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PROCESSO Nº. 42/2021 
PREGÃO Nº. 23/2021 - ELETRÔNICO 

 
EDITAL 
 
Objeto: “ Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para atender as necessidades da 
municipalidade ” 
 
IMPORTANTE: 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13h do dia 06/05/2021. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:30 do dia 06/05/2021. 
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br “Acesso Identificado no link - licitações” 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: e-mail: licitapmcds@gmail.com 
Fone/Fax: (46) 3254-1166 
Horário de expediente: das 8:00h às 12h e das 13:30 as 17:00 em dias úteis. 
 
Integram este edital, como se nele estivessem transcritos, os anexos abaixo relacionados, 
dispostos na seguinte ordem: 
Anexo I - Termo de Referência – “objeto detalhado”; 
Anexo II - Modelo de Declaração de “inexistência de fatos impeditivos”; 
Anexo III - Modelo de Declaração “que cumpre plenamente os requisitos habilitatórios”; 
Anexo IV - Modelo de Declaração de que o proponente “não possui empregados menores de 
18 anos”; 
Anexo V – Declaração de ME ou EPP(opcional); 
Anexo VI – inexigível para este certame;  
Anexo VII - Modelo de Carta-Proposta para fornecimento do BEM;  
Anexo VIII - Minuta do Contrato; 
Anexo IX -  declaração CNAE; e, 
Anexo X - declaração de inexistência de vínculo funcional. 
 
O MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR, através do Diário Oficial do Estado 
do Paraná - DIOE e Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná - DIOEMS, torna 
público que, de acordo com a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; subsidiariamente 
a Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, demais normas correlatas e os termos 
deste Edital, realizará processo licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo MENOR 
PREÇO – POR ITEM, para a aquisição dos objetos descritos no Termo de Referência – Anexo 
I deste Edital. 
 
1.DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Poderão participar desta licitação as MEI’s legalmente constituídas que atenderem a todas 
as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação, sendo vedada à participação de 
empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto pretendido pela administração. 

1.2. Os documentos referentes às propostas comerciais e aos anexos das empresas 
interessadas deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema até 06/05/2021 
às 13:00, no site www.licitacoes-e.com.br,. 

1.3. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO, para disputa de preços, 
ocorrerá 06/05/2021 às 13:30, no site www.licitacoes-e.com.br, nos termos das 
condições descritas neste Edital. 

1.4. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM 
QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO 
(Decreto nº 5.450/05, art. 24, § 5º). 

1.5. Qualquer pessoa, devidamente qualificada(nome completo, endereço, e documento de 
identificação ou dados equivalentes para pessoa jurídica), poderá solicitar esclarecimentos, 
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providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolando pedido em até 
02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas (artigo 12 do anexo 
“I” ao Decreto 3.555/00, de 08 de agosto de 2.000), no endereço discriminado no preâmbulo 
deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação até o prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 

1.6. Caso seja acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame, exceto quando resultar alteração no edital e esta, 
inquestionavelmente, não afetar a formulação das propostas. 

1.7. Não será aceito protocolo de solicitação de expedição de documentos e certidões, para 
entrega em substituição aos documentos requeridos para a habilitação no presente edital. 
 
2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, os licitantes que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
I - Licitante declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da Administração 
Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de incidir no previsto no 
parágrafo único do art. 97 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações; 
II - Empresas que estejam constituídas sob a forma de consórcio; 

III - Empresa que tenha como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de qualquer esfera 
governamental da Administração Municipal; 
IV - Em Recuperação Judicial, concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de 
credores, em dissolução ou em liquidação; 
V - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre 
si;  
VI - Estrangeiras que não funcionem no país. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 
e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site www.licitacoes-e.com.br. 

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da licitante 
ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

3.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do sistema ou ao Município de Cel. Domingos Soares - PR responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.4. Quando da participação das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser 
adotados os critérios estabelecidos no art. 44 da Lei Complementar 123/2006. 
 
4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
4.1. A licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no original ou cópia 
devidamente autenticada em cartório ou pelo pregoeiro ou membro da equipe de apoio, a 
seguinte documentação: 
4.1.1. Habilitação Jurídica: 

a) Requerimento de empresário, 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 sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

4.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, retirado via internet 
no máximo 90 (noventa) dias antes da data de abertura deste, de acordo com a Instrução 
Normativa da SRF nº 200 de 13 de setembro 2002; 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados 
com o objeto licitado; 

e) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço (FGTS); 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei nº 
12.440, de 07 de julho de 2011; 
4.1.2.1. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma 
restrição na comprovação da regularidade fiscal, desde que atendidos os demais requisitos do 
Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de 
regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, 
a contar do momento em que for declarado vencedor do certame. 

4.1.2.3. A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

4.1.2.4. Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas 
com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão 
judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 
4.1.3. Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor do Foro ou 
Cartório da sede da licitante, com validade de 90 (noventa) dias da data de sua expedição; 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanço provisório, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta . 
4.1.4 Demais documentos: 

a) Documento expedido pela Junta Comercial do Estado Sede da empresa (Certidão 
Simplificada, informando a situação em que a empresa se enquadrada (microempresas e as 
empresas de pequeno porte quando for o caso), atualizada deste exercício social (2021). 

b) Declarações de(modelos em anexo a este edital): 
 - Inexistência de fatos impeditivos; 
 - Não contratação de menor; 
 - Declaração de CNAE; 
 - Declaração de vinculo funcional; 
 - Cumprimento pleno dos requisitos habilitatórios; e, 
 - (opcional) Enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme 
previsto no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. (modelo anexo a este edital).  
c) Comprovação de aptidão para desempenho da atividade, através da apresentação de no 
mínimo um atestado e/ou certidão fornecida por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
comprovando o regular fornecimento/execução do objeto que ora se propõem a 
fornecer/executar para o Município de Cel. Dom. Soares – caminhão caçamba novo 6x4.  
c.1) Se o documento for emitido por pessoa jurídica de direito privado deverá a assinatura 
deste documento ser reconhecida em cartório. 
 
5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 



MUNICÍPIO DE 

CORONEL DOMINGOS SOARES 
CNPJ 01614415/0001-18 

 

 

 

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS -  AV ARAUCÁRIA, 3120 - FONE/FAX 46-3254-1166 – CEP 85557000 - PR 

5.2. Incumbirá ainda à 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. 

5.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e 
subseqüente encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, até às 13:00 do dia 06/05/2021 (Horário de Brasília). Após este horário o sistema 
não mais permitirá a recepção de propostas sob qualquer pretexto, sendo conveniente frisar 
que o Município não possui autonomia técnica para, após findo o horário nesta data, absorver 
propostas retardatárias. 

5.4. Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas neste Edital. 

5.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha 
existente no sistema eletrônico de licitações – licitações-e, sendo obrigatório o preenchimento 
dos campos “Marca”, “Vl Unitário” (valor unitário), “Vl Total” (valor total), “Prazo de entrega” (o 
prazo de entrega não poderá ser superior ao constante no Termo de Referência). 
5.5.1. A proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a 
Licitante. 

5.6. Os valores máximos a serem dispensados para aquisição dos objetos licitados constam do 
rol de bens anexo ao presente edital. 

5.7. Até a data e hora de início da sessão pública prevista neste Edital(ver item 5.3 anterior), a 
Licitante poderá acessar o sistema Licitacoes-e para retirar, alterar ou complementar a 
proposta formulada. A partir do início da sessão pública, não poderão ser alteradas ou 
retiradas as propostas formuladas. 

