm
•Dimensão do sensor (L × A × P) 36,70 x 10,71 x 46,07 mm
•Dimensão do IMÃ (L × A × P) 11,38 x 8,90 x 31,61 mm
•Peso Bruto 0,07 Kg
Teclado senha sem fio - 1 unidade
» Sinalização sonora » Compatível com fechaduras eletroímã,
eletromecânica, leitores e automatizadores de portão » Controla até
1.000 usuários » Autenticação por senha e cartão de proximidade »
Gabinete plástico de alta resistência » Acesso combinado
•Tensão de alimentação 12 Vdc
•Temperatura de operação -10 °C a 70 °C
•Potência de operação 0,5 W
•Corrente de chaveamento 200 mA
•Umidade de operação 20% a 80%
•Métodos de autenticação Cartão de proximidade ou senha
•Modulação ASK; •Frequência de operação 125 kHz
•Taxa de transmissão 3,906 kbps
•Código de emissão 125KA2DCN
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9

27515

10

27514

11

27502

12

27503

13

27508

•Tipo de antena Interna
•Capacidade máxima de cartões 1.000
•Capacidade máxima de senhas 1.000
•Dimensões (L × A × P) 75 × 118 × 21 mm
Controle remoto preto – 1 unidade
Bateria de lítio; » Possui 3 botões.
•Acionamento 3 botões independentes (com antitravamento de
•teclas); •Alcance RF 100 m sem obstáculo
•Frequência 433,92 MHz ressonador SAW
•Taxa de transmissão 1,886 Kbps
•Modulação FSK/OOK
•Alimentação Bateria de lítio 3Vdc CR2032
•Encoder HT 6P20 (código fixo)
•Peso líquido 19g
•Dimensões (L x A x P) 34 x 61,16 x 12,35 mm
•Core Preto; •Acompanha Clipe e cordão de silicone
Carrinho funcional de bandeja Cor: Prateado Material do carrinho: 1,00
Aço Quantidade de prateleiras: 2 Comprimento x Largura x Altura: 107
cm x 54 cm x 97 cm
Carrinho funcional de limpeza Quantidade de prateleiras: 2 Com
1,00
saco: Sim; Inclui balde: Sim Comprimento x Largura x Altura: 87 cm x
30 cm x 57 cm Kit composto pelos seguintes itens: Carro Funcional
Black com Bolsa Balde Doblô 30 litros – 2 águas Cabo alumínio – 1,40
m Garra Euro Plástica; Refil Loop com cinta – 320g Placa Sinalizadora
Piso Molhado Pá Pop Azul Conjunto Mop Pó – 60 cm.
Circuito interno de TV, similar ou superior ao DVR Multi HD Gravador 1,00
Digital Inteligente de Vídeo 16 Canais 5MP;
Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica +
IP; » Gravação de todos os canais em até 5M-Lite
» Reconhecimento de face em tempo real
» Suporta até 10 bancos de faces
» Suporta até 10.000 faces cadastradas
» Detecção inteligente de pessoas e veículos
» Analíticos de vídeo: Detecção de faces, Reconhecimento de faces,
Linha virtual e Cerca virtual
» Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC
» Compressão de vídeo H.265+ e H.265
» Compatível com o Multi-Box
» Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB
» Edição de áudio e vídeo
CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA (ROÇADEIRA) COM FIO,
1,00
COM CARACTERISTICAS MÍNIMAS:
• Cilindrada: 29.8 cc
• Tempos do motor: 2
• Potência do motor: 1.4 kW
• Capacidade do tanque de combustível: 0.58 L
• Capacidade do tanque de gasolina: 580 mL
• Sistemas de corte: Disco de 3 pontos,Fio
• Diâmetro de corte do disco de corte: 300 mm
• Sistema de partida: Manual
• Tipo de eixo da máquina: Reto
• Eixo de transmissão : Rígido
• Tipo de guidão: Aberto
• Com regulação guiador: Não
• Com sistema anti-vibração: Sim
• Com guarda de segurança: Sim
• Peso total: 7.4 kg
• Acessórios incluídos: Cinto de sustentação, Carretel de
nylon, Óculos de proteção, disco/lâmina de corte 3 pontas,
similar ou superior a sthil modelo fs 160
Fogão a gás: 5 bocas; Inox; acendimento automático; forno
1,00

