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LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 

123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 2014) 
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 152/2017 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 116/2017 

RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL 
 

 

Razão Social:  

CNPJ N.º:  

Endereço:  

Cidade:                               Estado:                    CEP: 

E-mail:  

Telefone/Fax:  

Pessoa para contato: 

 
OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrodomésticos e itens de cozinha para o setor de 

Vigilância Sanitária, moveis para o Conselho Municipal de Saúde e fornecimento de 

equipamento e instalação de sistema de chamado de enfermagem para a Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA), órgãos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de União 

da Vitória – PR; conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital 

e seus anexos. 

 

Recebi do MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR, o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.° 

116/2017 – PROCESSO N.º 150/2017, cuja realização será às 14h00min, do dia 

25/09/2017, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR, localizada na 

Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205 – 4º Andar, Centro, União da Vitória.  

 
Local,_____________,____ de _________________ de 2017.  

 
Assinatura_______________________________________  
 

Retirada do Edital Via Internet.  
 
• Para formalização do interesse de participar nesta licitação, a empresa deverá passar este 
formulário/recibo, devidamente preenchido para a Comissão Permanente de Licitações, através do 

e-mail: licitação@uniaodavitoria.pr.gov.br. 
 
• A não remessa do recibo, exime a CPL da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
 
OBS: TODA INFORMAÇÃO ADICIONAL DESTE CERTAME SERÁ DIVULGADA CONFORME 
EXIGÊNCIA EM LEI. FAZ-SE SABER QUE O NÃO ENVIO DESTE DOCUMENTO PREENCHIDO 

CORRETAMENTE, EXIME A ADMINISTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE QUALQUER EVENTUAL 
INFORMAÇÃO DESTE PREGÃO DIRETAMENTE A LICITANTE.  
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 116/2017 – PROCESSO N.º 150/2017 

 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 

123/2006 (REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147, DE 2014). 

 

1. PREÂMBULO 

11.1 – O Município de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 

75.967.760/0001-71 através do Prefeito Municipal de União da Vitória e Pregoeiro nomeado 

através do Decreto n.º 065/2017, observadas às disposições contidas na Lei Federal n.º 10.520, de 

17/07/2002, Decreto Federal n.º 3.555, de 08/08/2000, e suas alterações, LEI MUNICIPAL Nº 

4363 DE 04/02/2014, aplicando–se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n.º 8.666, de 

21/06/93, com suas alterações, torna público a realização de licitação, no dia 25/09/2017 às 

14h00min no Departamento de Compras e Licitações no Prédio Sede da Prefeitura, no endereço 

Rua Dr. Cruz Machado, 205, 3º e 4º pavimentos, centro, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 

sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR LOTE. 

 

1.2 - O recebimento dos envelopes “N.º 01”, contendo a Proposta de Preços, e “N.º 02”, 
contendo a Documentação de Habilitação, dar-se-á até às 14h00min do dia 
25/09/2017,no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, localizado no  andar térreo no endereço 

acima indicado.  

 

2. OBJETO 

2.1 – A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrodomésticos 

e itens de cozinha para o setor de Vigilância Sanitária, moveis para o Conselho Municipal de Saúde 

e fornecimento de equipamento e instalação de sistema de chamado de enfermagem para a 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA), órgãos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de União 

da Vitória – PR; conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus 

anexos. 

 

2.2 – Cabe destacar os quantitativos especificados no Anexo “I” são estimativas de consumo, não 
obrigando o Município à aquisição total. 

 
2.3 – O Município de União da Vitória reserva-se no direito de deixar de adquirir o objeto da 
presente licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade financeira, 
sem prévio acordo com o(s) licitante(s) vencedor(es), não cabendo a este(s) qualquer tipo de 
indenização. 
 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Esta licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de Microempresas ou 

Empresas de Pequeno Porte. Conforme Artigos 47 e 48 da Lei Complementar 123 de 
2006. 

 

3.2. Poderão participar deste pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências deste 

edital e seus anexos. 

3.3. Não se admitirá nesta licitação a participação de:  

a) Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que não atenderem às condições deste edital; 

b) Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que estejam sob falência, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com o poder 

público no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas entidades da 

administração indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação e impedidas de 

contratar com a Procuradoria-Geral de Justiça; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
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c) Agentes políticos e servidores públicos do Município de União da Vitória, Estado do 

Paraná. 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

4.1 – Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do 

presente Edital, protocolizando o pedido no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, de acordo 

com os prazos do art. 41 da Lei n.º 8.666/93, cabendo ao/a Pregoeiro (a) decidir sobre a petição 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

4.1.1 - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

a realização do certame. 

4.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública 

do pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

4.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório. 

 

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5.1 - O interessado ou seu procurador deverá apresentar-se, perante o pregoeiro, para 

proceder ao respectivo credenciamento, munido dos documentos que o credenciem a 

participar deste procedimento licitatório, INCLUSIVE COM PODERES PARA FORMULAÇÃO DE 

OFERTAS E LANCES VERBAIS. 

 

5.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 

intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder pela empresa representada, 

por todos os atos e efeitos previstos neste edital. 

 

5.3 - A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará na sua 

imediata exclusão, salvo, por expressa autorização do pregoeiro. 

 

5.4 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 

registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

 

b) tratando-se de procurador, A PROCURAÇÃO por instrumento público ou particular, com 

reconhecimento de firma do outorgante,NA QUAL CONSTEM PODERES ESPECÍFICOS 

PARA FORMULAR LANCES, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 

documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a 

outorga;  

 

c) Tratando-se de MEI – Microempreendedor Individual Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual acompanhado de documento de Identificação com foto. 

 

5.4.1 – Para enquadramento como Microempresa ou empresa de Pequeno Porte na 

Licitação deverá ser apresentado (fora dos envelopes) o seguinte documento: 

 

a) Certidão Simplificada Expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme o Art. 

8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007 ou 

documento equivalente aceito pelo Pregoeiro. 
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5.4.1.1 – Caso a licitante possua Certificado de Registro Cadastral do Município de União 

da Vitória e no mesmo conste o documento constante deste item, a apresentação no ato 

do credenciamento poderá ser dispensado pelo Pregoeiro. 

 

I - o representante legal e/ou procurador, deverão identificar-se exibindo o documento oficial de 

identificação que contenha foto.  

 

5.5 - Sendo A PROCURAÇÃO PARTICULAR, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada do 

documento comprobatório dos poderes do outorgante (ato constitutivo/deliberativo da pessoa 

jurídica - contrato social onde se possa identificar o ADMINISTRADOR), que deverá ser 

apresentado no momento do credenciamento. 

