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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 

CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-000 – União 

da Vitória – Paraná 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019   

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 169/2019 

 

OBJETO: Aquisição de móveis e aparelhos de linha hospitalar, consultório odontológico, móveis 

de escritório, equipamentos eletrônicos, lixeiras, caixas organizadoras e térmicas, a serem 

destinadas para as unidades básicas de saúde do Município de União da Vitória/PR, de acordo com 

as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

ATENÇÃO: 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). 

 

FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h30min do dia 03/10/2019. 

 

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 03/10/2019 a partir das 08h31min. 

 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 03/10/2019 a partir das 

09h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).  

 

Outras informações podem ser obtidas no Dpto. de Compras e Licitações da Prefeitura de União 

da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° pavimento, centro, telefones (42) 3521-

1262. 

 

E-MAIL: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 

SITE: www.uniaodavitoria.pr.gov.br – links “Licitação” e “TRANSPARÊNCIA”. 

LOCAL: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas”. 

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

 

União da Vitória - PR, 16 de setembro de 2019. 

 

Hilton Santin Roveda 

Prefeito 

 

 

 

 

 

mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
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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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 169/2019 

 

1. PREÂMBULO 

 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA – PARANÁ, inscrita no CNPJ sob o n.º 

75.967.760/0001-71, sediada na Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, Centro, União da Vitória/PR, com 

a devida autorização do Excelentíssimo Prefeito, Hilton Santin Roveda, Ata de Posse n.º 35/2017, 

no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará 

realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 

tendo por objeto: Aquisição de móveis e aparelhos de linha hospitalar, consultório 

odontológico, móveis de escritório, equipamentos eletrônicos, lixeiras, caixas organizadoras 

e térmicas, a serem destinadas para as unidades básicas de saúde do Município de União da 

Vitória/PR, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital 

e seus anexos, obedecendo integralmente a Lei Municipal n.º 4363, de 04 de fevereiro de 2014, 

Decreto Municipal nº 123/2010, a Lei Federal nº 10.520/2002, o Decreto Federal nº 3.555/2000, 

o Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e alterações trazidas 

pela Lei Complementar 147/2014 bem como, pelas normas contidas nesse Edital e seus anexos, 

que fazem parte integrante, aplicando-se no que couber as disposições contidas na Lei Federal nº 

8.666/93 e demais legislações específicas do objeto licitado. 

 

1.2. São pregoeiros da Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR: Maria Celeste de Assunção 

Mance, matrícula n.º 1373001, Melissa Banhuk Ribeiro, matrícula n.º 1484501 e Paulo Marcelo 

Scheid, matrícula n.º 272, designados pelo Decreto Municipal n.º 05/2019, de 15/01/2019, 

publicado no Diário Oficial do Município, de 16 de janeiro de 2019. 

 

1.3. O Pregão Eletrônico (recebimento das propostas, abertura e disputa de preços) será realizado 

em sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico/internet, mediante condições de 

segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão 

Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias, disponível em 

www.bbmnetlicitacoes.com.br – Acesso indicativo no link “Licitações”, conforme datas e 

horários definidos abaixo: 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h30min do dia 03/10/2019. 

 

ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: dia 03/10/2019 a partir das 08h31min. 

 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 03/10/2019 a partir das 

09h00min após a avaliação das propostas pelo(a) Pregoeiro(a).  

mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
http://www.uniaodavitoria.pr.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art1
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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1.4. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, até 02 

(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, mediante petição a ser 

enviada por e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br ou, ainda, protocolado no Setor de 

Protocolo Geral desta Prefeitura, localizado no andar térreo do endereço indicado no preâmbulo, 

limitado ao horário das 18h00min (dezoito horas) do último dia para impugnação. 

 

1.5. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente (Depto. Jurídico), decidirá sobre a 

impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

1.6. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

1.7. Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente serão prestados e 

considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio, até 02 (dois) 

dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail: 

licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br. As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou 

esclarecimentos) serão disponibilizadas no site Oficial da Prefeitura Municipal de União da 

Vitória/PR – www.uniaodavitoria.pr.gov.br nos links Licitações e Portal da Transparência, bem 

como no endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência de todos os interessados.  

 

1.8. Formalização de Consultas:  

(informar o nº. da licitação) 

E-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br 

Telefone: 0xx (42) 3521-1228 

Horário de expediente: das 12h00min às 18h00min 

LOCAL: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br “Acesso Identificado no link – licitações públicas”. 

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 

 

1.9. Os atos e decisões da presente licitação serão publicados no Diário Oficial do Município de 

União da Vitória, acessível no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de União da Vitória no 

seguinte endereço: www.uniaodavitoria.pr.gov.br nos links Licitações e Portal da Transparência, 

bem como no endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência de todos os 

interessados.  