5.8. Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá 
encaminhar, para o e-mail licitapmcds@gmail.com da proposta de preços com a descrição 
completa do objeto ofertado, agora identificando a empresa com todos os dados, inclusive 
bancários (se houver) e devidamente assinada pelo seu representante legal, no prazo de 24h 
(vinte e quatro horas). 
5.8.1. O original da proposta ou cópia autenticada da mesma deverá ser encaminhada ao 
Pregoeiro do Município de Cel. Domingos Soares - PR, no seguinte endereço: Av Araucaria, 
3120, Centro, Cel. Domingos Soares - PR, CEP 85.557-000, impreterivelmente, no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, contados o encerramento da etapa de lances. 
5.9. A Proposta de Preços deverá conter: 

5.9.1. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias consecutivos. As 
propostas que omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão 
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias consecutivos; 

5.9.2. Preço unitário e total por item, expressos em reais; 

5.9.3. Especificação clara do objeto, incluindo a MARCA e MODELO, de acordo com o Anexo I 
deste Edital; 

5.9.4. O prazo de entrega está estabelecido no Anexo I – Termo de Referência. Caso tal prazo 
seja omitido, ou seja superior ao máximo estipulado, o pregoeiro o entenderá como sendo igual 
ao máximo permitido; 

5.9.5. Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone, email, número do 
CNPJ, nome do banco, o código da agência e o número da conta-corrente e praça de 
pagamento (se houver). 
5.10. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se limitarem 
às especificações deste edital. 

5.11. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam os 
licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

5.12. Serão desclassificadas aquelas propostas que: 
5.12.1. Não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem como aquelas 
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que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou preços e 
vantagens baseados nas ofertas das demais licitantes. 
5.13. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 
suas propostas. 
 
6. ABERTURA DA SESSÃO  

6.1. A partir das 13:30 do dia 06/05/2021 terá início à sessão pública deste certame, com a 
divulgação das Propostas de Preços recebidas e, após análise, início da etapa de lances, 
conforme Edital. 

6.2. Para fins de cumprimento ao disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, as 
licitantes deverão informar no início da sessão pública se estão enquadradas como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
6.2.1. As licitantes deverão informar apenas se estão, ou não, enquadradas na condição de 
microempresa e empresa de pequeno porte. Portanto não poderão identificar-se pela razão 
social, nome fantasia ou quaisquer outras informações não pertinentes ao solicitado no item 
9.2. 
 
7. FORMULAÇÃO DOS LANCE 

7.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilização do sistema para a formulação de lances 
pelas Licitantes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo por amparo 
legal aqueles previstos no Decreto nº 5.450/05. 

7.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor. 

7.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras 
de aceitação dos mesmos. 
7.3.1. Os lances ofertados deverão possuir até 02 (duas) casas decimais após a virgula (R$ 
0,00) 

7.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance por ele ofertado 
e registrado no sistema. 

7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
7.5.1. Na etapa de lances o sistema não permite o registro de valores iguais, mas no momento 
do registro da proposta esta situação pode ocorrer. Ao finalizar a etapa do tempo aleatório, 
caso não tenha ocorrido lances para o item e tenha valores de propostas iguais, o mesmo 
ficará em situação de empate de proposta e será necessário realizar um sorteio público para 
definir a ordem de classificação das propostas. 

7.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a 
identificação da detentora do lance. 

7.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. 

7.7.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

7.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes. 

7.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante 
encaminhamento de aviso pelo sistema de fechamento iminente dos lances, sendo facultado 
ao Pregoeiro a sua prorrogação, após o que transcorrerá um período de tempo de até 30 
(trinta) minutos, determinado aleatoriamente pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção dos lances, não podendo, em hipótese alguma, as 
empresas apresentarem novos lances  (FECHAMENTO RANDÔMICO); 

7.9. Ao finalizar a etapa do tempo aleatório, o sistema automaticamente avaliará se existem 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte (MPEs e/ou EPPs) participando dos itens do 
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pregão. Se estas forem encontradas, então o sistema verificará se o preço por elas ofertado é 
até 5% (cinco por cento) maior do que a da melhor empresa previamente classificada, desde 
que esta não seja uma MPE ou EPP. Terá o direito de ofertar o primeiro lance do desempate, a 
MPE ou EPP que estiver com o preço imediatamente abaixo da primeira empresa previamente 
classificada. O lance ofertado deve ser obrigatoriamente menor que o lance ofertado pela 
empresa previamente classificada. O fornecedor terá no máximo 5 (cinco) minutos para ofertar 
o lance. Se assim não o fizer, então o sistema passará para a próxima MPE ou EPP melhor 
classificada, desde que esta atenda aos critérios da LC 123/06. 

7.10. O Pregoeiro anunciará a licitante vencedora imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo 
Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 

7.11. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá 
comprovar a situação de regularidade, devendo tal comprovação se dar mediante 
encaminhamento da documentação pelo e-mail licitapmcds@gmail.com, no prazo de 24h (vinte 
e quatro horas), com posterior envio dos originais ou cópias autenticadas no prazo de 03 (três) 
dias úteis, sob pena de INABILITAÇÃO. 
7.11.1. Os documentos a serem apresentados para cumprimento desta exigência são os 
relacionados no item 4 deste Edital. 
 
08. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
8.1. Na análise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as 
especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

8.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de 
julgamento da Proposta de Preço. 

8.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às 
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital; 
8.3.1. Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeiro poderá negociar com 
a licitante para que seja obtido preço melhor. 
8.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no Art. 44 da lei 
Complementar 123/2006, em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, da 
seguinte forma: 
8.4.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, quando o certame não for exclusivo para MEPs. 

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores ao menor preço. 

b) O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

c) A preferência de que trata este item será concedida da seguinte forma: 
c.1) Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado o objeto em seu favor; 
c.2) Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, com 
base no sub-item c.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em 
situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
d) No caso de empate, após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de 
pequeno porte melhor classificada, dentro do limite estabelecido no item 10.4, será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, por item, sob pena de 
preclusão. 
8.5. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por 
item, observadas as especificações técnicas definidas no Edital. 
 
9. DOS RECURSOS 
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9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a 
intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentarem contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recorrer e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação do Município, em horário normal de expediente, no 
endereço descrito no preambulo deste edital. 
 
10. DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA 

10.1. O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação. 

10.2. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o 
contrato, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da convocação 
e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

10.3. É facultado ao Município, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no 
sub-item 10.2, não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda, 
recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

10.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pelo Município. 

 
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

11.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Cel Domingos Soares – PR, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena. 

11.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Município e no caso de 
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das 
demais cominações legais. 

11.3. No caso de inadimplemento, o contratado estará sujeita às seguintes penalidades: 

11.3.1. Advertência; 

11.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 20% (vinte por cento), 
calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições 
pactuadas; 

11.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no 
cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura; 

11.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e, 

11.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

11.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 11.3.1, não prejudica a incidência cumulativa 
das penalidades dos itens 11.3.2, 11.3.3 e 11.3.4, principalmente, sem prejuízo de 
outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou 
caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente 
previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

11.4. As sanções previstas nos itens 11.3.1, 11.3.4 e 11.3.5, poderão ser aplicadas 
conjuntamente com os itens 11.3.2 e 11.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis. 
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11.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 11.3, reserva-se ao órgão contratante o 
direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de 
classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para 
as providências cabíveis. 

11.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas 
condições estabelecidas neste Edital. 

11.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do 
Município de Cel. Domingos Soares – PR. 
 
12. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1. Para o atendimento das despesas provenientes deste processo, são indicadas as 
seguintes dotações orçamentárias: 
 

Dotações 

Exercício da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2021 210 02.001.04.122.0401.2003 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 390 02.004.04.122.0401.2006 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 470 03.001.04.122.0402.2007 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 630 03.003.04.122.0402.2009 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 750 03.005.04.121.0402.2011 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 810 03.006.04.122.0402.2012 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 1080 04.001.04.123.0403.2015 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 1541 05.001.10.301.1001.2020 1058 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 2490 06.002.08.244.0801.2027 940 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 3340 06.004.08.243.0802.2042 982 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 3355 06.004.08.243.0802.2042 1033 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 3570 07.001.12.361.1201.2044 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 3710 07.001.12.361.1201.2044 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 3850 07.002.12.361.1201.2046 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 3860 07.002.12.361.1201.2046 104 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 4160 07.003.12.361.1201.2049 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 4170 07.003.12.361.1201.2049 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 4290 07.003.12.361.1201.2049 104 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 4340 07.003.12.361.1201.2050 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 4350 07.003.12.361.1201.2050 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 4390 07.003.12.361.1201.2050 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 4400 07.003.12.361.1201.2050 104 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 4530 07.003.12.361.1201.2051 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 4540 07.003.12.361.1201.2051 104 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 4542 07.003.12.361.1201.2051 504 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 4680 07.004.12.365.1202.2056 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 4690 07.004.12.365.1202.2056 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 4780 07.004.12.365.1202.2056 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 4820 07.004.12.365.1202.2057 102 3.1.90.13.00.00 Do Exercício 

2021 4880 07.004.12.365.1202.2058 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 4890 07.004.12.365.1202.2058 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 4980 07.004.12.365.1202.2058 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 5140 07.004.12.365.1202.2060 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 5150 07.004.12.365.1202.2060 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 5180 07.004.12.365.1202.2060 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 5190 07.004.12.365.1202.2060 104 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 
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2021 5192 07.004.12.365.1202.2060 504 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 6660 09.001.13.392.1301.2075 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 6910 10.001.20.606.2001.2078 504 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 7510 12.001.27.812.2701.2085 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 7780 14.001.26.782.1501.2089 504 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

 
 
 
13. DO CONTRATO 

13.1. A contratação do objeto licitado será efetivada mediante Contrato, conforme minuta 
constante no Anexo VIII. 

13.2. O contrato, que obedecerá as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, estará 
vinculado integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante 
vencedora em cumprir todas as obrigações e condições de fornecimento especificadas neste 
Edital e seus Anexos. 

13.3. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste 
certame, farão parte integrante do Contrato, independente de transcrição. 
 
14. DO REAJUSTE 
14.1. O preço pelo qual for contratado o objeto da presente licitação não será reajustado. 
 
15. DO FORNECIMENTO, LOCAL E EXIGÊNCIAS DE ENTREGA 

15.1. A entrega do(s) bem(ns) licitado(s) ocorrerá(ão) no prazo de até 30 (trinta) dias, após a 
emissão da requisição de compra, devidamente autorizado por pessoa responsável para tal 
finalidade. 

15.2. O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s), no Centro Administrativo Adao Reis, localizada 
na Av Araucária n°3120, centro, no município de Cel. Domingos Soares – PR. 

15.3. A proponente vencedora se obriga entregar o(s) objeto(s) em conformidade com a marca, 
preço e quantidade especificada em sua proposta, sendo que, as despesas pertinentes à 
entrega (frete, seguro, carga/descarga e etc.) correrão às suas expensas. 

15.4. O(s) objeto(s) terá(ão) que estar acompanhado(s) da Nota Fiscal de Venda, para 
conferência e encaminhamento da mesma ao Setor de Compras, para processamento do 
empenho respectivo. 

15.5. A licitante vencedora obriga-se a fornecer o(s) bem(ns) a que se refere este Pregão em 
conformidade com as especificações descritas em sua Proposta de Preços, sendo que, o 
mesmo terá que ser novo e em perfeita condições de funcionamento, responsabilizando-se a 
licitante pela sua substituição, caso o mesmo não esteja em conformidade com a proposta. 

15.6. Será recusado o produto considerado imprestável ou defeituoso, ou que não esteja 
adequado ao uso a que se destina, devendo a licitante contratada substituí-lo imediatamente, 
sem ônus ao Licitador. 

15.7. O(s) bem(ns) deverá(ão) ser fornecido(s), sem ônus adicional para ao Licitador. 

15.8. No ato de entrega, o objeto deverá estar acompanhado da Nota Fiscal/Fatura em 02 
(duas) vias, em conformidade com a requisição de fornecimento. A Nota fiscal deverá ser 
emitida da seguinte forma: 

a) - Deverá ser obrigatoriamente na forma eletrônica, obedecendo à legislação pertinente; 

b) - Deverá constar na Nota Fiscal Eletrônica o número do contrato e nº do Pregão Eletrônico; 

c) - Deverá conter discriminação detalhada do bem a ser fornecido, permitindo a sua perfeita 
identificação. 

15.9. Efetuada a entrega, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei 
8.666/93: 

15.9.1 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a 
especificação; 

15.9.2 Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos itens e verificação do 
estabelecido no item 19.8 e alíneas e conseqüente aceitação. 
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15.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto da entrega não exclui a 
responsabilidade civil a ela relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução. 

15.11. Em caso de devolução do objeto por estar em desacordo com as especificações, todas 
as despesas serão atribuídas à empresa contratada. 

15.12. No desconto ofertado deverão ser computados os tributos de qualquer natureza 
incidentes sobre material e a venda a ser realizada, bem como custo de transporte, inclusive 
carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e 
responsabilidade da empresa contratada desta licitação. 
 
16. DA GARANTIA DOS OBJETOS 

16.1. No ato de entrega do BEM ofertado, a empresa vencedora terá que apresentar o 
certificado de garantia do mesmo, o qual terá que ser de no mínimo 01 (um) ano para bens 
considerados permanentes e de 03(três) meses para bens tidos como de consumo, salvo se a 
descrição item dispuser de forma diferente. 

16.2. A empresa vencedora se obriga a fornecer, às suas expensas, durante o período de 
garantia, as alterações, substituições ou reparos de todo e qualquer mecanismo que apresente 
anomalia, vícios ou defeito de fabricação, como falhas ou imperfeições em suas características 
de operação. 
 
17. DO PAGAMENTO 

17.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente 
indicada pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, até o décimo quinto 
dia do mês subsequente aquele em que se deu a entrega e o recebimento definitivo do objeto, 
com a apresentação da Nota Fiscal somente Eletrônica devidamente atestada pela secretaria; 

17.2. A vencedora do certame deverá apresentar as certidões de sua regularidade fiscal, 
(FGTS, TRABALHISTA, RECEITAS ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para 
o pagamento. 

17.3. Quaisquer erro ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por 
parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o 
problema seja definitivamente sanado. 

17.4. Em hipótese alguma serão efetuados pagamentos antecipados, ou seja, anterior a 
entrega do objeto e os atos administrativos dai decorrentes. 
 
18. DO RECEBIMENTO DO BEM 
18.1. O(s) bem(ns) ora licitado(s) será(ão) recebido(s) e inspecionado(s) pela direção do 
departamento municipal requisitante  do objeto, que acompanhará todas as ocorrências e 
adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto licitado. 
18.2. Constatado que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas no  Termo 
de Referência, ou ainda, que não atende a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão 
responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa vencedora, comunicando e 
justificando as razões da recusa e ainda notificando-a para que sane as irregularidades dentro 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo para o MUNICIPIO. 
 
19. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

19.1. Conforme previsto no art. 18 do Decreto 5.450/05, até 02 (dois) dias úteis antes da data 
fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa devidamente qualificada(nome 
completo, endereço, e documento de identificação ou dados equivalentes para pessoa jurídica) 
poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, sendo que tais impugnações deverão ser 
manifestadas por escrito, podendo ser protocolado o original, mediante recebimento da 2ª 
(segunda) via, na Comissão Permanente de Licitação do Município, sito à Av Araucária, 3120, 
Centro, Cel Domingos Soares - PR, em dias úteis, ou ainda, por meio eletrônico, através do 
email licitapmcds@gmail.com, no prazo mencionado. 

19.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24h (vinte e quatro horas), 
conforme estabelecido no § 1º do art. 12 do Decreto nº 3.555/2000; 
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19.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame; 
19.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas. 
19.5. As decisões decorrentes de impugnações serão publicadas no diário oficial eletrônico do 
Município, o DIOEMS. 
 
20. DO GESTOR DO CONTRATO 
20.1. Fica designado para atuar como gestor e fiscal do contrato, após a assinatura deste, o 
diretor do departamento municipal de Açao Social, a Sr; Terezinha de Jesus Jacomel, a 
qual acompanhará todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito 
desempenho do objeto contratado. 
 
21. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética 
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 
na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 
afetar a execução do contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 
impedir materialmente a apuração de alegações de prática; (ii) atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, 
para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para 
a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, 
em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 
 
22. DISPOSIÇÕES FINAIS 
22.1. O Município de Coronel Domingos Soares poderá revogar a presente licitação, no todo ou 
em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e 
fundamentado. O Município poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento das propostas ou para sua abertura. 

22.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 
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desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na 
rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

22.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitação, 
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

22.4. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 
no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

22.5. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento 
do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta. 

22.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

22.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 
publicação no Jornal Oficial do Município-DIOEMS. 

22.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 

22.9. A participação do(a) proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 
deste Edital. 

22.10. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por 
servidores do Município, inclusive membros da equipe de apoio, não serão considerados nem 
aceitos como argumentos para impugnações, reclamações, reivindicações, etc., por parte dos 
licitantes. Qualquer informação ou esclarecimento deverá ser solicitado por escrito através do 
endereço constante no preâmbulo deste Edital nos moldes já descritos neste edital. 

22.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
Edital será o da Comarca de Palmas - PR. 
 

Cel. Domingos Soares, 08/04/2021. 
 
 
 
 
 
 

Jandir Bandiera 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO “ Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para atender as 
necessidades da municipalidade”, conforme abaixo descrito: 

Lote: 1 - Lote 001 

Item Código do 
produto/serviço 

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço 
máximo 

Preço 
máximo 
total 

1 5296 Aparelho de Ar Condicionado Pequeno 
Porte   - Aparelho de ar condicionado, 
modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 
12.000 BTUs. Cor branco, com mão de 
obra de instalação e drenos, manutenção 
preventiva durante o período de 12 meses, 
limpeza trimestral, no mínimo um ano de 
garantia, com instalação.  

15,00 UN 2.584,66 38.769,90 

2 5323 ARMÁRIO EM AÇO PARA COZINHA 
(SUSPENSO),  medidas mínimas 1200 x 
550 x 300 mm na cor branca; Garantia: 
mínima de 12 meses;Tipo de armário: 
triplo; Estrutura: aço; Portas com 
isolamento acústico; Quantidade de 
portas: 3; Prateleiras: removíveis; 
Dobradiças: de pressão. Fechamento 
suave e sem ruídos; Fixação: parafuso e 
porca;  

15,00 UN 786,33 11.794,95 

3 5301 ARMÁRIO EM AÇO PARA COZINHA 
(TIPO BALCÃO),   medidas mínimas 1200 
x 750 x 450 mm na cor branca; Garantia: 
mínima de 12 meses; Tipo de armário: 
triplo; Estrutura: aço; Portas com 
isolamento acústico; Quantidade de 
portas: 3; Quantidade de gavetas: 01; 
Prateleiras: removíveis;Dobradiças: de 
pressão. Fechamento suave e sem ruídos; 
Base: Com pés.  

5,00 UN 496,13 2.480,65 

4 5291 Armário multiuso alto com chaves, duas 
portas, em material 100% MDF tamanho 
1,65cm de altura, 0,82 cm de largura, 0,42 
cm de profundidade, com chapas de 
18mm alta qualidade de resistência.  

4,00 UN 641,00 2.564,00 

5 5321 Arquivo em aço com 4 gavetas para pasta 
suspensa na cor cinza, aço chapa 26 
espessura 0,46mm com quatro gavetas. 
Dimensão mínima 1,30cm de altura, 
0,45cm largura e 0,49cm de profundidade.  

1,00 UN 825,33 825,33 

6 5315 Balança Digital Eletrônica, divisão de 
1grama, produto nacional,   capacidade 
mínima de 30 kg, bivolt ou 127v, bateria 
recarregável.  

16,00 UN 1.124,49 17.991,84 

7 5317 Balcão de cozinha três portas e duas 
gavetas com cuba inox, com pés, cor 
branca, 82cm de altura, 120cm de largura, 
41cm de profundidade, material 100% 
MDF de alta qualidade e resistência.  

1,00 UN 523,33 523,33 

8 5302 BATEDEIRA PLANETÁRIA INOX PRETA 
127V;Corpoplástico em ABS,   tigela e 
acessórios de aço inoxidável, Elétrica, 
Consumo (KW/h) 0.15,  3 Batedores: 
Turbo alcance, médias e pesadas, Tigela 

15,00 UN 982,66 14.739,90 
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de aço inox com graduação interna, bico e 
alça-caneca, Capacidade da tigela/copo 
(em litros) 4 L,Velocidade acima de 4, 1 
batedeira planetária com tigela de inox, 3 
batedores, 1 manual de instruções, 1 
certificado de garantia, 12 Meses de 
garantia, Dimensões do produto - cm 
(AxLxP) 31x22,5x36,5cm, Peso liq. 
aproximado do produto (Kg)  4kg.  

9 5293 Bebedouro de Água Eletrônico Branco, 
fluxo de água com dois modos   (contínuo 
e controlado), Coletor de Água Removíve, 
Até 20L,  dimensões do produto 44 cm x 
29 cm x 37,8 cm, , conteúdo da 
embalagem 1 Bebedouro, 1 Manual do 
Usuário, 1 Kit Acessório Fixação. 
Voltagem 127v  

8,00 UN 756,33 6.050,64 

10 5319 Cadeira giratória cor preta, com pés em 
inox, com braços estofados, tamanho 
grande em tecido  

7,00 UN 739,00 5.173,00 

11 5292 Cadeira giratória executiva c/braços, 
tamanho médio, assento e encosto em 
compensado multi-laminado de 12 mm, 
com espuma injetada anatomicamente em 
densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 
a 50 mm de espessura. Revestimento do 
assento e encosto em tecido de alta 
resistência. 100% poliéster na cor azul 
escuro e espessura mínimo de 1 mm. 
Bordas em PVC no contorno do estofado. 
Mecanismo tipo "back system". Inclinação 
do encosto mediante acionamento de 
alavanca. Molas p/retorno automático do 
encosto e ajuste automático na frenagem 
do reclinador. Regulagem da altura do 
assento a gás, coluna central 
desmontável, fixada por encaixe cônico 
com rolamento axial de giro, esferas e 
arruelas de aço com coluna e mola a gás 
para regulagem de altura e amortecimento 
de impactos ao sentar, acionada por 
alavanca. Regulagem de altura do encosto 
para apoio lombar. Base giratória com 
capa de nylon na cor preta, com aranha de 
5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo 
giro de nylon e com esferas de aço. 
Braços em poliuretano injetado, com alma 
de aço e regulagem vertical e horizontal. 
Fabricada em conformidade com as 
normas da ABNT. Medindo o encosto 35 
cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm 
(máximo) de largura, base giratória de 67 
cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm 
de profundidade - podendo ter variação de 
+/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano 
para defeitos de fabricação  