 

5.6 - Estes documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados no início da sessão do 

pregão. No caso de cópias, as mesmas devem estar autenticadas por tabelião ou serem pelo 

pregoeiro ou  membro da sua equipe de apoio. 

 

5.7 - A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 

credenciamento, impedirá a participação do licitante no presente certame. O 

representante poderá ser substituído, a qualquer momento, por outro devidamente 

credenciado. 

 

5.8 – Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

empresa licitante. 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS E DOS 

DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO 

 

6.1 -No dia, hora e local, designados neste edital, na presença dos interessados ou seus 

representantes, devidamente credenciados, em sessão pública, o pregoeiro, que dirigirá 

os trabalhos, receberá os documentos abaixo relacionados, sendo registrados em ata os 

nomes dos licitantes: 

 

a) DECLARAÇÃO DE CUMPRE INTEGRALMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, 

separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem abaixo, dando ciência de que atende às 

condições do presente certame, conforme Modelo constante do Anexo III deste edital, e; 

 

b) Envelopes separados contendo a documentação exigida para Proposta de Preço (envelope n.º 

01) e Habilitação (envelope n.º 02), devidamente fechados.  

 

6.2 - Aberta a sessão não mais serão admitidos novos licitantes. 

 

6.3 - Os documentos relativos à proposta de preço e a habilitação deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome 

do licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos 

("Proposta de Preço" e "Documentos de Habilitação"), na forma das alíneas “a” e “b” a 

seguir: 

 

a) Envelope contendo os documentos relativos à proposta de preço: 
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AO (A) PREGOEIRO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR  

ENVELOPE N.º 1 - “PROPOSTA COMERCIAL”  

PROCESSO N.º 138/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 105/2017 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, ENDEREÇO E CNPJ.  

 

b) Envelope contendo os documentos de habilitação: 

 

 

AO (A) PREGOEIRO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR  

ENVELOPE N.º 2 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”  

PROCESSO N.º 138/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 105/2017 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, ENDEREÇO E CNPJ. 

 

 

6.4 – Será admitida a remessa dos envelopes “N.º 01” e “N.º 02” - proposta de preço e 

habilitação, por via postal. 

 

6.5 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em 

original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial, no caso de cópias, desde que acompanhadas dos originais 

para conferência, na sessão, pelo pregoeiro ou sua equipe de apoio. 

 

6.6 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 

cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 

catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 

 

6.7 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 

documentos referentes à proposta de preço e à habilitação e seus anexos, deverão ser 

apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente. 

 

6.8 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, apresentados em 

língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o 

idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 

 

6.9 - O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - indicado nos documentos da 

proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai 

fornecer o objeto da presente licitação. 

 

6.10 - A não entrega da Declaração exigida na alínea “a” do item 6.1 deste edital implicará no não 

recebimento, por parte do pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da proposta de 

preço e de habilitação e, portanto, a não aceitação do licitante no certame. 

 

6.11 - Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “N.º 01” 

 

7.1 – A proposta de preço – Envelope “N.º 01” – deverá ser apresentada em envelope lacrado. 
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7.2 - A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, com a indicação do preço unitário e 

total de cada item, em moeda nacional, contendo duas casas depois da vírgula, com indicação do 

fabricante, devidamente datada, rubricada(s) por representante legal, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas. 

 

7.3 – A proposta deverá conter ainda: 

a. Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto ou                                        
destacados; 
 

b. O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura 
das propostas virtuais; 

 
c. Especificação completa do produto ofertado a fim de possibilitar a sua completa avaliação, 

totalmente conforme descrito no “ANEXO I”, deste Edital. 
 

d. Marca do produto. 
 

e. Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

 
f. Carimbo da empresa; 

 
7.4 –Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos 
inerentes ao produto até a sua entrega no local fixado neste edital. 

 

7.5 - Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 
legislação em vigor; 

 

7.6 – Na proposta de preço escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados 

através de lances verbais, deverão ser considerados no cálculo da prestação de serviços, 

todos os custos, incluindo: mão de obra, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, bem como despesas referentes à prestação de serviços. 

 

7.7 – Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão da 

parte do fornecedor. 

 

7.8 – Não se admitirá proposta que apresente preço global unitário, simbólico, irrisório, 

superestimado ou de valor zero, incompatível com o preço de marcado, acrescido dos respectivos 

encargos.  

 

7.9 - A apresentação da proposta implicará na aceitação plena por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital, seus Anexos e será considerada como evidência de que a proponente: 
 

a. Examinou criteriosamente todos os documentos do edital e obteve todas as informações 
necessárias para sua formulação; 

 
b. Considerou que os elementos desta licitação permitem a elaboração de uma proposta 

totalmente condizente com o objeto licitado; 
 

c. Sendo vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa 

execução do objeto ora licitado; 

 

8. DO PREÇO MÁXIMO 

8.1 - Serão desclassificadas, as propostas que apresentarem preços superiores aos preços 

máximos estabelecidos no Anexo “I” – Termo de Referência deste Edital. 
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9. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE “N.º 02” 

 

9.1 - Os licitantes deverão apresentar no envelope “N.º 02” – “Documentos de Habilitação”, que 

demonstrem atendimento às exigências indicadas neste item.  

 

9.1.1. DAS DECLARAÇÕES 
 

a. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as 

penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditiva da habilitação, conforme art. 32, 
parágrafo 2º da Lei n. º 8.666/93. (Anexo VI); 

 
b. Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando 

trabalho noturno, insalubre ou perigoso; ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. (Anexo 
V); 

 
c. Declaração de Inexistência de Vínculo. (Anexo IX); 

 

9.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA - Art. 28 da Lei Federal 8.666/93 
 
9.1.2.1. A documentação relativa à habilitação jurídica do licitante, cujo objeto social 
deve ser compatível com o objeto licitado, consistirá em: 

 
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 

b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores;  
 

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
 

d. Para o MEI: apresentação do Certificado de Microempreendedor Individual; 

 
e. Conforme disposto na Lei Complementar nº 123/2006, Artigos 44° e 45°, a 

empresa deverá apresentar comprovação da condição de enquadramento no 
regime das microempresas e empresas de pequeno porte através da apresentação 
de um dos seguintes documentos: 
e.1 – Declaração comprovando que se adaptam a Lei Complementar 123 de 14 de 
dezembro de 2006; 
e.2 – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial ou 

e.3 – Documento oficial onde conste que a empresa está enquadrada como ME ou EPP. 
 

f. Certificado de Registro Cadastral fornecido pela Prefeitura Municipal de União da Vitória – 
Paraná, válido na data de abertura da presente licitação (Opcional - conforme Item 
9.1.5, alínea “b”); 

 

OBS.: Caso a empresa já tenha apresentado os documentos referidos acima em momento 

anterior, será dispensada nova apresentação na habilitação jurídica. 