 

1.10. As comunicações dirigidas por meio eletrônico ao representante do licitante suprem, para 

todos os efeitos, o dever de comunicação por parte da Prefeitura Municipal de União da 

Vitória/PR, ressalvadas as hipóteses previstas no inciso XII do artigo 18 da Lei Municipal nº 

4363/2014, nas quais a publicidade será efetuada através do Diário Oficial do Município. 

 

1.11. O Edital e seus Anexos podem ser obtidos no Departamento de Licitações, localizado na 

Rua Dr. Cruz Machado n.º 205, 4º andar, no horário das 12h00min às 18h00min, nos dias úteis, e 

no site oficial da Prefeitura - www.uniaodavitoria.pr.gov.br, nos links Licitações e Portal da 

Transparência, bem como no endereço eletrônico: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência 

de todos os interessados.  

 

Compõem este Edital os seguintes anexos: 

mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
http://www.uniaodavitoria.pr.gov.br/
mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
http://www.uniaodavitoria.pr.gov.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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ANEXO 01 Termo de Referência; 

ANEXO 02 Modelo de Declaração Unificada; 

ANEXO 03 Modelo de Carta Proposta;  

ANEXO 04 Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP;  

ANEXO 05 Declaração contendo informações para fins de assinatura da 

Ata/Contrato; 

ANEXO 06 Minuta do Contrato; 

ANEXO 07 Recibo de Retirada de Edital; 

 

2. DO OBJETO E DO PREÇO MÁXIMO 

 

2.1. A presente licitação tem como objeto a Aquisição de móveis e aparelhos de linha 

hospitalar, consultório odontológico, móveis de escritório, equipamentos eletrônicos, 

lixeiras, caixas organizadoras e térmicas, a serem destinadas para as unidades básicas de 

saúde do Município de União da Vitória/PR, de acordo com as condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

2.2. As quantidades constantes do Anexo “01” 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. 

 

2.4. Havendo nas descrições contidas no Anexo “01” do respectivo edital, qualquer especificação 
que os direcione para determinada marca, serão aceitos similares de igual ou superior 
desempenho; 
 

2.5. Poderão participar da licitação as empresas do ramo de atividade compatível e pertinente ao 

objeto do presente edital; 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

3.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até as 18 horas do 2° (segundo) dia 

útil anterior à data fixada para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer 

cidadão ou licitante. 

 

3.2. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome 

completo do responsável, indicação da modalidade e nº do certame, a razão social da empresa, 

número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato, devendo ser protocolada 

no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de União da Vitória, no endereço indicado no 

mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
http://www.uniaodavitoria.pr.gov.br/
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preâmbulo, no horário das 12h00min às 18h00min, ou encaminhada através de e-mail no 

endereço eletrônico: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br. 

 

3.2.1. A impugnação, no caso de Pessoa Física, deverá ser apresentada por escrito, dirigida 

ao Pregoeiro, e conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e n. º do 

certame, número do CPF, telefone, endereço eletrônico para contato, devendo ser 

protocolada no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura, no endereço indicado no 

preâmbulo, no horário das 12h00min às 18h00min, ou encaminhada através de e-mail no 

endereço eletrônico: licitacoes@uniaodavitoria.pr.gov.br.  

 

3.3. A impugnação será julgada em até um dia útil, a contar da data do seu recebimento e a 

resposta será publicada no Diário Oficial do Município, e disponibilizada no site Oficial da 

Prefeitura - www.uniaodavitoria.pr.gov.br nos links Licitações e Portal da Transparência, bem 

como no endereço: www.bbmnetlicitacoes.com.br, para ciência de todos os interessados.  

 

3.4. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os respectivos 

prazos legais.  

 

3.5. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Somente poderão participar da presente licitação as Microempresas, 

Microempreendedores Individuais e Empresas de Pequeno Porte aptas ao cumprimento do 

objeto licitado e que atenderem às exigências enumeradas abaixo e aos requisitos da legislação 

específica, inclusive quanto à documentação; 

 

4.2. Licitantes devidamente cadastrados junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias; 

 

4.3. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão 

diretamente ou através de corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias 

– até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento; 

 

4.4. A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das 

condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 

administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que 

deverá fornecer o objeto em perfeitas condições de funcionamento; 

 

4.5. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento 

do licitante até o limite de horário previsto; 

 

4.6. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os licitantes que se enquadrem 

em uma ou mais das situações a seguir: 

mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
http://www.uniaodavitoria.pr.gov.br/
mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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I - Licitante que estiver sob falência ou recuperação judicial; 

II - Licitante que esteja suspensa de licitar pelo Município de União da Vitória - PR ou declarada 

inidônea pela Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal; 

III - Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

IV - Estrangeiras que não possuam sede no país; 

V - Licitante cujo objeto social seja incompatível com o da licitação; 

VI - Licitante que incorra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 9º, caput e incisos, da 

Lei nº 8.666/1993, ou seja: 

 

Art. 9° Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou 

serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:  

 

I - O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

II - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

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

5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado; 

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

5. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 

5.1. 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. 