20,00 UN 670,00 13.400,00 

12 5303 COZINHA com garantia de durabilidade, 
matéria-prima em MDP,   revestimento em 
FinishFoil e acabamento fosco, espaço de 
6 portas e 1 ou mais gavetas, nicho para 

15,00 UN 714,66 10.719,90 
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forno, com 40 cm de altura, 54 cm de 
largura e 36 cm de profundidade. 
Revestimento: FinishFoil (FF); Dobradiças 
e Corrediças:MetálicasPuxadores:Plástico 
cromadoPés:5 pés reguláveis em PVC; 
Altura dos pés:De 17 a 22 cmMais 
informações:Balcão é para pia de 120cm  

13 5325 Ferro de passar a vapor e a seco, potência 
1200watts, 127v 1,8 comprimento cabo 
elétrico.  

2,00 UN 189,00 378,00 

14 5304 FOGÃO 06 BOCAS na cor branca; 
Garantia: mínima de 12 meses;  Mesa em 
aço inox;Forno Autolimpante; Visor total na 
porta do forno; Nº de bocas: 4(quatro); 
Tampa de Vidro ; Grade deslizante; Pés 
niveladores Cor: branca. Voltagem 127v.  

9,00 UN 1.603,33 14.429,97 

15 5297 Fogão a gás 4 bocas, acendimento 
automático,   Capacidade do forno (litros) 
70, Cor Branco,  Tensão/Voltagem  bivolt, 
Altura 96,00 Centímetros Largura 53,00 
Centímetros Profundidade 62,50 
Centímetros Garantia  12 meses  

1,00 UN 944,30 944,30 

16 5318 FOGÃO INOX QUATRO BOCAS, 
autolimpante, tampo de vidro, bivolt, 58L 
com pés, alta qualidade e resistência  

1,00 UN 1.210,13 1.210,13 

17 5298 FORNO DE MICROONDAS DIGITAL: 
COM SUPORTE, CAPACIDADE 
APROXIMADA 30L,  NA COR BRANCA, 
COM TRAVA NA PORTA, TIMER, 
TECLAS DIGITAIS; FUNÇÕES 
DESCONGELAMENTO E 
AQUECIMENTO, POTÊNCIA PARA 127 
VOLTS.  SELO PROCEL A, GARANTIA 
MÍNIMA DE 1 ANO  

1,00 UN 738,00 738,00 

18 5305 FORNO ELÉTRICO; Exterior com 
acabamento de cor branca;  Interior em 
material autolimpante; Termostato de 40ºC 
a 320ºC; Capacidade interna de 40 a 50 
litros; resistências de aquecimento 
superior e inferior; Porta em vidro cristal 
temperado; Isolamento térmico; Grelha 
deslizante com regulagem de altura; 
Lâmpada interna; Tensão de Alimentação: 
127 V; Potência mínima: 1.700 W; Peso 
Bruto Máximo: 20Kg.  

10,00 UN 875,00 8.750,00 

19 5306 FORNO MICRO-ONDAS 18L na cor 
branca;Garantia: mínima 12 meses 
Funções: descongelar, aquecer, 
cozer;Display Digital;Capacidade: mínima 
de 18 litros;Cor branca; Alimentação: Bivolt 
ou 110 v ou conforme a demanda  

16,00 UN 499,66 7.994,56 

20 5307 FREEZER horizontal com dupla ação 
capacidade de armazenamento de 510 l  
110/127 volts ou conforme a demanda, 
podendo operar na função refrigerada de 
2°c a 8°c ou na função freezer de -18°c a -
22°c.  

15,00 UN 4.799,66 71.994,90 

21 5308 FREEZER, tipo horizontal, capacidade 
400lts, altura 0,92 m,  largura 1,31 m, 

15,00 UN 4.100,00 61.500,00 
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profundidade 0,77 m, quantidade tampas 
2, cor branca, tensão alimentação 110v/ 
127v ou conforme a demanda, 
características adicionais gabinete 
externo/interno aço zincado, pintura epóxi  

22 5309 GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO 
FROSTFREE 410L – linha branca –   
descrição: refrigerador vertical combinado, 
linha branca, sistema de refrigeração 
“frostfree”, voltagem 110 v ou 220 v 
(conforme demanda). o refrigerador deverá 
possuir certificação inmetro apresentando 
classificação energética "a", conforme 
estabelecido na portaria n.º 20, de 01 de 
fevereiro de 2006. dimensões 
aproximadas: 186,5x70,2x73,3cm (axlxp) 
peso aproximado: 84,5kg  

16,00 UN 4.528,66 72.458,56 

23 5310 LAMINADOR / CILINDRO DE 
MASSA:Branco; Tipo:Elétrico;  
Material:Aço carbonoAcabamento:Pintura 
epóxi; Funções:Lamina e corta a 
massaUso:Doméstico; Capacidade do 
laminador:0,6 metros de massa por 
minuto; Cilindro:30 cm 
 
Rolos:Em polipropileno e 5,7 cm de 
diâmetro; Potência do motor:1/4 CV; 
Pés:De borracha; Chave liga/desliga:Sim; 
Frequência:60 Hz; Consumo de 
energia:0,37 kW/h; Voltagem:Bivolt com 
chave seletora; Certificado pelo 
Inmetro:OCP0070; Peso:12,82 kg; 
Largura:53,50 cm; Altura:20,50 cm; 
Profundidade:30,00 cm; Garantia:6 meses 
 
  

15,00 UN 819,33 12.289,95 

24 4845 Lavadora de alta pressão  Lavadora de 
alta pressão  
Características mínimas ou superior: 
Comprimento da mangueira 5M ou 
superior. Pressão de 2.100 psi ou superior. 
Pressão de trabalho de 1.600psi. Vazão 
de 7,8/min m³. Potência de 2.100 psi. 
Acessório; pistola alta pressão com trava , 
ponteira para regular o jato de saída de 
água, mangueira alta pressão,  filtro para 
sucção de água, dispositivo interno para 
aplicar sabão, engate rápido. Voltagem 
127v 
 
  

1,00 UN 2.239,67 2.239,67 

25 5311 LIQUIDIFICADOR 3 VELOCIDADES; 
Garantia: mínima de 12 meses;   Mínimo 
de 3 velocidades;Função pulsar; Copo em 
acrílico; Potência min. 400 Watts; Lâminas 
em aço inox; Trava de segurança;Cor 
branca; Alimentação: Bivolt ou 110 v ou 
conforme a demanda 
 
  

15,00 UN 198,00 2.970,00 
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26 5312 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA capacidade 
de 10até 15 kg 127v   

15,00 UN 2.206,33 33.094,95 

27 5299 Máquina de lavar roupas automática 11kg 
cesto aço inox 110v   

1,00 UN 3.229,34 3.229,34 

28 5324 Máquina lava e seca com capacidade 
15kg, cesto em inox  com acesso frontal, 
água quente, igual ou superior a 10 
programas de lavagens, automática, 127v, 
altura 68,60cm x largura 98,40cm x 
profundidade 86,40cm, branca.  