9.1.3 - REGULARIDADE FISCAL - Art. 29 da Lei Federal 8.666/93 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a 
apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil;  
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b. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos 
tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do 

parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições 
instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros; 

 
c. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa 
Econômica Federal – CEF;  

 

d. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais, 
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de 
Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;  

e. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais 
da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do licitante na 

forma da lei;  
 

f. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do 
artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º 

de maio de 1943. 
 

9.1.3.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição.  
 
9.1.3.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.1.3.1.2. A declaração do vencedor acima referida será realizada no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da 

fase recursal.  

 
9.1.3.1.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste edital, sendo facultado 
ao Pregoeiro convocar o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de 
habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, 
desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou 
revogar a licitação. 

 
 

9.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA - Art. 31 da Lei Federal 8.666/93 

 

a. Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca da 
sede da proponente, emitida a, no máximo, 90 (noventa) dias da data prevista para 

entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/93; 
 

b. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício fiscal, já exigíveis e 
apresentados na forma das Leis Federais nº 6.404/76 e nº 10.406/2002, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados a mais de 03 
(três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação, 
ocorrida no período, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou outro indicador 

que o venha substituir. 
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b.1. Se necessária à atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, assinado 
pelo contador; 
 

b.2.  As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 
item mediante a apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial 
levantado, conforme o caso; 
 

b.3. As Microempresas e as empresas de pequeno porte, também deverão enquadrar no 
disposto neste item, devendo apresentar, o Balanço de Abertura ou o último Balanço 
Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente registrado; 

 
b.4. Por força do art. 18-A, § 1º, da LC 123/2006, considera o MEI o empresário individual que 
tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 36.000,00 (trinta e seus mil 
reais), optante pelo Simples Nacional. Portanto, a definição de MEI se enquadra dentro da 
definição do “pequeno empresário” e, assim, está dispensado da elaboração do balanço 
patrimonial (exigência do item n.º 9.1.4, alínea “b”). 

 
b.5. Serão considerados aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de 
abertura) e demonstrações contábeis assim apresentados: 

 
1. Publicados no Diário Oficial; ou 

2. Publicados em Jornal; ou 
3. Por cópia ou fotocópia autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da 

proponente; ou 
4. Por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicilio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os 
Termos de Abertura e Encerramento. 

 
Obs. As empresas abertas no exercício financeiro corrente, deverão estar com o Balanço de 
abertura publicados em jornal ou autenticação na Junta Comercial da sede ou domicilio do 

proponente. 
 
9.1.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - Art. 30 da Lei Federal 8.666/93: 
 
9.1.5.1 – O proponente que disputar o Lote nº 06 (APARELHO DE AR CONDICIONADO) 

deverá apresentar ainda: 

 
a. Prova de inscrição da empresa proponente no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) relativo ao Estado da sede da 
proponente; 

 
b. Prova de inscrição do responsável técnico da empresa proponente, no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) 

relativo ao Estado da sede da proponente; 
 
9.1.6. DISPOSIÇÕES GERAIS REFERENTES AOS DOCUMENTOS: 

 

a) Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão de imprensa oficial. No caso de 

apresentação de cópias, deverão ser autenticadas por tabelião ou, apresentados os 

respectivos originais para conferência pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio, 

na sessão; 

 

b) A apresentação do Certificado de Registro Cadastral fornecido pela Prefeitura 

Municipal de União da Vitória - Paraná, válido na data de abertura desta licitação, 

substituirá a apresentação dos documentos referentes aos itens: (COMPROVAÇÃO 

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA - 9.1.2 - alíneas “a, b, c, d, f”); (COMPROVAÇÃO DE 
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REGULARIDADE FISCAL – 9.1.3 - alínea “a”) e (COMPROVAÇÃO DA 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – 9.1.4 - alínea “b”).  

 

c) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição. 

 

d) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

 

e) A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior “d”, implicará 

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

no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 

licitação. 

 
f) A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei. 

 
g) Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos a menos 

de 90 (noventa) dias de sua apresentação, não se enquadrando no prazo de que trata este 

item os documentos cuja validade é indeterminada; 
 

h) As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido 
neste Edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação 
posterior. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações 
desta seção ou não lograrem provar sua regularidade serão inabilitados. 

 

10. DO PROCEDIMENTO 

 

10.1 - No dia, hora e local, designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento 

das propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou seu procurador 

proceder ao respectivo credenciamento, COMPROVANDO, possuir os necessários poderes 

para formulação de propostas verbais (lance) e para a prática de todos os demais atos 

inerentes ao certame. 

 

10.2 - Aberta a sessão, o representante legal ou seu procurador entregará ao pregoeiro, 

declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 

estabelece o inciso VII do art. 4° da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 (Anexo III) e, em 

envelope separado, a proposta e a documentação de habilitação. 

 

10.3 - O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes “N.º 01”, contendo as propostas, que 

deverão ser rubricadas por ele e membros da equipe de apoio, conferindo-as quanto à validade e 

cumprimento das exigências contidas no edital, sendo classificadas as propostas dos licitantes de 

menor preço e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em 

até dez por cento, relativamente à de menor preço, para o item licitado.  

 

10.4 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas 

subsequentes, até o máximo de três, para que os licitantes participem dos lances 

verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas. 
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10.5 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, 

que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. Os lances 

verbais serão feitos para o total de cada item/lote até o encerramento do julgamento deste, sendo 

a forma de julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE, observados os prazos máximos para o 

fornecimento/execução, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e 

qualidade definidos no edital. 

 

10.6 - O pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 

em ordem decrescente de valor. 

 

10.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 

preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

10.8 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 

pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade; 

 

10.9 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 

10.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva, ordenadas as propostas o pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 

 

10.11 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação - “N.º 02” - do licitante que a tiver formulado para confirmação das 

suas condições habilitatórias.  

 

10.12 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor e a ele adjudicado o(s) item(s)/lote(s) do certame; 

 

10.13 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 

habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 

adjudicado o(s) item(s)/lote(s) do certame. 