 

5.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

 

5.2.1 “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; 

 

5.2.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

 

5.2.3 “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; 

 

5.2.4 “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; 

 

mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
http://www.uniaodavitoria.pr.gov.br/
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5.2.5 “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 prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 

exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 

5.3. 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. 

 

5.4. 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. 

 

6. DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

6.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte dar-se-á nas condições 

do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei 

Complementar n.º 123/06, em especial quanto ao seu artigo 3º, observando-se a inocorrência de 

quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4º do mesmo artigo.  

 

6.2. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no artigo 3º da Lei Complementar 

n.º 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4º do artigo citado, 

deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a 

qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptos a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar.  

   

6.3. A declaração acima exigida deverá ser manifestada em campo próprio do sistema como 

condição de participação no pregão na qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

a fim de viabilizar a preferência e os demais benefícios previstos na Lei Complementar n.º 123/06.  

6.4. A sociedade que deixar de apresentar a declaração não poderá fazê-lo posteriormente. Nesse 

caso, a não apresentação da declaração importará na renúncia, pelo interessado, do tratamento 

consagrado na Lei Complementar n.º 123/06.  

   

6.5. Nos termos do artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar n.º 123/06, não poderá se 

beneficiar do tratamento jurídico diferenciado concedido às micro e pequenas empresas, para 

nenhum efeito legal, a pessoa jurídica que: 

mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
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6.5.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

 

6.5.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica 

com sede no exterior;  

 

6.5.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja 

sócio de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da 

Lei Complementar n.º 123/06, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 

que trata o inciso II do caput do artigo 3º da referida lei;  

 

6.5.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 

outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar n.º 123/06, desde que a 

receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3º 

do referido diploma legislativo;  

 

6.5.5. cujo sócio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica 

com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o 

inciso II do caput do artigo 3º da referida lei; 

 

6.5.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;  

 

6.5.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

 

6.5.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 

desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e 

investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, 

valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 

privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

 

6.5.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-

calendário anteriores;  

 

6.5.10. constituída sob a forma de sociedade por ações; e  

 

6.5.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do 

serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.  

   

6.6. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte contratada para a prestação de serviços 

mediante cessão de mão de obra não poderá beneficiar-se da condição de optante pelo Simples 

Nacional, salvo as exceções previstas no parágrafo 5º-C do artigo 18 da Lei Complementar n.º 

123/2006.  

6.6.1. Uma cópia do ofício que comunica à Receita Federal a assinatura do contrato de 

prestação de serviços mediante cessão de mão de obra deve ser apresentada até o 
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último dia útil do mês subsequente ao da contratação, com confirmação de entrega e 

recebimento. 

 

7. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME  

 

A) CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS. 

 

7.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 

instrumento de mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 

qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias ou pela própria 

Bolsa Brasileira de Mercadorias, atribuindo poderes para formular/assistir lances de preços e 

praticar todos os demais atos e operações no site: www.bbmnetlicitacoes.com.br; 

 

7.2. A participação do licitante no Pregão Eletrônico se dará por meio de corretora contratada para 

representá-lo, ou diretamente pela BBM, que deverá manifestar em campo próprio do sistema, 

pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital; 

 

7.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 

lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 

senha privativa; 

 

7.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de 

Brasileira de Mercadorias; 

 

7.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa Brasileira de 

Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros; 

 

7.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

B) DA PARTICIPAÇÃO 

 

7.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante do licitante credenciado (operador da corretora de mercadorias 

ou diretamente do licitante) e subsequente cadastramento da proposta inicial de preços, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados a data e horário limite estabelecidos.  

 

7.8. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 
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representante; 

 

7.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 

através de uma corretora de mercadorias associada ou pelos telefones: São Paulo - SP (11) 3293- 

0700, Curitiba - PR (41) 3320-7800, Porto Alegre - RS (51) 3216-3700 e Uberlândia-MG (34) 

3212-1433. A relação completa das corretoras de mercadorias vinculadas à Bolsa Brasileira de 

Mercadorias poderá ser obtida no site www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso corretoras. 

 

8. DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO PREGOEIRO  

 

8.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições: 

a) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

b) abrir as propostas de preços; 

c) analisar a aceitabilidade das propostas; 

d) desclassificar propostas indicando os motivos; 

e) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

f) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

g) declarar o vencedor; 

h) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

i) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 

j) encaminhar o processo devidamente instruído, após adjudicação, à autoridade superior, 

visando a homologação e a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 

 

8.2. Esta licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a 

seleção da proposta mais vantajosa para o Município de União da Vitória – Paraná. 

 

9. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

ELETRÔNICA  

 

9.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por 

todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

 

9.1.1. No campo apropriado do sistema eletrônico será necessário informar a MARCA 

do produto e se a empresa é ME/EPP/MEI; 

 

a) A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 

sessão pública do Pregão; 
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9.2. O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01 – Termo 

de Referência. 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

 

10.1. O critério de julgamento da presente licitação é o MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

10.1.1. A disputa se dará pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM ; 

 

10.2. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital nem preços ou 

vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.  