1,00 UN 8.900,00 8.900,00 

29 5294 Mesa de reunião retangular c/ tampo em 
madeira aglomerada c/ 25 mm de 
espessura, revestida em laminado 
melamínico na cor branca, c/ bordas em 
PVC. Superfícies lisas, duradoras e de 
fácil limpeza e desinfecção. Painel frontal 
em madeira aglomerada. Pés em tubo de 
aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço 
lateral paralelo em tubo de aço ABNT 
1010/1020, c/ pintura eletrostática em 
epóxi pó. Ponteiras de acabamento na cor 
preta. Niveladores c/ eixo de aço 
rosqueável. Partes metálicas, c/ 
tratamento anticorrosivo e antiferruginoso 
c/ pintura eletrostática em epóxipó na cor 
preto fosco. Med: 200 x 110 
cm.Acabamentos arredondados. Garantia 
de 1 (um) ano.  

2,00 UN 954,33 1.908,66 

30 5295 Mesa escritório com gavetas (1.20 m larg. 
X 0,70 cm) Mesa com tampo  
confeccionado em  madeira aglomerada 
de alta resistência e 25 mm de espessura, 
revestimento com sistema postforming 
180º. Painel frontal confeccionado em 
madeira aglomerada de 15 mm de 
espessura, revestimento laminado 
melamínico de alta resistência, dupla face, 
baixa pressão. Coluna estrutural com 
passagem de acabamento confeccionada 
em chapa de aço, com tratamento 
antiferrugem e acabamento em pintura 
epóxi. Acabamentos arredondados.Com 
02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) 
ano.  

27,00 UN 504,66 13.625,82 

31 5316 Mesa para computador de canto,três 
gavetas referência de modelo NT2005 na 
cor branca, dobradiças metálicas com 
amortecimento, material 100% em MDF, 
largura 1569mm x 1224mm altura 739mm 
de alta qualidade e resistência.  

7,00 UN 536,00 3.752,00 

32 5320 Mesa tipo escritório com dimensões 
mínimas de 1,50Mx0,60M, com 2 gavetas 
com chave, construída em MDP cor 
branca com pés em chapa de aço.  

2,00 UN 516,65 1.033,30 

33 5313 PIA DE APOIO EM AÇO INOX 120x52; 
com 13 cm de profundidade   e escorredor 
para louças. Fabricada em Aço Inox 430 
com acabamento pré-polido e 0,6 mm de 
espessura, a peça inteiriça (sem solda), 
evitando pontos de corrosão e acúmulos 

15,00 UN 230,66 3.459,90 
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de detritos.Cuba:Acompanha com 
válvula:Profundidade da cuba:13,00 ou 
52,50 cm; Peso:3,95 kg; Largura:120,00 
cm; Altura:13,00 cmGarantia:90 
diasAcabamento:Inox 
PolidoInstalação:Seguro sistema de 
instalação. Fixação sobre a borda do 
balcão através de parafusos especiais 
para aglomerado, MDF ou MDP.  

34 5314 REFRIGERADOR 280 LITROS na cor 
branca;Garantia: mínima 12 meses;  Tipo 
de refrigerador: 01 porta;Prateleiras: As 
prateleiras e os complementos 
(separadorde garrafas e de pacotes) 
devem ser reguláveispermitindo ajuste a 
altura conforme a necessidade;Grades 
devem ser removíveis e reguláveis para 
facilitar alimpeza;Iluminação interna: no 
refrigerador;Puxadores: embutidos;Degelo: 
FrostFree;Nível de consumo “A” conforme 
regulamentação doINMETRO;capacidade 
de no mínimo 280 litros; 
 
Cor branca;Alimentação:Bivolt ou 110/ 
127v 
 
  

16,00 UN 2.449,00 39.184,00 

35 5326 Tábua de passar com armário, 1 nicho e 2 
portas Altura 86,7cm x largura112cm x 
profundidade36,5cm, MDP 15mm, branco.  

2,00 UN 298,00 596,00 

TOTAL 491.715,45 

 
2. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA: 

2.2. O(s) objeto(s) desta licitação deverá(ão) ser entregue(s), mediante entrega técnica, junto 
ao Centro Administrativo Adao Reis, sito a Av Araucaria, nº 3120, centro, no município de 
Coronel Domingos Soares – PR, no prazo máximo de 30(trinta) dias, após a emissão da 
requisição de fornecimento, devidamente autorizado por pessoa responsável para tal 
finalidade. 

2.3. O objeto, deverá ser entregue no prazo e local acima indicado, totalmente completo e em 
perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e 
testes de funcionamento, acompanhados por servidor designado pela administração municipal, 
bem como treinamento de operador. 

2.4. O prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 
termo de contrato. 

2.5. O veículo a ser entregue pelo futuro contratado deverá contar com rede de assistência 
técnica e fornecimento de peças localizada na região “sudoeste “ do estado do Paraná, pelo 
periodo de vigência da garantia. 
2.5.1. Após ter para si adjudicado o objeto deste certame, o proponente deverá oficiar este 
Município indicando a pessoa jurídica, com CNPJ, que será responsável pelos trabalhos de 
assistência técnica do bem, assim como a indicação do endereço e ferramentas de contato 
com dita empresa, visto que tais informações se farão constar em contrato conforme minuta em 
anexo. 
2.5.2 A delimitação geográfica da rede de assistência técnica se faz necessário a fim de evitar 
que o Município, a cada revisão ou realização de serviços exclusivos da marca, venha a 
dispensar exagerados recursos para deslocamento do veículo para outras regiões ou até 
estados, especialmente se o mesmo necessitar de remoção através de serviços de “guincho”. 

ANEXO II - MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
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Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ______/20_ – PROCESSO Nº. ___/20_ 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ______/______ – PROCESSO Nº. _______/_______ 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº. (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas 
da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
(Local e Data) 
______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO III – MODELO DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ______/20_ – PROCESSO Nº. ___/20_ 
O(A) licitante __________________________________________, com domicílio (ou sede) na 
cidade de _______________________, estado ___________________, endereço
 _______________________ 
através de seu(sua) representante legal (no caso de pessoa
 jurídica) 
_______________________________, DECLARA, sob as penas da lei e para os fins do Edital 
de Pregão Eletrônico nº. _______/_____, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
e, entrega, juntamente com a presente, o envelope contendo a indicação do objeto e preços 
oferecidos, além do envelope contendo as documentações habilitatórias do referido Edital. 
Por ser verdade, firmo(amos) a presente. 
(Local e Data) 
______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ e DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM O 
CREDENCIAMENTO, EM ENVELOPE PRÓPRIO. 
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ANEXO IV – MODELO  DECLARAÇÃO DE LICITANTE EMPREGADOR – PESSOA 
JURÍDICA 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ______/20_ – PROCESSO Nº. ___/20_ 
Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo Licitatório Pregão 
Eletrônico n.º ____/_______, junto ao Município de ______________, que a empresa  
_____________ inscrita no CNPJ sob o n.º ________,  não possui em seu quadro permanente 
de funcionários, menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos 
ou insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo 
se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99). 
Por ser verdade, firmo(amos) a presente. 
(Local e Data) 
______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ______/20_ – PROCESSO Nº. ___/20_ 
Prezado(a) Pregoeiro (a), 

____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº. ___________, sediada 
em 
_________(endereço completo)__________, por intermédio
 de seu representante legal Sr(a) 
_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e 
do CPF nº ________________, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do art. 3º, da Lei 
Complementar nº 123/06, que se enquadra na situação de ____(microempresa ou empresa de 
pequeno porte, conforme o caso)____ e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de 
exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei. 
(Local e Data) 
_____________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
 