 

10.14 – Nas situações previstas nos itens 10.9 e 10.10, o pregoeiro poderá negociar diretamente 

com os proponentes para que seja obtido preço melhor. 

 

10.15 – Declarados os classificados será dada oportunidade a qualquer licitante de manifestar-se 

quanto à intenção de recorrer nos termos do art. 4º, incisos XVIII a XX da Lei 10.520/02. 

 

10.16 – Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, licitantes e 

presentes. 

 

10.18 – As dúvidas que surgirem durante as sessões públicas, serão, a juízo da Pregoeira e Equipe 

de Apoio, resolvidas por esta, na presença dos proponentes ou deixadas para posterior deliberação. 

 

11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
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11.1 – Para julgamento e classificação das propostas será adotado, pela ordem crescente dos 

preços finais, o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, registrando-se os preços dos proponentes 

classificados por lote, na ordem de sua classificação. 

 

11.2 - Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições; 

b) Apresentem valores superiores aos constantes do Anexo “I” ou manifestamente 

inexequíveis; 

c) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o 

julgamento; 

d) Cujo ITEM tenha ausência de preço unitário; 

e) Cujo ITEM tenha algum item que ultrapasse o Preço Máximo estabelecido. 

 

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

12.1 – As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação, serão suportadas pela 
Dotação Orçamentária n.º 2.058.3390.30 - 499 - 202/2017   -   MANUTENÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 2.071.3390.30 - 1303 - 218/2017   -   MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 
2.071.4490.52 - 1303 - 231/2017   -   MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 2.045.3390.30 - 497 - 
263/2017   -   MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

 

13. DA HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1 - O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para  homologação. 

 

13.2 – O fornecimento dos produtos objeto do presente certame deverá ser executado em estrita 

conformidade com as prescrições deste edital e seus anexos, que são dele partes integrantes e 

inseparáveis. 

 

13.3 - É facultado ao Município de União da Vitória, quando o convocado não comparecer no prazo 

estipulado, deixar, injustificadamente, de fornecer os produtos dentro dos prazos previstos, ou, 

ainda, recusar-se de cumprir com sua proposta vencedora, convocar os LICITANTES 

remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na 

legislação. 

  

14. CRITÉRIO DE REAJUSTE 

 

14.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o Item 07 deste edital, 
fixo e irreajustável. 
 

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, DO PRAZO PARA ENTREGA E DA FISCALIZAÇÃO 

 

15.1– O produto será solicitado de forma parcelada, de acordo com a necessidade daSecretaria 

Municipal de Saúde, a qual será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato; 
 

14.2 - O produto, objeto da presente licitação deverá ser entregue na SEDE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no seguinte endereço: Rua Castro Alves - S/N–
Centro, Município de  União da Vitória – Paraná, CEP 84.600-000 – (antigo Pronto 
Socorro) No horário da 08h00min às 12h00min - e das 13:30 ás 17:00hrs. Fone: 0xx-42-
3522-2950, no prazo de até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de 
fornecimento. 
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14.4 – No ato da entrega do produto serão verificadas: quantidade, marca ofertada, reservando-se 
ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com a proposta apresentada pela empresa 
vencedora do certame. 
 
14.5 - Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, 

todas as despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua substituição ou 
adequação ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
14.6 - O contrato terá um prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 

assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no Art. 
57° da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
 

14.7 – A entrega do material da presente licitação dar-se-á de acordo com art. 73, inciso II, 
alíneas “a” e “b” da Lei nº 8666/93.  
 
14.8 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade 
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.  
 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO 

 
16.1 - O atraso injustificado na execução do contrato, por culpa do CONTRATADO, o sujeitará ao 
pagamento de multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, que será aplicada na forma 

seguinte: 
a) Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2%; 
 
b) Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4%, sobre o total dos dias em atraso, 

sem prejuízo da rescisão unilateral por parte da CONTRATANTE; 
 
c)No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor 
devido, equivalente a 0,2% até 10 (dez) dias de atraso e 0,4% acima desse prazo, calculado 
sobre o total dos dias em atraso. 
 

16.2 - Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a 

CONTRATANTE, garantida a prévia defesa do licitante, que deverá ser apresentada no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da sua notificação, poderá aplicar, sem prejuízo das demais cominações 
legais bem como das multas e penalidades previstas neste edital ou no contrato, as seguintes 

sanções: 
 
a) Advertência por escrito, quando o CONTRATADO deixar de atender determinações 

necessárias à regularização de faltas ou defeitos concernentes à execução dos serviços ou 
entrega dos bens; 
 
b) Multa no percentual de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato 
em caso de inexecução parcial e de até 10% (dez por cento) no caso de inexecução 
total do contrato. 
 

c) Suspensão temporária de participar de licitação, e impedimento para contratar com o 
CONTRATANTE, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos. Esta sanção sempre será aplicada, 
ressalvadas outras hipóteses não arroladas neste item, quando o CONTRATADO, convocado 
dentre do prazo de validade da proposta: não celebrar o contrato; deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame; ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto; não mantiver a proposta; falhar ou fraudar a execução do contrato; 
comportar-se de modo inidôneo; ou cometer fraude fiscal.  

 
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 concedida 
sempre que o licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base na subcondição anterior;  
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16.3 - A multa será descontada pela CONTRATANTE dos créditos existentes em nome do 
CONTRATADO e, não havendo esses, ou sendo ela maior do que o crédito, deverá ser recolhida no 
Setor Financeiro da Prefeitura Municipal de União da Vitória, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
após a respectiva notificação. Não solvida a multa, nos termos aqui previstos, será ela cobrada 

judicialmente com ônus ao devedor.    
 
16.4 - As penalidades previstas no subitem 17.1 não serão aplicadas quando o descumprimento do 
estipulado no contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente 

comprovado e aceito pela CONTRATANTE. 
 
16.5 - O contrato poderá ser rescindido quando da ocorrência de qualquer uma das hipóteses 

previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93. 
 

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 

 
17.1 - Os pagamentos serão efetuados através do Setor Financeiro, em crédito em conta bancária 
indicada pelo fornecedor, em até 30 (trinta) dias após cada entrega, mediante a apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura devidamente aprovada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura 

de União da Vitória, a qual ficará responsável pela fiscalização do Contrato. 
 
17.2 - No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, bem como o número do 

processo licitatório e o número do contrato que a originou. 
 