 

11. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

11.1. A partir das 08h31min do dia 03 de outubro  de 2019, horário de Brasília-DF, a sessão 

pública na internet, no sítio eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, será aberta por comando 

do Pregoeiro, com a abertura e julgamento das propostas eletrônicas recebidas. Finalizada a 

análise das propostas eletrônicas, a fase de lances se iniciará às 09h00min, horário de Brasília – 

DF.  

   

11.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 

mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  

 

11.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  

 

11.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro 

dia útil subsequente, no horário estabelecido neste edital, desde que não haja comunicação do 

pregoeiro em contrário. 

                

12. DOS PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – SESSÃO PÚBLICA/LANCES  

 

12.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento 

da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação 

das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 

 

12.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados 

ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 

imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
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12.3. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde 

que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o 

lote/item; 

 

12.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar; 

 

12.5. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados 

errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances; 

 

12.6. ATENÇÃO: Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não 

será aceito pedidos de desclassificação do licitante para o lote/item alegando como motivo “erro 

de cotação” ou qualquer outro equívoco da mesma natureza. Após a sessão de disputa de lances, 

durante a fase de aceitação/habilitação não será aceito pedido de desclassificação do licitante 

aduzindo em defesa causas, razões ou circunstâncias que visivelmente só ocorreram por 

responsabilidade objetiva do licitante; 

 

12.7. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 

às penalidades constantes no art. 7º da Lei Federal 10.520/02; 

 

12.8. Estarão excluídos da aplicação das penalidades/sanções previstas no item 29, quando a 

desistência for decorrente de “caso fortuito” ou “força maior”. Na hipótese de incidência do caso é 

garantida a defesa prévia; 

12.9. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais 

participantes; 

 

12.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos 

realizados; 

 

12.11. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão 

Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores 

representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e 

hora da reabertura da sessão; 

 

12.12. O tempo da etapa de lances será de 15 (quinze) minutos e será encerrada por prorrogação 

automática. O sistema informará “Dou-lhe uma” quando faltar 00h05m00s (cinco minutos para o 

termino da etapa de lances), “Dou-lhe duas” quando faltar 00h02m30s (dois minutos e trinta 

segundos) e “Dou-lhe três – Fechado” quando chegar no tempo programado para o 

encerramento. Na hipótese de haver um lance de preço menor que o menor lance de preço 

registrado no sistema, nos últimos 00h05m00s finais, o sistema prorrogará automaticamente o 

tempo de fechamento em mais 00h05m00s a partir do momento do registro do último lance, 

reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, sucessivamente. 
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12.12.1. O pregoeiro tem a ação de iniciar a fase de lances, depois todo processo é 

automático, conforme explanado acima. 

 

12.12.2 Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes são avisados via chat na 

sala de negociação, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situação) 

e, no caso de uma Prorrogação Automática, o ícone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, 

é exibido; 

 

12.12.3. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, 

conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a 

aplicação automática do desempate em favor ME/EPP/MEI; 

 

12.13. O sistema informará a proposta de menor preço (ou a melhor proposta) imediatamente 

após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo 

pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 

 

12.14. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta 

diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida 

melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não 

se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital.  

 

12.15. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes.  

 

12.16. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a 

sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa 

etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor; 

 

12.17. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e valor estimado para a contratação; 

   

13. DA PROPOSTA ESCRITA 

 

13.1. São requisitos da proposta de preços: 

 

I - Ser preenchida, preferencialmente, através do modelo constante do Anexo 03 do presente, 

por meio mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam prejudicar a sua 

inteligência e autenticidade; 

II - Carta proposta comercial, contendo os preços unitários e valor global com 02 (duas) casas 

decimais após a vírgula (R$ 0,00); 
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III - Conter identificação do licitante (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, dados 

bancários); 

IV - Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, a fim de possibilitar a sua 

completa avaliação; 

V - Condições de pagamento: de acordo com o disposto neste Edital; 

VI - Prazo de entrega do objeto: de acordo com as normas previstas no Anexo 01 deste Edital; 

VII - Conter assinatura do representante da pessoa jurídica licitante; 

VIII - Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de início do certame. 

IX - Declaração expressa de que nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas 

as despesas e custos, como por exemplo: transportes, montagem/instalação, treinamento, frete e 

tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 

fornecimento do objeto da presente licitação.  

 

13.2. A omissão da indicação na proposta dos incisos “V”, “VI” e “VIII” do item anterior, implicará 

na aceitação das condições estabelecidas neste Edital; 

 

13.3. Serão rejeitadas as propostas que: 

 

13.3.1. Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não 

permitam a perfeita identificação dos produtos licitados; 

 

13.3.2. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante 

com o presente edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do 

Pregoeiro; 

 

13.4. Na proposta final a empresa vencedora deverá apresentar a readequação de preço do 

serviço/produto ao valor proposto. Ressalta-se que para isso deverá ser utilizado o desconto 

proporcional, a fim de que este tenha em seu valor unitário o desconto compatível com a oferta 

global final; 

 

13.5. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 

últimos. 