ANEXO VI – Não exigível para este certame 
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ANEXO VII - MODELO CARTA-PROPOSTA DE FORNECIMENTO 
Ao Município de Cel. Domingos Soares – Paraná 
Prezados Senhores, 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ______/20_ – PROCESSO Nº. ___/20_ 
Comissão de Licitação - Carta-Proposta de Fornecimento. 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento do BEM abaixo discriminado, conforme 
Termo de Referência, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
REPRESENTANTE E CARGO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: ENDEREÇO e TELEFONE: 
2. DADOS BANCARIOS 
Nome e Código do Banco: 
Nome e Código da Agencia: 
Localidade da Agencia (Cidade e Estado): 
Numero da Conta Bancária: 
Nome do Favorecido 
OBS: O numero de conta bancaria informada deverá obrigatoriamente estar em nome da 
proponente. 
3. CONDIÇÕES GERAIS 
3.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 

presente licitação. 
PREÇO COTADO (INSERIR PLANILHA DE PREÇOS OFERECIDOS) 
Deverá ser cotado, preço unitário, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 
PROPOSTA: R$ (Por extenso) 
3.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno 
fornecimento do BEM, tais como os encargos (obrigações sociais, transporte, impostos, taxas 
etc.). 
(Local e Data) 
_____________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO VIII- MINUTA DO CONTRATO N°. _______/20_ 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ______/20__ – PROCESSO Nº. ___/20__ 

Acordam e ajustam ao firmar o presente CONTRATO, nos termos e fundamentos da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente, assim como pelas 
condições do Edital de Pregão 00/20__-Eletronico, pêlos termos da proposta da 
CONTRATADA datada de 00/00/20__ e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes: 

Contratante: Município De Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-
18, CONTRATANTE, representado neste ato pela Prefeita, de CPF nº. e RG nº(SSP/PR) em 
pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta cidade. 

CONTRATADO: __________, pessoa juridica de direito privado, situado a ____, nº ___, centro, 
cidade de ______, Estado ____, CEP ______, inscrito no CNPJ sob nº _____, neste ato 
representado por _____ com CPF sob nº ____ e RG nº ____. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O presente contrato tem por objetivo a: Aquisição de ____________, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Agricultura,  

Ite
m 

Qua
nt 

Uni
d 

Descrição 

    

que a CONTRATADA se declara em condições de entrega-lo com estrita observância do 
indicado nas especificações e na documentação levada a efeito pelo edital de Pregão 
Eletrônico nº. ________/___, devidamente homologado pelo CONTRATANTE em data de 
____/______/_____. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela aquisição total do BEM relacionado na 
Cláusula Primeira a importância de R$ ___________(______________________). 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada 
pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, até o 30º (trigésimo) dia após 
aquele em que deu o recebimento definitivo do objeto, com a apresentação da Nota Fiscal 
Eletrônica devidamente atestada pelo setor municipal de ______; 

PARAGRAFO PRIMEIRO: A contratada deverá apresentar as certidões (FGTS, 
TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o 
pagamento. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quaisquer erro ou emissão ocorrido na documentação fiscal será 
motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de 
pagamento até que o problema seja definitivamente sanado. 
CLÁUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
O pagamento decorrente da aquisição prevista no presente contrato correrá por conta dos 
recursos orçamentários abaixo especificados: 

Dotações 

Exercício da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2021 210 02.001.04.122.0401.2003 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 390 02.004.04.122.0401.2006 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 470 03.001.04.122.0402.2007 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 
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2021 630 03.003.04.122.0402.2009 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 750 03.005.04.121.0402.2011 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 810 03.006.04.122.0402.2012 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 1080 04.001.04.123.0403.2015 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 1541 05.001.10.301.1001.2020 1058 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 2490 06.002.08.244.0801.2027 940 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 3340 06.004.08.243.0802.2042 982 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 3355 06.004.08.243.0802.2042 1033 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 3570 07.001.12.361.1201.2044 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 3710 07.001.12.361.1201.2044 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 3850 07.002.12.361.1201.2046 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 3860 07.002.12.361.1201.2046 104 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 4160 07.003.12.361.1201.2049 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 4170 07.003.12.361.1201.2049 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 4290 07.003.12.361.1201.2049 104 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 4340 07.003.12.361.1201.2050 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 4350 07.003.12.361.1201.2050 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 4390 07.003.12.361.1201.2050 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 4400 07.003.12.361.1201.2050 104 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 4530 07.003.12.361.1201.2051 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 4540 07.003.12.361.1201.2051 104 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 4542 07.003.12.361.1201.2051 504 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 4680 07.004.12.365.1202.2056 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 4690 07.004.12.365.1202.2056 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 4780 07.004.12.365.1202.2056 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 4820 07.004.12.365.1202.2057 102 3.1.90.13.00.00 Do Exercício 

2021 4880 07.004.12.365.1202.2058 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 4890 07.004.12.365.1202.2058 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 4980 07.004.12.365.1202.2058 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 5140 07.004.12.365.1202.2060 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 5150 07.004.12.365.1202.2060 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício 

2021 5180 07.004.12.365.1202.2060 103 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 5190 07.004.12.365.1202.2060 104 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 5192 07.004.12.365.1202.2060 504 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 6660 09.001.13.392.1301.2075 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 6910 10.001.20.606.2001.2078 504 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 7510 12.001.27.812.2701.2085 0 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

2021 7780 14.001.26.782.1501.2089 504 4.4.90.52.00.00 Do Exercício 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO BEM 
A entrega do BEM licitado ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias, após a emissão da 
requisição de compras, devidamente autorizado por pessoa responsável para tal finalidade. 
PARAGRAFO PRIMEIRO: O BEM deverá ser entregue na Av Araucaria, sn, centro, no 
município de Cel. Domingos Soares– PR. 
PARAGRAFO SEGUNDO: A contratada se obriga entregar o BEM em conformidade com a 
marca, preço e quantidade especificada em sua proposta, sendo que, as despesas pertinentes 
à entrega (frete, seguro e etc.) correrão às suas expensas. 
PARAGRAFO TERCEIRO: O BEM terá que estar acompanhado da Nota Fiscal de Venda, para 
conferência e encaminhamento da mesma ao Setor de Compras, para processamento do 
empenho respectivo. 
PARAGRAFO QUARTO: A licitante vencedora obriga-se a fornecer o(s) bem(ns) a que se 
refere este Pregão em conformidade com as especificações descritas em sua Proposta de 
Preços, sendo que, o mesmo terá que ser novo e em perfeita condições de funcionamento, 
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responsabilizando-se a licitante pela sua substituição, caso o mesmo não esteja em 
conformidade com a proposta. 
PARAGRAFO QUINTO: Será recusado o produto considerado imprestável ou defeituoso, ou 
que não esteja adequado ao uso a que se destina, devendo a licitante contratada substituí-lo 
imediatamente, sem ônus ao Licitador. 
PARAGRAFO SEXTO: O objeto deverá ser fornecido, sem ônus adicional para o contratante. 
PARAGRAFO SÉTIMO: No ato de entrega, o objeto deverá estar acompanhado da Nota 
Fiscal/Fatura em 03 (três) vias, em conformidade com a requisição de fornecimento. A Nota 
fiscal deverá ser emitida da seguinte forma: 
a) Deverá ser obrigatoriamente na forma eletrônica, obedecendo à legislação pertinente; 
b) Deverá constar na Nota Fiscal Eletrônica o número do contrato e nº do Pregão Eletrônico; 
c) Deverá conter discriminação detalhada do bem a ser fornecido, permitindo a sua perfeita 