UN

1.135,00 1.135,00

UN

1.690,63 1.690,63

UN

4.246,66 4.246,66

UN

3.008,66 3.008,66

UN

1.882,96 1.882,96
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14

27509

15

27510

16

27506

17

27511

18

27512

19

27513

20

27507

TOTAL

autolimpante; super chama.
Freezer Tipo vertical; degelo: Frost free Capacidade líquida (l): 228
1,00
Número de portas: 1; Painel de controle: externo Controle de
temperatura: sim; Plugue e tomada: 10 a Certificação do Inmetro
Chave de segurança: sim Bi-volt (110v-220v) Cor: branco
Geladeira Garantia do Fabricante 01 Ano Cor Branco Capacidade
1,00
congelador 92 Litros Capacidade total 386 Litros Classificação
Energética Classe A Tipo de Degelo Frost Free Quantidade de portas
02 Portas Controle de temperatura Externo Compartimento extra frio:
Sim; Iluminação interna Tipo LED Painel Eletrônico
Porta ovos Sim Pés reguláveis Sim Voltagem 110V
Conteúdo da Embalagem 01 Geladeira 02 Portas, 01 Manual de
Instruções
HD especifico para sistema de segurança, 24x7, 4 TB, próprio para 1,00
sistema de segurança S.V.
- Fator de forma: 3.5 polegadas
- Formato avançado
- Cumpre as normas RoHS
Cache: 64 MB - Classe de desempenho: Classe de 5400 RPM
Lavadora de alta pressão Tensão: 220V - Pressão nominal: 1450
1,00
lbf/pol² / 100 bar / 10 Mpa - Pressão permissível: 2175 lbf/pol² / 150
bar/ 15 Mpa - Vazão: 6 L/min / 360 L/h - Potência do motor: 2,0CV Potência consumida: 1.900W - Proteção térmica: no motor - Tipo de
bomba: Axial - Número de pistões: 3 em aço cromado - Rotação da
bomba: 3.600RPM • COM Certificação INMETRO
Mesa Material: Polipropileno Comprimento x Largura x Altura: 68 cm 5,00
x 0.68 m x 0.73 m Forma: Quadrada, Cor branca
Nobreak Ideal para eletrônicos simples 1200 VA / 600 W- 120 V 6 1,00
tomadas de saída 2 baterias de 12 V 7 Ah 6 níveis de proteção
Religamento automático Potência nominal de pico 1200 VA / 600 W
1200 VA / 600 W Topologia Interativo Entrada Tensão nominal de
entrada 120 V Variação da tensão 90-145 V Frequência 60 Hz
Disjuntor 10 A Cabo de força Cabo de 1,2 m com plugue tripolar de
acordo com a norma NBR 14136
POWER BALUN SIMILAR OU SUPERIOR AO VB 3016 WP 16
1,00
CANAIS Características » Compatível com as tecnologias: HDCVI,
AHD, HDTVI e analógica (CVBS) » Compatível com as resoluções:
analógica (CVBS), HD (720p), Full HD (1080p), 3 MP (1296p), 4 MP
(1520p), 5 MP (1728p) e 4K (2160p) » Transmissão de vídeo e
alimentação, via cabo UTP, para câmeras distantes em até 300 metros
utilizando saída individual¹ » Modelos com 1, 4, 8 e 16 canais »
Bidirecional: vídeo e dados em apenas um cabo » Exclusiva tecnologia
embarcada para melhorar o casamento de impedâncias » Kit completo:
power baluns com alimentação, baluns para câmera e cabos para DVR
» Proteção contra surtos de tensão » Consumo máximo de potência 80
ou 120 W » Corrente máxima fornecida em cada canal 1,1 A »
Proteção contra surtos de tensão » 1 ano de garantia

UN

3.499,96 3.499,96

UN

3.133,30 3.133,30

UN

1.412,66 1.412,66

UN

2.863,20 2.863,20

UN

123,48

617,40

UN

990,00

990,00

UN

2.863,33 2.863,33

50.028,53

01.1 EXIGÊNCIAS QUANTO AOS PRODUTOS: Somente poderão ser fornecidos produtos, quando for o
caso, que:
I.
Tenham sido produzidos por estabelecimentos devidamente licenciados para funcionamento;
II.
Sejam compatíveis com as descrições contidas no edital;
III.
Sejam novos, sem uso, de 1ª linha, e que atendam a legislação metrológica do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), normas da ABNT e demais normas legais
pertinentes ao objeto, atentando-se a proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39,
VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), no que couber, e em conformidade com as edições
mais recentes.
IV.
A Contratada deverá comprometer-se a prestar a Garantia mínima estabelecida nas especificações
técnicas de cada equipamento, ou, pelo prazo estabelecido pelo fabricante.
V.
Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada
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fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.
02. DO VALOR MÁXIMO:
02.1. Estima-se o valor total desta contratação em R$ 50.028,53 (cinquenta mil, vinte e oito reais e
cinquenta e três centavos).

03. DO MOTIVO DE INTERESSE PUBLICO QUE JUSTIFIQUE:
03.1. O município de Reserva do Iguaçu, dispõe de um área total de 834,232km², 95% é território rural,
IDHM de 0,648, com uma população rual de 3402, tipologia rural adjacente. A comunidade que será
beneficia com a aquisição dos equipamentos agrícolas possui cerca de 80 familias, com produção de feijão,
soja e milho (grãos e silagem). A criação de gado de leite e a principal fonte de renda, com pelo menos 30
produtos, produzindo 50 litros dia por produtor, estes equipamentos irão incrementar a interligação do
desenvolvimento agrário, fomentando a produção agropecuária.
04.