 

13.6. Após apresentação e aceitação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.  

 

13.7. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto.  

 

13.8. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do proponente das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

 

13.9. Não será admitida cotação inferior ou superior à quantidade prevista neste Edital.  
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13.10. O Pregoeiro reserva-se o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre 

informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que 

julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.  

 

13.11. A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado 

no dia de sua apresentação.  

   

13.12. Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral 

das obrigações decorrentes da licitação; 

                

14. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

14.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível 

empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações 

do objeto ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.  

   

14.2. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 

ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do 

objeto; 

 

14.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.  

 

14.4. Não serão aceitas propostas com valor global superior aos estimados ou com preços 

manifestamente inexequíveis, conforme dispõe o artigo 48 da Lei Federal n.º 8.666/93.  

 

14.5. O Pregoeiro reserva-se o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre 

informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que 

julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.  

 

14.6. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação.  

 

14.7. Aceita a proposta de preços do licitante vencedor, o Pregoeiro lançará no sistema 

questionamento aos demais licitantes a respeito de quem aceitará fornecer o objeto deste certame 

nos mesmos preços do licitante vencedor, a fim de constarem como potenciais fornecedores no 

“Cadastro de Reserva”.  

 

14.8. O Pregoeiro abrirá prazo de 01 (uma) hora, no qual os demais licitantes classificados 

poderão enviar proposta com o mesmo preço do primeiro colocado, a fim de constarem em 

“Cadastro de Reserva”. 

mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
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14.9. A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no 

dia de sua apresentação.  

 

14.10. Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral 

das obrigações decorrentes da licitação; 

 

15. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

15.1. Para a habilitação do licitante detentor da melhor oferta, será exigida a documentação 

relativa:  

 

 

15.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA - Art. 28 da Lei Federal 8.666/93: 

 

 

15.1.1.1. 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. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

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

 

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

apresentar comprovação da condição de enquadramento no regime das 

microempresas e empresas de pequeno porte através da apresentação de um dos 

seguintes documentos: 

 

f.1 – Declaração comprovando que se adaptam a Lei Complementar 123 de 14 de 

dezembro de 2006, ou; 

mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
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f.2 – Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, ou; 

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

 

 

15.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA - Art. 29 da Lei Federal 8.666/93: 

 

 

a. Prova de regularidade perante a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 

mediante a apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela 

Secretaria da Receita Federal; 

 

b. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 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 artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, 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 de débitos trabalhistas (CNDT), nos termos do título 

VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943, obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao. 

 

g. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que está 

apresente alguma restrição.  

 

g.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 

mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
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documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

 

g.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; 

 

g.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 menor lance seguinte 

aos já convocados 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; 

 

h. As certidões de comprovação da regularidade fiscal dos licitantes deverão ser 

apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor ou, 

na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 

(cento e oitenta) dias contados da data da abertura da sessão pública.  

    

 

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

 

 

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio 

da pessoa física; 

 

 

15.1.4. DAS DECLARAÇÕES: 

 

 

a. Declaração Unificada; (Anexo 02); 

 

b. Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP. (Anexo 04); 

 

c. Declaração contendo informações para fins de assinatura do Contrato (Anexo 05); 

 

 

15.1.5. DISPOSIÇÕES GERAIS REFERENTES AOS DOCUMENTOS: 

 

 

15.1.5.1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:  

 

a. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão 
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sempre ser apresentados em nome da licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa 

física;  

 

b. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;  

 

c. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;  

 

d. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão 

de imprensa oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.  

 

e. As certidões e/ou certificados obtidos via Internet poderão ser apresentados em originais 

ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no sítio correspondente.  

 

f. As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser firmadas 

por representante legal da empresa. 

g. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 

 

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

 

i. Toda a documentação apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos 

por órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 90 dias, 

contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário estabelecida 

neste Edital. 

 

j. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado.  

 

k. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira, deverão ser devidamente 

consularizados; 

 

l. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência do 

Instrumento Contratual. 

 

m. 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, ressalvado o 

contido no item 15.1.2, alínea “h”, conforme Art. 43, §1º da Lei Complementar nº 

123/2006. 
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16. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

16.1. A documentação relativa à habilitação, solicitada no Item 15 deste Edital, da Empresa 

Vencedora deverão serem entregues na Prefeitura de União da Vitória - PR, em vias originais ou 

cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública 

virtual, juntamente com a proposta de preços já readequada ao seu último lance. Endereço 

da Prefeitura de União da Vitória - Paraná, localizada na Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 4° 

andar – Centro – União da Vitória - PR. CEP: 84.600-900 - Fone (42) 3521-1262, aos 

cuidados da  Pregoeiro (a): Paulo Marcelo Scheid. E-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br. 