identificação. 
PARAGRAFO OITAVO: Efetuada a entrega, o seu objeto será recebido na forma prevista no 
art. 73 da Lei 8.666/93. 
PARAGRAFO NONO: O recebimento provisório ou definitivo do objeto da entrega não exclui a 
responsabilidade civil a ela relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução. 
PARAGRAFO DÉCIMO: Em caso de devolução do objeto por estar em desacordo com as 
especificações, todas as despesas serão atribuídas à empresa contratada. 
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: No valor contratual estão computados os tributos de 
qualquer natureza incidentes sobre material e a venda a ser realizada, bem como custo de 
transporte, inclusive carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por 
conta, risco e responsabilidade da contratada. 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do objeto da presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir do 
dia ___ /_____/20_ e termino no dia ___/_____/20_, podendo o mesmo ser dilatado ou 
diminuído, conforme conveniência das partes. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA  
No ato de entrega do objeto contratual, a contratada terá que apresentar o certificado de 
garantia do mesmo, o qual terá que ser de no mínimo 01 (um) ano para bens tidos como 
permanentes e de 3(três) meses para bens tidos como de consumo, salvo quando a descrição 
do item dispuser em edital de forma diferente. 
PARAGRAFO PRIMEIRO: A garantia ofertada deverá suportar as alterações, substituições ou 
reparos de todo e qualquer mecanismo que apresente anomalia, vícios ou defeito de 
fabricação, como falhas ou imperfeições em suas características de operação e de 
funcionamento. 
CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS BENS 
O BEM ora licitado será recebido e inspecionado pela direção do departamento municipal 
requisitante , na pessoa do responsável, diretor do departamento, o qual acompanhará todas 
as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito desempenho do objeto 
licitado. 
PARAGRAFO ÚNICO: Constatado que o objeto recebido não atende as especificações 
estipuladas no Termo de Referência, ou ainda, que não atende a finalidade que dele 
naturalmente se espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa 
vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-a para que 
sane as irregularidades dentro prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo para o 
MUNICIPIO. 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE 
O preço pelo qual for contratado o objeto do presente contrato não será reajustado. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO GESTOR DO CONTRATO 
Fica designado para atuar como gestor do contrato, após a assinatura deste, o diretor do 
departamento municipal de  ação social, na pessoa do Sra  Terezinha  de Jesus Jacomel, o 
qual acompanhará todas as ocorrências e adoção de providências pertinentes ao perfeito 
desempenho do objeto contratado. 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
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I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética 
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 
na execução de contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 
afetar a execução do contrato. 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 
impedir materialmente a apuração de alegações de prática; (ii) atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 
II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, 
para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para 
a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, 
em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA- DA RESPONSABILIDADE 
A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela 
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, 
por quaisquer prejuízos que sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na execução 
deste contrato. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou 
obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e 
decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, 
exclusivamente a CONTRATADA. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA  manterá, durante toda a execução do contrato, 
as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 São obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer o BEM dentro dos padrões de qualidade exigidos; 
b) Obedecer o prazo de entrega estipulado; e, 
c) Suportar as despesas provenientes de frete, seguro e outras que se fizerem 
necessárias. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
São obrigações do CONTRATANTE: 
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a) Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste 
instrumento; 

b) Fornecer todos os dados e especificações necessárias a completa e correta execução 
do objeto; 

c) Comunicar a CONTRATADA, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, 
das necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do 
objeto deste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES 
Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco 
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas 
previstas no Edital e das demais cominações legais, o licitante que cometer as infrações 
estabelecidas no Art. 7º da Lei 10.520/2002, sem prejuízo das demais cominações legais. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O atraso injustificado, execução parcial ou inexecução do contrato, 
a CONTRATADA ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados 
os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda 
garantida prévia e ampla defesa, às seguintes cominações administrativas, cumulativamente 
ou não, com as penalidades previstas no edital: 

a) Advertência; 
b) Multa de: 
b.1) 1% (um por dento) ao dia sobre o valor adjudicado, no caso de atraso ou execução 

parcial, limitado a trinta dias. 
b.1.1) Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias 

caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas nas 
letras “b.2” e “c”. 

b.2) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, nos casos de rescisão por culpa da 
CONTRATADA o que caracteriza a inexecução da obrigação assumida. 

c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Prefeitura; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Uma vez configurado o inadimplemento contratual, a multa de que 
trata o item anterior será deduzida do pagamento devido pela Prefeitura ao adjudicatário, 
independente de comunicação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Após a conclusão do processo administrativo, garantida ampla 
defesa, serão devolvidos os valores retidos na forma do item anterior corrigidos pelo índice da 
poupança, caso o julgamento seja favorável ao licitante. 
PARÁGRAFO QUARTO: Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem 
prorrogação, nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº. 8.666/93, 
devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os 
documentos necessários à comprovação das alegações, ser recebida contemporaneamente ao 
fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos não procedidos da competente 
prorrogação. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
O presente contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei nº. 10.520/02 e, 
subsidiariamente, pela Lei nº. 8.666/93, pelos Princípios de Direito Público, aplicando-se-lhe 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de direito privado. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos aplicando-se os 
preceitos legais referidos no “caput” desta Cláusula, na doutrina e jurisprudência aplicáveis à 
espécie. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de 
notificação judicial, nas seguintes hipóteses: 
a) Infringência de qualquer obrigação aqui ajustada, conforme estabelece o artigo 77 da Lei nº. 
8.666/93; ou, 
b) Pela materialização de qualquer das causas mencionadas no art. 78 do mesmo diploma. 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
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As partes elegem o foro da Comarca da Comarca de Palmas/PR, para dirimir quaisquer 
dúvidas decorrentes do presente Contrato. E, por estarem certos e ajustados, assinam o 
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo, para que surta os efeitos legais. 
Cel. Domingos Soares-PR _____, em ___ de _____ de 20_ 
CONTRATANTE                         CONTRATADA 
Testemunhas: 
(assinatura e n° do CPF)              (assinatura e n° do CPF) 
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ANEXO IX – MODELO  DECLARAÇÃO  CNAE 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ______/20_ – PROCESSO Nº. ___/20_ 
A empresa __________________, cadastrada no CNPJ/MF sob nº __________, estabelecida 
a ___________________, através do  signatário  da  presente,  o  senhor (inserir  a 
qualificação completa),  representante legalmente constituído, declara sob as penas da Lei que 
o CNAE que representa a atividade de maior receita é ___________(código) - 
________________(descrição da atividade conforme CNAE). 
Por ser verdade, firmo(amos) a presente. 
(Local e Data) 
______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente. 
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ANEXO X – MODELO  DECLARAÇÃO  VINCULO FUNCIONAL 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ______/20_ – PROCESSO Nº. ___/20_ 
A empresa __________________, cadastrada no CNPJ/MF sob nº __________, estabelecida 
a ___________________, através do  signatário  da  presente,  o  senhor (inserir  a 
qualificação completa),  representante legalmente constituído, declara sob as penas da Lei 
que, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº. 01/97, de 15/01/1997, e 
suas alterações, a Portaria Interministerial 507/2011 e o Art. 20, XII, Lei 12.309/2010, no âmbito 
da execução do objeto em tela deste certame, não possui em seu quadro societário servidor 
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, 
sendo de inteira responsabilidade desta proponente o fornecimento da presente Declaração, 
bem como a fiscalização dessa vedação. 
Por ser verdade, firmo(amos) a presente. 
(Local e Data) 
______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