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO:

04.1. A entrega dos produtos, objeto desta licitação, deverá ser realizada, em até 15 (quinze) dias, a contar
da requisição/empenho da Secretaria, o que deverá ser realizada em dias úteis, das 8 h às 11 h e das 13h
às 16 horas, sem quaisquer outras despesas ao erário público municipal, além daquela contida em sua
proposta, a qual constitui o valor global proposto. Estando incluído neste prazo as fases de tirar medidas,
provas e entrega final, no seguinte local:
LOCAL
ENDEREÇO
Avenida 04 de setembro nº 614, centro
Prefeitura Municipal de Reserva do
Iguaçu-PR

04.1. É facultado à Administração Pública prorrogar o prazo de fornecimento do termo contratual, nos
termos do art. 57 da Lei 8.666/93.
04.2. A licitante vencedora deverá atender a todas as exigências estabelecidas neste Edital, bem como
assumirá inteira responsabilidade pela quantidade e qualidade dos produtos ofertados devendo fornecer
os produtos de acordo com as especificações do edital, amostra apresentada (peça piloto) para a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária.
04.3.
A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier
a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação.
04.4. A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica apenas
recebimento provisório.
04.5. O Município receberá o objeto provisoriamente e a empresa licitante vencedora ficará obrigada a
trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará
sua aceitação. Se após o transcurso do prazo de 07 (sete) dias úteis não houver reclamações, o
recebimento será considerado definitivo.
04.6. Ressarcir qualquer dano ou prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados
por ação ou omissão, ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou
propostos, envolvidos na execução do contrato.
04.7. Justificar ao CONTRATANTE eventuais motivos de força maior que impeçam o fornecimento dos
serviços, inclusive quanto aos prazos de entrega.
05.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ORIGEM DOS RECURSOS:

05.1. Os pagamentos dos produtos entregues serão efetuados em até 30 (trinta) dias, a contar da
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apresentação da respectiva Nota Fiscal, caso não haja irregularidades pendentes de saneamento por parte
da Licitante vencedora. Se houver, o prazo acima mencionado somente começará a correr após a devida
regularização, tudo de acordo com o estabelecido. A Licitante vencedora deverá constar na Nota Fiscal
emitida sem rasuras e em letra bem legível o número de sua conta corrente, o nome do banco e
respectiva agência (preferencialmente do Banco do Brasil S/A, para que sejam cumpridas as
determinações do Decreto Federal nº
7.507 de 27/06/2011), tudo de acordo com o estabelecido no Edital. Deverá ser anexado à NF as certidões
de regularidade junto ao FGTS e pertinente à débitos Federais.
05.1.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a
sua advertência/notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o fornecedor regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;
05.1.2. O prazo do inciso anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da
Administração.
05.1.3. Persistindo a irregularidade ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração
deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução, nos autos dos processos
administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa.
05.1.4. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade
contratante, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional que estiver irregular,
sem prejuízos das multas contratuais.
05.2. A Licitante vencedora deverá constar na Nota Fiscal emitida sem rasuras e em letra bem legível o
número de sua conta corrente, o nome do banco e respectiva agência(preferencialmente do Banco do Brasil
S/A, para que sejam cumpridas as determinações do Decreto Federal nº 7.507 de 27/06/2011).
05.3. As notas fiscais das despesas deverão ser emitidas conforme orientação do requerente e deverá
constar o numero do contrato/empenho.
05.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa aquela será
devolvida, e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencieas medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer penalidade, ônus ou correção para o
CONTRATANTE.
05.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
05.6. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a atualização monetária sobre o valor devido entre a
data do adimplemento das obrigações contratuais e a do efetivo pagamento, excluídos os períodos de
carência para recebimento definitivo e liquidação das despesas
previstos no item anterior, utilizando o índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas que
represente o menor valor acumulado no período, desde que a mesma não tenha sido responsável no todo
ou em parte pelo atraso no pagamento.
05.7. Os pagamentos se darão com recursos FEDERAL/MUNICIPAL conforme termo de convênio
138/2019, que consta em anexo.
06.

DA FORMA DE CONTRATAÇÃO:

06.1. A contratação se dará através da formalização de contrato Administrativo o qual deverá conter
vigência de 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura.
06.2. Será facultado à Administração Pública prorrogar o prazo de vigência deste termo contratual, nos
termos do art. 57 da Lei 8.666/93.
07. DA FISCALIZAÇÃO/GESTÃO:
07.1. Caberá ao CONTRATANTE efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do presente contrato,
de acordo com o estabelecido, bem como acompanhar e fiscalizar a execução e fornecimento deste
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contrato através da Comissão de recebimento, em observância ao artigo 67 da Lei nº 8666/93, ficando sob
responsabilidade desses, a aplicação das penalidades cabíveis.
07.2. Dentre as obrigações do fiscal, caberá a anotação em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados, indicando dia, mês e ano,bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

Reserva do Iguaçu, 04 de novembro de 2021.