17.3 -A CONTRATADA, quando solicitado pela Contratante, deverá comprovar via 
documento impresso a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) e à Dívida Ativa da União e de Débitos Previdenciários (certidão unificada federal 
instituída 03/11/2014); 
 

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

18.1 – Qualquer pessoa poderá impugnar o edital desde que o faça em até 02 (dois) dias úteis 

antes da data fixada para recebimento das propostas, dirigindo-se ao Pregoeiro, devendo der 

protocolizada na sede da Administração Municipal – Setor de Protocolo.  

 

18.2 – Cabe ao Pregoeiro encaminhar a petição à Assessoria Jurídica para análise e parecer, no 

prazo de vinte e quatro horas. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame.  

 

18.3 - Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos seguintes termos:  

 

a) Declarados os classificados, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias 

para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados 

para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. (art. 4°, 

XVIII da Lei n° 10.520/02).  

b) O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.     

c) A falta de manifestação e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso.   

 

18.4 – Os recursos e impugnações interpostos fora do contexto deste Pregão Presencial, ou fora 

dos prazos não serão conhecidos.   
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19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1 - Aplicam-se subsidiariamente, para a presente licitação, as normas da Lei n° 8.666 de 21 de 

junho de 1993.  

 

19.2 - A não entrega da DECLARAÇÃO exigida no item 6.1 alínea “a” deste edital implicará no não 

recebimento, por parte do pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da proposta de 

preço e de habilitação e, portanto, a não aceitação do licitante no certame.     

 

19.3- O Prefeito Municipal de União da Vitória, na qualidade de ordenador das despesas, poderá 

revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal ato, devendo anula-la por 

ilegalidade de oficio, ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  

 

19.4 - A participação na licitação importa em total, e irretratável submissão dos proponentes às 

condições deste edital, sujeitando-se o licitante às sanções previstas no Art. 87 da Lei 8.666/93 e 

suas alterações, combinado com o Art. 7º da Lei 10.520/2002.  

 

19.5 - Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.    

 

19.6 - É vedada a licitante classificada subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta licitação.   

 

19.7 - Assegura-se ao Município de União da Vitória o direito de:  

 

a) Promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo (art. 43, parágrafo 3º, da Lei 8.666/93), sendo vedada a inclusão posterior 

de documentos ou informações que deveriam constar originalmente das propostas;  

 

b) Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art.49, caput, da Lei 8.666/93), 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado;  

 

c) Rescindir unilateralmente o ajuste nos termos do inciso I do artigo 79 da Lei nº. 8666/93.  

 

d) Contratar ou não o objeto do presente certame.  

 

19.8 - As empresas licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados, em qualquer época ou fase do processo licitatório;  

 

19.9 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação exigida pelo presente Edital, cujo desconhecimento não poderão alegar.  

 

19.10 - Na contagem dos prazos será observado o disposto no artigo 110 da Lei nº. 8666/93.  

 

19.11 - Reserva-se ao pregoeiro o direito de solicitar, em qualquer época ou oportunidade, 

informações complementares.  

 

19.12 - No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou  

indenização, poderá ser:  

 

 a) adiada a data da abertura desta licitação;  

 

 b) alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.   
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19.13 - Não será permitida a retirada dos envelopes apresentados ou cancelamento de propostas,  

pelos licitantes, após a sua entrega.   

 

19.14 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do 

licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.   

 

19.15 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação.  

 

19.16 - Em hipótese alguma serão aceitas alterações nos conteúdos dos envelopes já 

protocolizados.  

 

19.17 - Todas as referências de tempo contidas neste Edital e no aviso terão como padrão o 

horário de Brasília – Distrito Federal.    

 

20. DO FORO  

 

20.1 -Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir todas as questões desta 

licitação, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código 

Civil. 

 

21. ANEXOS DO EDITAL  

21.1 - Integram o presente edital, os seguintes anexos:  

 

ANEXO I Termo de Referência – Especificações e valores; 

ANEXO II Modelo da Carta de Credenciamento; 

ANEXO III Modelo de Declaração do Cumprimento dos Requisitos Habilitatórios; 

ANEXO IV Modelo de Carta Proposta; 

ANEXO V Modelo de Declaração de Inexistência de Empregado Menor no quadro da empresa  

empregadora; 

ANEXO VI Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivospara licitar e contratar com 

a Administração Pública; 

ANEXO VII 

ANEXO VIII 

ANEXO IX 

Declaração contendo informações para fins de assinatura do Contrato; 

Minuta do Termo do Contrato; 

Modelo de Inexistência de Vínculo. 

 
 
 
 

União da Vitória - PR, 04 de setembro de 2017. 

 
 

HILTON SANTIN ROVEDA  
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

RELAÇÃO DE ITENS DA LICITAÇÃO 

 

1. DA JUSTIFICATIVA 

1.1 A aquisição, dos referidos itens, visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 

de União da Vitória – PR, sendo utilizados para readequação e melhoramento dos serviços 
pertinentes ao respectivo departamento, garantindo a qualidade das atividades a que se destina. 
 

2. DA JUSTIFICATIVA PARA O PREGÃO PRESENCIAL 

2.1. Tratando-se de Licitação exclusiva para Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedor Individual (MEI), optou-se, preferencialmente, pela modalidade de pregão 
presencial, com base no art. 6º do Decreto 2474 de 25 de Setembro de 2015. 

 
3. METODOLOGIA  

3.1. Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei Municipal N.º 

4363 de 04/02/2014, na Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal n.º 3.555, de 

08/08/2000, e suas alterações, aplicando–se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n.º 8.666, de 

21/06/93, com suas alterações, e nas demais normas legais e regulamentares. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E VALORES MÁXIMOS: 

 

Lote nº 01 

Item Qtd Und Especificações 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

1 05 UND Dispenser p/ sabonete líquido 6,83 34,15 

2 05 UND Dispenser p/ papel toalha 32,75 163,75 

3 02 UND Poupa copos 79,43 158,86 

4 10 UND Lixeira com pedal 33 litros 79,07 790,70 

5 20 UND Lixeira com pedal pequena 24,33 486,60 

6 10 UND Lixeira basculante 60 litros 66,46 664,60 

7 5 UND Açucareiro 4,32 21,60 

8 5 UND Chaleira Inox 48,33 241,65 

9 8 UND Jogos de copos 12,49 99,92 

VALOR MÁXIMO ADMITIDO PARA O LOTE 01: R$ 2.661,83 (dois mil, seiscentos e sessenta e 
um reais e oitenta e três centavos) 

 

 

Lote nº 02 

Item Qtd Und Especificações 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

10 1 UND Frigobar 120 litros 985,97 985,97 

11 1 UND 
Micro-ondas 20 litros, 10 níveis de 

potência, branco 110V 
389,30 389,30 
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13 1 UND Fogão Cooktop 4 bocas a gás 345,97 345,97 

15 1 UND Fogão 4 bocas 449,63 449,63 

16 1 UND TV 32" 1.232,93 1.232,93 

VALOR MÁXIMO ADMITIDO PARA O LOTE 02: R$ 3.403,80 (três mil quatrocentos e três reais e 
oitenta centavos). 