O envelope lacrado contendo os documentos deve informar o nome da empresa ou empresário 

individual, número do CNPJ, e número e ano do Pregão Eletrônico.  

 

16.1.1. Caso o licitante vencedor deseje, poderá, inicialmente, remeter cópia simples 

da documentação de habilitação e proposta de preço readequada ao último lance por 

e-mail (licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br), a fim de evitar transtornos futuros, 

respeitando-se o prazo máximo 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão 

pública virtual 

 

16.1.2. O não cumprimento da entrega dos documentos de habilitação dentro do 

prazo acima estabelecido acarretará na inabilitação da licitante, e aplicação das 

penalidades/sanções previstas no item 27 deste Edital, podendo o Pregoeiro 

convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente; 

 

16.2. A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o 

recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 16.1. Será 

informado no Chat o horário e a data exata para continuidade dos trabalhos; 

 

17. DOS RECURSOS 

 

17.1. Nos termos do Art. 26 do Decreto n. º 5.450/2005, que regulamenta o pregão, na 

forma eletrônica, passada a sessão de disputa de lances e indicação do vencedor, a Pregoeira 

informará, via chat, a data e o horário em que será aberta a fase de manifestação de interposição 

de recurso; 

17.1.1. Na data e horário estipulados para a manifestação de recursos, o(a) Pregoeiro(a) abrirá 

prazo de até 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e 

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.  

17.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos 

termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro 

autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor, nos termos do art. 26, §1º, do Dec. 

5.450/05. 

17.1.3. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-

a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema; 

17.1.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, 

em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde 
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logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a 

correr do término do prazo da recorrente; 

17.1.5. Os recursos e contrarrazões de recursos deverão ser dirigidos à autoridade competente e 

disponibilizados através do sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias; 

17.1.6. Caso os recursos e contrarrazões de recursos não sejam disponibilizados no sistema da 

Bolsa Brasileira de Mercadorias, não serão conhecidos. 

17.1.7. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica à vista dos autos 

franqueada aos interessados. 

17.1.8. A manifestação do recurso deverá ser, obrigatoriamente, registrada no chat, bem como 

conter a síntese das razões do recorrente; 

17.1.9. A falta de manifestação e motivação de recurso dentro do prazo concedido (17.1.1), 

importará na decadência do direito de recurso; 

 

17.2. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 

não justificada a intenção de interpor o recurso pelo(a) licitante; 

 

17.3. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo; 

 

17.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. (Art. 26, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005); 

 

17.5. Os recursos e contrarrazões deverão ser cadastrados no site da Bolsa: 

www.bbmnetlicitacoes.com.br e enviados em uma via original, para a Prefeitura Municipal de 

União da Vitória - Paraná, no endereço: Rua Dr. Cruz Machado, n. º 205, 4º Andar – Dep. de 

Licitações – Centro – União da Vitória – Paraná – CEP 84.600-900, Setor de Licitação. Esta via 

deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do 

representante legal para que possa ser anexada no processo. O documento deverá ser protocolado 

nesta Prefeitura (Térreo). 

 

17.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro, mediante auxílio 

Jurídico, terá até 5 (cinco) dias para:  

 

a) Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 

estabelecido;  

b) Motivadamente, reconsiderar a decisão;  

c) Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;  

 

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

aproveitamento.  

 

17.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a 

contratação.  
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17.9. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará 

o procedimento à autoridade superior para homologação.  

 

18. DO CONTRATO 

 

18.1. Será lavrado Contrato com o licitante vencedor (melhor classificada) do registro de preços 

ou instrumento equivalente – ordem de compra, nota de empenho, conforme faculta o art. 62 da 

Lei no 8.666/93. 

 

18.2. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor nomeado pela 

Secretaria Municipal de Saúde, designado como representante da Contratante, que anotará, em 

registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o 

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais de 

fornecimento, para fins de pagamento.  

 

18.3. O licitante vencedor deverá comparecer para firmar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis ou retirar o instrumento equivalente, contados da data da convocação.  

 

18.4. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 

condições de habilitação exigidas na licitação.  

 

18.5. Na hipótese de o licitante vencedor não atender a condição acima ou recusar a assinar o 

Contrato e não apresentar justificativa porque não o fez, a Administração convocará a segunda 

licitante classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, obedecido ao disposto 

nos incisos XXII e XXIII, do art. 11, do Decreto n.º 3.555/2000.  

 

18.6. O presente Edital e seus Anexos, farão parte integrante do Contrato a ser firmado, 

independentemente de transcrição. 

 

18.7. No interesse da Administração, as quantidades poderão ser aumentadas e suprimidas, até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsão 

do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

 

18.8. Qualquer alteração que implique aumento ou supressão do valor inicial do contrato 

observará as normas contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93, especialmente a previsão do § 6º do 

referido artigo que trata do equilíbrio econômico-financeiro inicial pela Administração quando 

esta alterar unilateralmente o contrato. 