Luciano Severo Bernieri
Pregoeiro

Vitório Antunes de Paula
Prefeito Municipal
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ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA1- IDENTIFICAÇÃO DA
EMPRESA PROPONENTE:
Razão Social :
CNPJ/MF N.º
Endereço :
CEP :
Telefone :
Representante Legal/ Procurador:

Bairro :
Cidade/Estado:
Fax :

Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico n.º ............/2021, apresento nossa proposta de preços para
visando o ......................., conforme especificações contidas no Edital e seus anexos e ofereço o(s) preço(s)
e as condições descritas abaixo:
LOTE

Qtd

U
n
d

Descrição dos
Serviços

Marca e
modelo

garantia

Valor
ValorTotal
UnitárioR$ do Lote
R$

a) O Valor Global da proposta: R$ ................................ (Por extenso),
b) Prazo de validade da proposta:
{no mínimo: 60 (sessenta) dias}.
c)
A entrega será efetuada de acordo com as especificações e quantificações contidas no Termo de
Referência - Anexo I e demais exigências do Edital do Pregão supracitado.
d)
No preço proposto foram consideradas a totalidade dos custos e despesas do objeto e todas as
despesas com encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas,
remuneração, transporte, pedágio, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e
necessárias não especificadas no Edital de Pregão Eletrônico n.º ............/2021, mas julgadas essenciais
ao cumprimento do objeto.
e) Dados Bancários: Banco:
Agência:
Conta Corrente: _
j) O responsável pela assinatura do Contrato, é o(a) Sr(a)
, CPF n.º
,
qualificação …................................., endereço _
.
k) Endereço Eletrônico:-......................................................
_, _ de _ _________ de 2020.
_
Diretor ou representante
legal – IdentidadeNome legível/Carimbo da empresa

33

MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU
CNPJ/MF 01.612.911/0001-32
Av. 04 de setembro, nº 614 - Fone (42) 3651-8000CEP –
85.195-000Reserva do Iguaçu – Pr.
ANEXO 03 – MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DERESERVA DO
IGUAÇU E A EMPRESA_
.
PROC. Nº ***/2021
O MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede administrativa na Avenida 04 de setembro, n.º 614, no município de Reserva do Iguaçu-Pr,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.612.911/0001-32, neste ato, representado pelo Prefeito
Municipal, VITÓRIO ANTUNES DE PAULA, inscrito no CPF sob o nº. 855.281.889-20, e no RG sob o nº.
66051706 SSP/PR, doravante denominado CONTRATANTE e a Empresa ...................................,
estabelecida na Rua
.........................., n.º ............... – CEP ......................... – na cidade de ........................., estado do
.................., devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º .................................., neste ato
representada por ..........................., brasileiro, inscrito no CPF nº ............................, RG nº
.......................... doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de
fornecimento, especificados na cláusula primeira, conforme especificações contidas no Edital do Pregão
Eletrônico n.º 0XX/2021, sujeitando-se as partes aos comandos da Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho
de 2002, subsidiada pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com redação atual, Decreto Municipal n.º
131/2006, Decreto Municipal 600/2014 e demais normas pertinentes, mediante as cláusulas e condições
que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
O presente instrumento tem por objeto a aquisição de um trator agrícola de no mínimo 90 CV, cabinado
conforme especificações contidas no Edital, Anexos e proposta da CONTRATADA.
§1º. O objeto deste instrumento consiste em:
LOTE/
Item

Qtd Und Descrição do Produto Marca/ Modelo/Fabricante Prazo deGarantia Valor Unitário
R$