 

Lote nº 03 

ITEM Qtde. Unid. Especificações 
Valor Unit. 

R$ 

Valor Total 

R$ 

17 01 UND SISTEMA DE CHAMADO DE 

ENFERMAGEM. CONTENDO: 

 Sistema de chamado de 

enfermagem, com 15 pontos 

de chamada e um painel 

central, com instalação inclusa. 

 Sistema de alarme de 

emergência, com 01 ponto de 

acionamento e sinal de áudio 

visual. 

MARCA DOS PRODUTOS: _________ 

3.063,77 3.063,77 

VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$ 3.063,77 (três mil e sessenta e três reais e setenta e 

sete centavos). 

 

Lote nº 04 

Item Qtd Und Especificações 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

18 01 UND 

Mesa em "L" tampo único em MDF de 
25mm, boleado nas bordas, com pés 
metálicos com passagem para fiação, 

regulagem de nível, tampos de fiação 
direito e esquerdo, medindo no mínimo 
140x140x60x74cm, na cor cinza. Com 
extensor para teclado em MDF de 15mm, 
com ferragem aclopada, sob mesa com 
trava, medindo 600x352cm, volante com 

rodízios, 03 gavetas com corrediça 
metálica, chave múltipla, na cor cinza, 
medindo 400x400x400cm. 

560,43 560,43 

19 01 UND 

ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS 160x75. 

Armário de aço montável, possui 02 
portas de abrir com reforço interno tipo 
omega, puxador estampado na própria 
porta no sentido vertical, possui sistema 
de cremalheira para regulagem das 
prateleiras a cada 50mm, com prateleira 

fixa para travamento das portas e 02 
reguláveis, fechadura cilindrica com 
chave, tipo confeccionado em chapa de 

497,23 497,23 
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aço n.º 24 tampo n.º 26 corpo e 
prateleira tratado pelo processo anti-
corrosivo a base de fosfato de zinco w 
pintura eletrostática a pó com camada de 
30 a 40 microns com secagem em estufa 
a 240ºC na cor cinza cristal. 

20 01 UND 

CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 
COMPACTA, com as seguintes 
configurações mínimas: cor preta ou 

prata, resolução 16 MP, zoom óptico 5x, 
zoom digital x, possibilidade de gravação 
de vídeos em HD, compatível com cartão 
de memória tipo SD, SDHC e SCXC, 
expansível para cartão de memória, 
alimentação com bateria tipo ion lítio, 
acompanha cartão de memória com 4Gb, 

bolsa/estojo para armazenamento e 
proteção. 

653,33 653,33 

21 01 UND 

TELA DE PROJEÇÃO PARA 

RETROPROJETOR. 3,0m largura X 2,0m 
altura, com 02 canos de 1". 

573,33 573,33 

VALOR TOTAL DO LOTE 03: R$ 2.284,32 (dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e 

trinta e dois centavos). 

 

 

Lote nº 05 

Item Qtd Und Especificações 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

12 1 UND Bebedouro de água refrigerado 292,93 292,93 

VALOR TOTAL DO LOTE 05: R$ 292,93 (duzentos e noventa e dois reais e noventa e três 
centavos). 

 

 

Lote nº 06 

Item Qtd Und Especificações 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total R$ 

14 1 UND 
Ar condicionado split 9.000 BTUS 

220V - Instalado 
1.466,27 1.466,27 

VALOR TOTAL DO LOTE 05: R$ 1.466,27 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais e 

vinte e sete centavos). 

 

5. DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA, DA FORMA DE PAGAMENTO, QUALIDADE E PRAZO 
DE CONTRATAÇÃO  
a) Local de entrega: Secretaria Municipal de Saúde. 

b) Prazo de entrega: A entrega deverá ser de forma parcelada em até 10 (dez) dias, após a 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, dentro do prazo de vigência do contrato que será de 
12 (doze) meses.  
c) Forma de pagamento: o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos 

produtos.  
d) Em hipótese alguma serão aceitos itens em desacordo com as condições pactuadas ficando ao 
encargo da contratada, o controle de qualidade do fornecimento é de sua responsabilidade, bem 
como visando à repetição de procedimentos às suas próprias custas para correção de falhas, 
visando a apresentação da qualidade.  
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6. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS: 

6.1. Os bens e serviços a serem adquiridos e contratados para fins e efeitos do art. 1º, da Lei 
10.520 de 2002, caracterizam-se como bens comuns, pois seus padrões de desempenho e 
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 
mercado. 

 
 

7. DAS OBRIGAÇÕES: 

7.1. Para garantir o fiel cumprimento dos serviços, cabe à Prefeitura Municipal de União 

da Vitória: 

a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

b. Verificar minuciosamente o prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo;  

c. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado;  

e. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

f. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 

g. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem 

exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção. 

 

7.1.1. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Ata de Registro de Preços, bem como 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados.  

7.1.2. A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior 

a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata. 

 
7.2. O Licitante vencedor, no decorrer da execução da presente contrato, obriga-se:  

8.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

a. Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste Edital e Pedido de 

Compra;  

b. Arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes à entrega dos produtos objeto 

desta licitação; 

c. Entregar os produtos no prazo e locais previstos no referido Edital; 

d. Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, 

todas, as despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua 

substituição imediata; 

e. Cumprir rigorosamente o prazo de entrega;  

f. Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os 

produtos vendidos e/ou serviços prestados;  

g. Manter, durante toda execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 

licitação; 

h. Comunicar a Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 

interferir no fornecimento do objeto desta licitação;  
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i. Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na 

entrega do objeto contratual. 

 

8. DA GARANTIA: 

8.1. A Contratada deverá oferecer garantia total, incluindo troca de equipamentosdefeituosos e 

assistência técnica; 
8.2. A Contratada será responsável pela garantia do produto ofertado de acordo com asnormas 
exigidas (incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica). 

 
9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de 
falhas ou defeitos observados.  
 
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 
1993.  
 
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, 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.  
 
9.4. Ficará a proponente obrigada a restituir o item impugnado até 02 (dois) dias após o 
recebimento de documento de advertência, correndo, por sua conta exclusiva, a despesa 
decorrente dessa providência. 
 