 

18.9. Havendo necessidade de revisão contratual por eventos imprevisíveis, caso fortuito ou força 

maior, com vistas a estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, após a devida 

comprovação pelo interessado, a revisão poderá ser feita mediante aditamento contratual. 
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18.10. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura 

do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93, quando for 

comprovadamente vantajoso para a Prefeitura Municipal de União da Vitória. 

 

19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

19.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos solicitados 

e a emissão da Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR, desde que o 

objeto tenha sido entregue e executado na totalidade em que foi solicitado e de acordo com as 

determinações e especificações constantes do presente Edital e Proposta da Contratada, após 

terem sido aprovados pelo setor competente do mesmo; 

 

19.2 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de 

preços, bem como o número da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas 

com outros CNPJ; No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do 

processo licitatório e o número do contrato que a originou; 

 

19.3. Após a aprovação expressa das Notas Fiscais pelo Setor competente da Prefeitura Municipal 

de União da Vitória, os pagamentos serão liberados; 

19.4. Os pagamentos serão creditados em favor da beneficiária por meio de depósito Bancário em 

conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da 

conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

 

19.5. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu 

vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida; 

 

19.6. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e 

Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente; 

 

19.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em 

qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 

inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação; 

 

19.8. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de 

União da Vitória/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração 

se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 

serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 

a aplicação das seguintes fórmulas:  

   

I = (TX / 100) / 365  

  EM = I x N x VP, onde:  

  I = Índice de atualização financeira;  

  TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
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  EM = Encargos moratórios;  

  N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;  

  VP = Valor da parcela em atraso.  

   

19.9. A Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR fará as retenções de acordo com a legislação 

vigente e/ou exigirá a comprovação dos recolhimentos exigidos em lei.  

 

19.10. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação 

Orçamentária nº.  1.019.4490.52 - 500 - 206/2019   -   CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 

DE SAÚDE E UPA 1.019.4490.52 - 1000 - 208/2019   -   CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 

DE SAÚDE E UPA  

 

20. REAJUSTAMENTO  

 
20.1. O preço ora contratado não sofrerá reajustes. 
 

21. DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

21.1. A entrega do objeto será parcelada, para atender a demanda no período de 12 (doze) meses, 
conforme a necessidade da Secretaria. Quando solicitados, os produtos deverão ser entregues de 
acordo com as solicitações da Secretaria de Saúde, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 
contados do recebimento da Ordem de Compra.  
 
22.2. A entrega dos produtos dar-se-á na sede da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dr. 
Warrib Motta, Rua Prudente de Moraes , S/N centro - horário das 08h00min até 11h30min / 
13h30min às 17h00min de segunda à sexta – feira, após assinatura do contrato, onde serão 
verificadas: quantidade, marca ofertada, reservando se ao Município o direito de recusar aqueles 
em desacordo com o pedido.  
  
24.3 – No ato da entrega dos produtos 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; 
 
24.4 - Em caso de devolução dos itens, 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; 
 
24.5. Caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, e os mesmos não 

estejam de acordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora, o fiscal da Ata de 

Registro de Preços/Contrato iniciará procedimento administrativo para aplicação de penalidades 

ao fornecedor, excetuado os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito 

pela Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR; 

 

24.6. Em caso de insolvência ou dissolução da empresa adjudicatária, bem como em caso de 

transferência indireta dos serviços, no todo ou em parte, sem autorização expressa da Prefeitura, 

rescindir-se-á automaticamente o contrato, cabendo à Prefeitura, neste caso, adotar as medidas 

acauteladoras de seus interesses e do erário; 
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25. DA FISCALIZAÇÃO 

 

25.1. A execução do Instrumento Contratual será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria 

Municipal de Saúde, através de servidor(es) designado(s) pela mesma, nos termos do art. 67 da 

Lei nº 8.666/93, que deverá atestar o recebimento dos produtos/serviços, observando o disposto 

neste Edital e seus anexos, sem o qual não será permitido qualquer pagamento. 

 

25.2. A fiscalização é exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e nesta 

hipótese, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

 

26.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

 

26.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência 

– Anexo “01”. 

 

27. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

27.1. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não 

celebrarem a Ata de Registro de Preços/Contrato, deixarem de entregar ou apresentarem 

documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, 

não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução da Ata de Registro de 

Preços/Contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem 

fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 

Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 

contrato e das demais cominações legais.  

 

27.2. Se decorrerem 5 (cinco) dias úteis da convocação do órgão sem que o licitante vencedor 

tenha assinado e devolvido o contrato, caracterizar-se-á formal recusa à contratação, podendo a 

Administração, a seu exclusivo juízo, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para que manifestem interesse, em igual prazo e nas condições propostas pelo 

licitante vencedor, ou, então, revogar a licitação.  