§2º. Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes
em todos os seus termos, as condições do Edital Licitação e seus anexos, bem como a proposta da
CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
A entrega dos produtos, objeto desta licitação, deverá ser realizada, em até 15 (quinze) dias, a contar da
requisição/empenho da Secretaria, o que deverá ser realizada em dias úteis, das 8 h às 11 h e das 13h às
16 horas, sem quaisquer outras despesas ao erário público municipal, além daquela contida em sua
proposta, a qual constitui o valor global proposto. Estando incluído neste prazo as fases de tirar medidas,
provas e entrega final, no seguinte local:
Prefeitura Municipal de Reserva do Iguaçu – PR. Avenida 04 de setembro, nº 614, centro
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§1º É facultado à Administração Pública prorrogar o prazo de fornecimento do termo contratual, nos termos
do art. 57 da Lei 8.666/93.
§2º A licitante vencedora deverá atender a todas as exigências estabelecidas neste Edital, bem como
assumirá inteira responsabilidade pela quantidade e qualidade dos produtos ofertados devendofornecer os
produtos de acordo com as especificações do edital, amostra apresentada (peça piloto) para a Secretaria
Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Rural.
§3º A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser
recusado, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação.
§4º A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica apenas
recebimento provisório.
§5º O Município receberá o objeto provisoriamente e a empresa licitante vencedora ficará obrigadaa
trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento não importará
sua aceitação. Se após o transcurso do prazo de 07 (sete) dias úteis não houver reclamações, o
recebimento será considerado definitivo.
§6º Ressarcir qualquer dano ou prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por
ação ou omissão, ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes ou
propostos, envolvidos na execução do contrato.
§7º Justificar ao CONTRATANTE eventuais motivos de força maior que impeçam o fornecimento dos
serviços, inclusive quanto aos prazos de entrega.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ORIGEM DOS RECURSOS:
Os pagamentos dos produtos entregues serão efetuados em até 30 (trinta) dias, a contar da apresentação
da respectiva Nota Fiscal, caso não haja irregularidades pendentes de saneamento por parte da Licitante
vencedora. Se houver, o prazo acima mencionado somente começará a correr após a devida regularização,
tudo de acordo com o estabelecido. Deverá ser anexado à NF as certidões de regularidade junto ao FGTS
e pertinente à débitos Federais, considerando o seguinte:
1
– Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a
sua advertência/notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o fornecedor regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;
2
– O prazo do inciso anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da
Administração;
3
– Persistindo a irregularidade ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração
deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução, nos autos dos processos
administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa;
4
– Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade
contratante, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional que estiver irregular,
sem prejuízos das multas contratuais.
§1º. A Licitante vencedora deverá constar na Nota Fiscal emitida sem rasuras e em letra bem legívelo
número de sua conta corrente, o nome do banco e respectiva agência (preferencialmente do Banco do
Brasil S/A, para que sejam cumpridas as determinações do Decreto Federal nº 7.507 de 27/06/2011).
§2º. As notas fiscais das despesas deverão ser emitidas conforme orientação de cada secretaria
requisitante e deverá constar o numero do contrato/empenho.
§3º. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa aquela será
devolvida, e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer penalidade, ônus ou correção para o
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CONTRATANTE.
§4º. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
§5º. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a atualização monetária sobre o valor devido entre a
data do adimplemento das obrigações contratuais e a do efetivo pagamento, excluídos os períodos de
carência para recebimento definitivo e liquidação das despesas previstos no item anterior, utilizando o
índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas que represente o menor valor acumulado no período, desde
que a mesma não tenha sido responsável no todo ou em parte pelo atraso no pagamento.
§7º. Os pagamentos se darão com recursos FEDERAIS E MUNICIPAIS.
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO/GESTÃO:
Caberá ao CONTRATANTE efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do presente contrato,de
acordo com o estabelecido, bem como acompanhar através do servidor Lincoln Braga, em observância
ao artigo 67 da Lei nº 8666/93, ficando sob responsabilidade desses, a aplicação das penalidades cabíveis.
PARAGRAFO ÚNICO: Dentre as obrigações do fiscal, caberáa anotação em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas
ou defeitos observados, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES E DAS POSSIBILIDADES DEREVISÃO
DE PREÇO:
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do Contrato, na conformidade do disposto no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
§1º. O Contratado, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os
encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos
preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria interessada, instruída com documentos que
comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias- primas
e componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado.
Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 15 (quinze) dias a contar da
entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela
Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.
§2º. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigenteà
época.
§3º. A contratante poderá a qualquer momento reduzir os preços contratados, de conformidade com os
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução
dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido
a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Sengés-PR.
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO REAJUSTE:
Pelo valor ora contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total deR$..............(
.................................................... ).
PARAGRAFO ÚNICO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do orçamento
específico do exercício de 2021:
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Dotações
Exercício Conta da Funcional programática
da
despesa
despesa
2021
2271
08.002.08.244.0008.2027