10.DA SUBCONTRATAÇÃO: 

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.  

 

11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA: 

11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato.  

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 
a) Advertência. 
b) Multas de: 
b.1) 10,0% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE 
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 

notificação feita pela CONTRATANTE 

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de 
atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias; 
b.3) 2,0% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e 
rescisão do pacto, a critério da CONTRATANTE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 
entrega dos produtos. 
b.4) Os valores das multas referidos nesta cláusulas serão descontados “ex-offício” da 

CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que 
mantenha junto à CONTRATANTE, independente de notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial; 
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c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua 
reabilitação. 

13.2- As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade competente, 
assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatário, o contraditório e ampla defesa, nos seguintes 
prazos e condições: 
a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão, e 

b) de 10(dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade 
para licitar com o Município de União da Vitória. 
 

 
União da Vitória - PR, 04 de setembro de 2017.  

 
HILTON SANTIN ROVEDA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO II 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

NOS TERMOS DO ART. 4°, VI DA Lei n.° 10.520 

 

Ao PREGOEIRO (A) da ________ (órgão ou entidade licitante)   

PREGÃO PRESENCIAL N.° __/__   

 

 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr(a) __________, portador(a) da Cédula de Identidade sob n.º  

__________ e CPF sob n.º __________, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade  

PREGÃO PRESENCIAL N.° __/__, instaurado pela __________.  

 

Na qualidade de representante legal da empresa __________, outorga-se ao acima credenciado  

poderes para formular propostas, fazer lances verbais e praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame, em especial poder de renunciar ao direito de interposição de Recurso.  

 

 

    __________, em __ de __________ de 20__.  

 

 

        (assinatura do representante legal da empresa proponente)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fora dos Envelopes. Devendo ser entregue ao Pregoeiro no momento do credenciamento. 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS HABILITATÓRIOS 

NOS TERMOS DO ART. 4°, VII DA Lei n.° 10.520. 

 

 

Ao PREGOEIRO (A) da ________ (órgão ou entidade licitante)   

PREGÃO PRESENCIAL N.° __/__   

 

 

O representante legal da Empresa __________, na qualidade de Proponente do procedimento 

licitatório sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.° __/__, instaurado pela ________, declara 

para os fins de direitos que referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos no respectivo edital de licitação.  

 

    __________, em __ de __________ de 20__.  

 

               (assinatura do representante legal da empresa proponente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fora dos Envelopes. Devendo ser entregue ao Pregoeiro no momento do credenciamento. 
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ANEXO IV 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

 

 

 Ao PREGOEIRO (A) da ________ (órgão ou entidade licitante)   

PREGÃO PRESENCIAL N.° __/__   

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

 

Nome Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ n.º: Optante pelo Simples? (Sim/Não) 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-mail: 

Telefone: Fax: 

Banco: Conta Bancária: 

Nome e n.º da Agência: Inscrição Estadual: 

 
 

DESCREVER OS ITENS/LOTE – CONFORME ANEXO “I” – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 

encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer 

que incidam sobre a contratação. 

 

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ (no mínimo, 60 - sessenta - dias da 

data-limite para a entrega dos envelopes). 
 
PRAZO DE ENTREGA: __________________________________________________________ 
   (conforme item 9 do edital). 

 
(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 

termos da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição 

com documentos inseridos no envelope n.º 02 – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital. 

 

Cidade, ......................de................de 2017 

 

 

Nome e Assinatura legível do Representante 

RG: 

CPF: 

CNPJ//CARIMBO: 

 Declaramos que nesta proposta estão incluídas todas as despesas, tributos e encargos de 
qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão Presencial, nada mais sendo lícito 

pleitear a esse título. 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 

ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

Ao PREGOEIRO da ________ (órgão ou entidade licitante)   

PREGÃO PRESENCIAL N.° __/__   

 

 

O representante legal da Empresa __________, na qualidade de Proponente do procedimento 

licitatório sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.° __/__, instaurado pela __________,  

Declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 

8.666/93 de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).  

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima).    

 

   Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

    __________, em __ de __________ de 20__.  

 

 

   (assinatura do representante legal da empresa proponente)  
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. 

 

 

 

Ao PREGOEIRO da ________ (órgão ou entidade licitante)   

PREGÃO PRESENCIAL N.° __/__   

 

 
 
 
  A Empresa (ABC LTDA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

n.º (00.000.000/0001-00), inscrição estadual (000000-00), com sede na (Rua A, nº 01, cj. 

01), CEP (00.000-000), na cidade de (xxxxxxxx), neste ato representada por seu (sócio 

gerente, (João da Silva), brasileiro, (casado), (empresário), portador da cédula de identidade 

RG nº (Nº 1.111.111/Pr.), inscrito no CPF sob o nº (Nº DO 111.111.111-11), residente na 

(Rua B, nº 01, ap. 01), CEP (00.000-00), na cidade de (xxxxxxxx), nos termos do(a) (2ª 

Alteração do Contrato Social), declara que inexiste qualquer fato que a impeça de licitar ou 

contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas. Outrossim, declara serem 

autênticos todos os documentos apresentados; que atenderá a todas as exigências estabelecidas 

no edital de licitação e que fica obrigada a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de qualquer 

fato impeditivo de sua habilitação, de licitar ou de ou contratar com a Administração Pública. Por 

fim, que as presentes declarações são prestadas sob as penas da Lei. 

 
 

   Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

    __________, em __ de __________ de 20__.  

 

 

   (assinatura do representante legal da empresa proponente)  
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.° XX/20__ 

PROCESSO N.° XXX/20__ 
 

Razão Social da proponente____________________________________________________ 

Endereço __________________________________________________________________ 

Bairro ________________________ CEP: ________________________________________ 

Cidade ______________________________, Estado _______________________________ 

CNPJ nº ___________________________________________________________________ 

Inscrição Estadual nº ________________________________________________________ 

Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº _____________________________________________ 

Nº do telefone ___________ Nº de fax da empresa ________________________________ 

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato____________________ 

Função do representante legal__________________________________________________ 

Endereço do representante legal________________________ ________________________ 

RG nº ________________________ Órgão emissor ________________________________ 

CPF nº ____________________________________________________________________ 

 

Local e data ________/______/_______/20__  

 

 

Assinatura do representante legale carimbo da empresa 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Colocar dentro do Envelope n.º 02, junto com a Documentação de Habilitação. 
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ANEXO VIII 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

CONTRATO N.º ______________  

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA-PR, 
COM A EMPRESA............................................, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA: 

O Município de União da Vitória-PR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede  na Rua Dr. 