Fonte de Natureza da
recurso despesa

Grupo da fonte

802

Do Exercício

4.4.90.52.00.00

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
São obrigações da Contratante:
I.
Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
II.
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;
III.
Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidadesverificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
IV.
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de comissão/servidor especialmente designado;
V.
Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos;
VI.
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
São obrigações da Contratada:
a)
Assegurar o fornecimento do objeto, cumprindo fielmente a forma disposta no Edital e
demais documentos pertinentes;
b)
Cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciários, social e tributário de sua
responsabilidade, incidentes sobre o objeto deste contrato;
c) Fornecer os respectivos termos ou declaração de garantia;
d)
Garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de
12 (doze) meses, e oferecer treinamento(s) para operação do(s) equipamento(s) (caso previstonas
características técnicas anexas ao edital);
e)
Durante o prazo de garantia de 12 (doze) meses, caso não seja possível a solução do
problema no próprio local onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de transporte para
oficina própria da proponente, fica sob responsabilidade da Contratada todo ônus com transporte,
locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura sefizerem necessários à perfeita solução
do problema;
f)
Após o período de garantia de 12 (doze) meses, a Contratada fica obrigada, às expensas
do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e
Assistência Técnica no Estado do Paraná ou apresentar termo de compromisso assinado pelo fabricante
responsável pela Assistência Técnica.
g)
Assegurar durante o período da garantia de 12 (doze) meses, às suas expensas, e após a
garantia, pelo prazo mínimo 60 (sessenta) meses, às expensas do Contratante, as alterações, substituições
e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como,
falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de aplicação da
penalidade prevista no edital;
h) Manter as condições de habilitação;
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i)
Entregar o(s) equipamento(s) com a logo do programa, conforme Modelo fornecido.
j)
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
k)
A contratada deverá fornecer, no momenta da entrega, o catálogo de peça e manual do
equipamento original e impresso (não serão aceitas copias xerográficas e fotocópias).
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO E DO REAJUSTE:
Este Contrato terá vigência de vigência de 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura.
§1º. A critério da Administração, a vigência deste termo contratual poderá ser prorrogada, nos termos do
art. 57, II, da Lei 8.666/93.
§2º. Os valores poderão ser reajustados com base na variação positiva acumulada, no período, do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), somente depois de decorrido 01 (um) ano da apresentação da proposta de preços.
§3º. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.
§4º. Não será concedido reajuste de preços resultante de atrasos ocorridos unicamente em decorrência da
incapacidade da contratada em cumprir o prazo ajustado.
I.
Havendo atraso ou antecipação na execução das obras, relativamente a previsão
do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento
obedecerá às condições seguintes:
II.
Quando houver atrasos, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais
devidas pela mora, se os preços aumentarem, prevalecerá os índices vigentes nadata em que deveria
ter sido cumprida a obrigação.
III.
Se os preços diminuírem prevalecerá os índices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigação.
§5º. A posterior recuperação do atraso não ensejará a atualização dos índices no período em que ocorrer
a mora.
§6º. Os reajustes serão precedidos obrigatoriamente de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de
memorial do cálculo, conforme for a variação de custos objeto do reajuste;
§7º É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste de itens de materiais e insumos não previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo
coletivo ou convenção coletiva;
§8º. Quando antes da data de reajustamento, já tiver ocorrido à revisão do contrato para manutenção do
seu equilíbrio econômico financeiro, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar
acumulação injustificada.
CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Comete infração administrativa, o licitante/adjudicatário que:
a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente;
b) Quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
c) Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
d) Apresentar documentação falsa;
e) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
f) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
g) Não mantiver a proposta;
h) Cometer fraude fiscal;
i)
Comportar-se de modo inidôneo;
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§1º. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
§2º. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
§3º. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitensanteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a)
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b)
Será aplicada multa nas seguintes condições:
I.
No caso de inexecução parcial do objeto, será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor
da parte inadimplida;
II.
No caso de inexecução total, a multa aplicada será de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato.
III.
O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa moratória, equivalente
a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total da parcela inadimplida, por dia útil excedente ao
prazo de entrega dos serviços, limitadaa 2% (dois por cento) do valor da parcela inadimplida.
IV.
A fixação da multa não obsta o ajuizamento de demanda buscando indenização suplementar em
favor do CONTRATANTE, sendo o dano superior ao percentual referido.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidadeadministrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou 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, que será concedidasempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados; Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública, dentre outros casos, quando:
I.
Fraudar a execução do contrato;
II.
Comportar-se de modo inidôneo;
III.
Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
IV.
Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que
seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento prévio
do Município;
V.
Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento
licitatório, que venha ao conhecimento do Município após a assinatura do Contrato;
VI.
Apresentação, ao Município, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com
o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do Contrato, a manutenção das
condições apresentadas na habilitação.
§4º. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
§5º. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código
Civil.
§6º. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
§7º. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
Da opção por penalizar caberá recurso à autoridade superior àquela que opinou pela sanção, ficando a
mesma sobrestada até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93.
§1º. O procedimento administrativo para a imposição de penalidade observará o disposto abaixo:
I. Apresentada denúncia pelo fiscal do contrato, a autoridade superior instaurará um processo
administrativo punitivo, podendo este seguir nos mesmos autos do respectivo processo licitatório, bem
como, nomeará a Comissão responsável pelo referido processo e, imediatamente dará ciência à
CONTRATADA, mediante ofício,do inteiro teor da denúncia e das possíveis provas anexas à mesma,
abrindo-lhe prazo para que, querendo, apresente defesa e contraditório.
II. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da ciência, ou da juntada aos
autos do Aviso de Recebimento para, se quiser, apresentar defesa, arrolar provas documentais ou
testemunhais.
III. Apresentada a defesa dentro do prazo acima estabelecido, caberá a Comissão responsável pelo
processo administrativo punitivo, analisar os argumentos, as provas porventura arroladas, bem como, ouvir
as testemunhas citadas, podendo solicitar a oitiva do fiscal ou das demais pessoas que julgar necessárias,
em data a ser previamente fixada pela Comissão, devendo ser a CONTRATADA avisada da respectiva
data com antecedência mínima de 72 horas.
IV. Caso sejam ouvidas testemunhas, ou caso o CONTRATANTE anexe provas diversas das arroladas na
denúncia, a Comissão responsável pelo processo administrativo punitivo deverá abrir à CONTRATADA o
prazo de 05 (cinco) para que, tenha vista dos autos e, querendo, apresente alegações finais.
V. Apresentadas ou não as alegações finais pela CONTRATADA, se for o caso, a Comissão emitirá
parecer, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, opinando pela aplicação ou não de penalidade, o qual deve
ser devidamente motivado.
VI. A parte deverá ser intimada do inteiro teor do parecer referido no inciso anterior e, querendo, poderá
interpor recurso hierárquico contra o parecer emitido pela Comissão dentro do prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da juntada aos autos da comprovação da ciência pela CONTRATADA.
VII. Caso não seja interposto o recurso caberá à autoridade superior a ratificação do parecer emitido pela
Comissão responsável pelo processo administrativo punitivo, e a tomada das demais medidas legais
cabíveis, nos termos do art. 109, da Lei de Licitações.
VIII. Caso seja apresentado o recurso caberá a autoridade superior decidir no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis.
§2º. Na contagem dos prazos recursais, fica excluído o dia de início, e incluído o do vencimento. Os
prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Órgão ou Entidade.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
Da opção por penalizar caberá recurso à autoridade superior àquela que opinou pela sanção, ficandoa
mesma sobrestada até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/93.
§1º. O procedimento administrativo para a imposição de penalidade observará o disposto abaixo:
I. Apresentada denúncia pelo fiscal do contrato, a autoridade superior instaurará um processo
administrativo punitivo, podendo este seguir nos mesmos autos do respectivo processo licitatório, bem
como, nomeará a Comissão responsável pelo referido processo e, imediatamente dará ciência à
CONTRATADA, mediante ofício,do inteiro teor da denúncia e das possíveis provas anexas à mesma,
abrindo-lhe prazo para que, querendo, apresente defesa e contraditório.
II. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da ciência, ou da juntada aos
autos do Aviso de Recebimento para, se quiser, apresentar defesa, arrolar provas documentais ou
testemunhais.
III.
Apresentada a defesa dentro do prazo acima estabelecido, caberá a Comissão responsável pelo
processo administrativo punitivo, analisar os argumentos, as provas porventura arroladas, bem como, ouvir
as testemunhas citadas, podendo solicitar a oitiva do fiscal ou das demais pessoas que julgar necessárias,
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em data a ser previamente fixada pela Comissão, devendo ser a CONTRATADA avisada da respectiva
data com antecedência mínima de 72 horas.
IV. Caso sejam ouvidas testemunhas, ou caso o CONTRATANTE anexe provas diversas das arroladas
na denúncia, a Comissão responsável pelo processo administrativo punitivo deverá abrir à CONTRATADA
o prazo de 05 (cinco) para que, tenha vista dos autos e, querendo, apresente alegações finais.
V.
Apresentadas ou não as alegações finais pela CONTRATADA, se for o caso, a Comissão emitirá
parecer, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, opinando pela aplicação ou não de penalidade, o qual deve
ser devidamente motivado.
VI.
A parte deverá ser intimada do inteiro teor do parecer referido no inciso anterior e, querendo, poderá
interpor recurso hierárquico contra o parecer emitido pela Comissão dentro do prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da juntada aos autos da comprovação da ciência pela CONTRATADA.
VII. Caso não seja interposto o recurso caberá à autoridade superior a ratificação do parecer emitido pela
Comissão responsável pelo processo administrativo punitivo, e a tomada das demais medidas legais
cabíveis, nos termos do art. 109, da Lei de Licitações.
VIII. Caso seja apresentado o recurso caberá a autoridade superior decidir no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis.
§2º. Na contagem dos prazos recursais, fica excluído o dia de início, e incluído o do vencimento. Os
prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no Órgão ou Entidade.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO:
A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais,de
acordo com o disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.
§1º. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o
contraditório, e a ampla defesa.
§2º. A rescisão deste Contrato poderá ser:
I.
Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumeradosnos Incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
II.
Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação,desde que haja
conveniência para a Administração.
III.
Judicial, nos termos da legislação.
§3º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
§4º. A rescisão por descumprimento das Cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos
decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções
previstas neste instrumento.
§5º. Se a qualquer tempo, na vigência deste Contrato, for decretara a falência ou a concordata da
CONTRATADA, ou esta vier a dissolver-se de pleno direito, independentemente de interpelação ou
notificação judicial ou extrajudicial, fica o presente Contrato automaticamente rescindido, sem prejuízo de
resolução de eventuais pendências.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas Cláusulas Contratuais
e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, combinado com inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO:
O CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, na Imprensa Oficial, conforme
determina o parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO:
Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o
CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes dalegislação
trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, às quais se obriga a saldar na época devida. CLÁUSULA
DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO:
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As partes elegem o foro da Comarca de Pinhão/PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou apreciar quaisquer ações que por ventura sejam propostas e
sejam relativas ao cumprimento deste instrumento. E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes
assinam o Contrato em 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual
depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas, a todos os atos presentes, vai pelas partes
assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.