Cruz Machado, 205, 3° e 4° pavimentos, centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.967.760/0001-

71, neste ato representado por seu Prefeito XXXXXXXX, portador da cédula de identidade nº 

XXXXX, inscrito no CPF/MF sob nº XXXXX, doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro 

lado, a empresa ..............., com endereço na Rua .................., Nº ........, bairro ..............., em 

.................., Estado do ................, inscrita no CNPJ sob o nº ...................., representada por 

.............., CPF nº ................, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de 

acordo com o Edital de Pregão Presencial n.º 022/2017 - PMUVA, Processo n.º 025/2017, em 

conformidade com o que preceitua a Lei Municipal N.º 4363 de 04/02/2014, na Lei Federal n.º 

10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal n.º 3.555, de 08/08/2000, e suas alterações, aplicando–

se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n.º 8.666, de 21/06/93, com suas alterações, e nas 

demais normas legais e regulamentares, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às 

cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1- Fundamenta-se este contrato no Pregão Presencial n.o 116/2017 - PMUVA – Processo 
n.º 152/2017, na Lei Federal n.º 8.666/93, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, Lei 
Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações posteriores e na proposta de preços da Contratada. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1- O presente contrato tem por objeto: xxxxxx 
 

2.2 – Cabe destacar os quantitativos especificados no Anexo “I” são estimativas de consumo, não 
obrigando o Município à aquisição total. 
 
2.3 – O Município de União da Vitória reserva-se no direito de deixar de adquirir o objeto da 
presente licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade financeira, 
sem prévio acordo com o(s) licitante(s) vencedor(es), não cabendo a este(s) qualquer tipo de 

indenização. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
3.1- O valor global do presente contrato éde R$ XXXXXXXXXXXXXXX, conforme detalhado 

abaixo: 

 
Parágrafo Único - Nos preços ofertados deverão estar incluídos todos os custos, despesas, 
impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, bem como, toda e qualquer taxa que vier a 
incidir sobre o objeto. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 - A CONTRATANTE efetuará o pagamento dos quantitativos fornecidos pela CONTRATADA, em 
30 (trinta) dias após cada fornecimento, mediante apresentação da nota fiscal/fatura. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS 
5.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária 
nº.2.058.3390.30 - 499 - 202/2017   -   MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

2.071.3390.30 - 1303 - 218/2017   -   MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 2.071.4490.52 - 1303 
- 231/2017   -   MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 2.045.3390.30 - 497 - 263/2017   -   MANUT. 
DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
 
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
6.1- Os preços ora contratados não sofrerão reajustes. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1o, art. 65, da Lei no 8.666/93 e 

suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO  
8.1– O produto será solicitado de forma parcelada, de acordo com a necessidade da Secretaria 

Municipal de Saúde, a qual será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato; 
 
8.2 - O produto, objeto da presente licitação deverá ser entregue na Secretaria Municipal 

de Saúde, no seguinte endereço:  Rua Castro Alves, esquina com Rua Cel. João Gualberto 
– Centro, Município de  União da Vitória – Paraná, CEP 84.600-000 – No horário da 
8h30min às 12h00min e das 13h30 às 17:00min- Fone: 0xx-42-3522-2950, no prazo de 
até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de fornecimento. 
 
8.3 – No ato da entrega do produto serão verificadas: quantidade, marca ofertada, reservando-se 

ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com a proposta apresentada pela empresa 
vencedora do certame. 
 
8.4 - Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, todas 
as despesas serão atribuídas à contratada devendo esta providenciar sua substituição ou 

adequação ao edital no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 

8.5 - O contrato terá um prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no Art. 
57° da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
 
8.6 – A entrega do material da presente licitação dar-se-á de acordo com art. 73, inciso II, alíneas 
“a” e “b” da Lei nº 8666/93.  
 

8.7 – O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade 
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.  
 
CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato, nas condições avençadas, 

e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a. Efetuar o pagamento na forma e prazos ajustados; 
b. Dar a CONTRATADA condições necessárias à regular execução do Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a. Entregar o objeto desta licitação no prazo designado no ato convocatório; 
b. Entregar o objeto desta licitação no local e prazo designado pela contratante; 

c. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da 
execução do presente Contrato; 

d. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

e. Responsabilizar-se pela boa qualidade dos produtos fornecidos; 
f. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na 

licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO 
10.1 - O contrato terá um prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos no Art. 

57° da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 
a) Advertência. 
b) Multas de: 

b.1) 10,0% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE 
VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
notificação feita pela CONTRATANTE 
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de 

atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias; 
b.3) 2,0% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e 
rescisão do pacto, a critério da CONTRATANTE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na 

entrega dos produtos. 
b.4) Os valores das multas referidos nesta cláusulas serão descontados “ex-offício” da 
CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que 
mantenha junto à CONTRATANTE, independente de notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial; 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua 
reabilitação. 
11.2- As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade competente, 

assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatário, o contraditório e ampla defesa, nos seguintes 
prazos e condições: 

a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão, e 
b) de 10(dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade 
para licitar com o Município de União da Vitória. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA- DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 
12.1 - A rescisão contratual poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I 

a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 
Administração; 
c) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja 

culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando 

os houver sofrido; 
d) A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências previstas no 
art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO FORO 
13.1- Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para dirimir toda e 
qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via 

administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por 
estarem acertados as partes, firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para 
que possa produzir os efeitos legais. 
 

União da Vitória (PR), .... de ...................... de 2017. 
 

 

CONTRATADA   CONTRATANTE 

    

Testemunhas:    

 

 

   

 

1ª Assinatura    2ª Assinatura  



 

ESTADO  DO  PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 

Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos      

Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 

CNPJ 75.967.760/0001-71     
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br 

 

 

 

 

ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 

(papel timbrado da empresa) 

 

 

 
 

Declaro sob as penas da Lei que a empresa ....................................., 
CNPJ................................, na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, 
instaurado pelo município de União da Vitória - PR, não possui em seu quadro societário servidor 
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista que 

impossibilite a participação no Pregão Eletrônico nº xx/20__  
 
 
 
 
União da Vitória - PR, ............ de ............................... de ............  
 

 
 

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

Carimbo e Assinatura do Representante Legal 
 

 
 

 

Colocar dentro do Envelope n.º 02, junto com a Documentação de Habilitação. 

 
 
 
 