Reserva do Iguaçu,_

Vitório Antunes de Paula
Prefeito Municipal

de

_de 2021.

Representante Legal MUNICÍPIO
Contratata
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ANEXO 04
TERMO
DE
ADESÃO
BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

AO

SISTEMA

DE

PREGÃO

ELETRÔNICO

DABLL -

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)
Razão Social:
Ramo de Atividade:
Endereço:
Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

CNPJ:

Telefone Comercial:

Inscrição Estadual:

Representante Legal:

RG:

E-mail:

CPF:

Telefone Celular:
Whatsapp:
Resp. Financeiro:
E-mail Financeiro:

Telefone:

E-mail para informativo de edital
ME/EPP:

( ) SIM

( ) Não

Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico
da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
São responsabilidades do Licitante:
Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar; Observar
e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em
que for vencedor;
Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela
BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I Pagar as taxas 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 IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações
do Brasil.
4.
O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas
de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações
da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
5.
O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante
comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios
realizado e/ou em andamento.
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a
conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as
informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações
do Brasil qualquer mudança ocorrida.
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Local e data:
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO
CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).
ANEXO

4.1

ANEXO

AO

–

BLL

TERMO D
E
BOLSA

ADESÃO
DE

A
O

SISTEMA
ELET
RÔNICO
LICITAÇÕES

D
E

LICITAÇÕE
S

D
O

BRASIL

DA

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA
Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Operadores
1

Nome:
CPF:

Função:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Whatsapp
2

Nome:
CPF:

Função:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Whatsapp
3

Nome:
CPF:

Função:

Telefone:

Celular:

Fax:

E-mail:

Whatsapp
O Licitante reconhece que:
A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à
BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação
escrita de seu titular ou do Licitante;
A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações
do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;
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 o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de
inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento
de sua Senha ou de Chave Eletrônica.
Local e data:
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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ANEXO
05
CUSTO

PELA
SISTEMA
– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

UTILIZAÇÃO

DO

Editais publicados pelo sistema de aquisição:
1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto
máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações
do Brasil.
Editais publicados pelo sistema de registro de preços:
1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao
número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo
de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil.
O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao
mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL –
Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.
Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a
devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.
DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime
o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os
o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nosresponsabilizamos por
cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.
Local e data:
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO
CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).
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ANEXO 06 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº

/2021

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ______________________________________________________________ , sediada.
(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a
modalidade Pregão Eletrônico nº ___________________ instaurada pela Prefeitura Municipal de
que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de
suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.(Local e Data)

,

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbadacom
o número do CNPJ.
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ANEXO 07 DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº

/2021

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº ______________________________________________________________ , sediada
(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o
número do CNPJ.
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ANEXO 08
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

/2021

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ______________________________________________________________ , sediada
(Endereço Completo)
Declaro que 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 nº 9854, de 27.10.99,
que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)OBS.
Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número
do CNPJ.
Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
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ANEXO 09 DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº

/2021

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de
Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou EPP)
(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de
direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o
regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006

_

_

_

_

_

Local

e data

_
Nome e nº da cédula de identidade do declarante
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ANEXO 10 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADEPREGÃO ELETRÔNICO Nº

/2021

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão .......................................... da
Prefeitura Municipal de
, que a empresa
tomou
conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a
cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.
Local e data:
Assinatura e carimbo da empresa:
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ANEXO 11 – DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº

/2021

(Razão Social) ___________________________________________________________
CNPJ/MF Nº ____________________________________________________________
Sediada ________________________________________________________________
(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade_
nº_
, instaurada pelo Municipio de _
_,
não
integranosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de
órgão direto ou indireto da Administração Municipal.
Por ser verdade, firmamos o presente.Data
_
Local
_
Nome do declarante
RG __
CPF
_
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o
número do CNPJ.
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