 

27.3. Caberá multa compensatória de até 20% (vinte por cento), sobre o valor total da proposta, 

sem prejuízo das demais sanções administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e 

danos decorrentes da recusa, ao licitante que:  

 

27.3.1. Apresentar declaração falsa: multa de até 20%;  

 

27.3.2. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de até 20%;  

 

27.3.3. Não mantiver sua proposta, até o momento da adjudicação: multa de até 20%;  

mailto:licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br
http://www.uniaodavitoria.pr.gov.br/


 

ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 

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

Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br  
CNPJ 75.967.760/0001-71     

Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br  

 

 

 

26 

 

 

27.4. A multa poderá ser aplicada juntamente com a sanção de impedimento ou declaração de 

inidoneidade.  

 

27.5. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no contrato. 

                     

28. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

28.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura 

Municipal de União da Vitória - Paraná revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 

público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento 

dos participantes da licitação. O Município de União da Vitória - Paraná poderá, ainda, prorrogar, 

a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 

 

28.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 

do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou 

do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

 

28.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 

 

28.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-

lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 

 

28.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

 

28.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

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

finalidade e a segurança da contratação; 

 

28.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 

por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação 

no Diário Oficial do Município; 

 

28.8. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital; 

 

28.9. Não cabe à Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade pelas obrigações 

assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de 
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entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação 

realizada; 

 

28.10. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 

será o da cidade de União da Vitória, Estado do Paraná;  

 

28.11. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário 12h00min às 

18h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Compras e Licitações 

da Prefeitura Municipal de União da Vitória - Paraná, telefone (42) 3521-1200 para melhores 

esclarecimentos; 

 

28.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos 

autos da licitação e não será devolvida ao proponente;  

 

28.13. A documentação apresentada pela empresa vencedora, para fins de habilitação, poderá ser 

solicitada pelos demais proponentes através do e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br;  

 

28.14. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

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

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação do Pregoeiro em contrário; 

 

 28.15. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 

pertinente. 

 

União da Vitória - PR, 16 de setembro de 2019. 

 

 

HILTON SANTIN ROVEDA  

PREFEITO MUNICIPAL 

ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

1.1 - Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei Municipal n.º 

4363 de 04 de fevereiro de 2014, Decreto Municipal n.º 123/2010, Lei Federal n.º 10.520, Decreto 

n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, e subsidiariamente, na Lei Federal n.º 8.666/93, e nas demais 

normas legais e regulamentares. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto o Aquisição de móveis e aparelhos de linha hospitalar, 

consultório odontológico, móveis de escritório, equipamentos eletrônicos, lixeiras, caixas 

organizadoras e térmicas, a serem destinadas para as unidades básicas de saúde do 

Município de União da Vitória/PR, de acordo com as condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 
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3. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/ PREÇO DE REFERÊNCIA: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

01 

ARQUIVO 4 GAVETAS COM CHAVE 
 
Arquivo de Aço reforçado, confeccionado em chapa 
MSG18’, com 4 gavetas para pasta suspensa, que 
deslizam com carrinho telescópico,( trilho tipo “U”), com 
8(oito) rolamentos de ferro por gavetas, carrinho e 
trilhos e chapas MSG 14, puxadores de porta etiquetas 
cromados, fechadura tio yale com 02(duas) com 
travamentos simultâneos das gavetas , pinturas 
industrial da cor cinza platina, com tratamento químico 
antiferruginoso (fosforização). Medidas: 1340(A) X 460 
(1) X 710(P)mm Contendo etiquetas de identificação do 
fabricante, contato e referência a espessura da chapa de 
aço. Garantia mínima de um ano ABTN. 
  2  R$       590,00   R$         1.180,00  

02 

ARMÁRIO 02 PORTAS 
 
Corpo (laterais, bases, prateleiras e fundos) 
Confeccionados em madeira aglomerada 18 mm de 
espessura. Revestimento dupla face em laminado 
melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de 
PVC. ABNT superfícies lisas e de fácil limpeza e 
desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira 
aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, 
sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas 
laterais em fita de PVC, revestimentos melaminico. 
Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas 
com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em 
alumínios (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, 
confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, 
com revestimento melamínico e diversas regulagens de 
altura e dispositivos para fixação em aço trefilado. COR: 
branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo tem 
variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no 
mínimo 12 meses. ABNT 19  R$       491,00   R$         9.329,00  

03 

ARMÁRIO VITRINE, COM 1 PORTA E 3 PRATELEIRAS 
EM VIDRO: USO HOSPITALAR –  
 
Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. 
Fundo e Teto em cJiapa em aço esmaltado, na cor branca. 
Tratamento anti corrosão. Porta com fechadura 
cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas 
e laterais em vidro com espessura mínima de 4mm. 
Dimensões aproximadas de 1,50m de altura com X 
0,50m de largura x 040 de profundidade. ABNT. 
  38  R$       625,99  R$       23.787,62  

04 

BALCÃO 02 PORTAS  
 
Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm 
de espessura, revestimento dupla face em laminados 
melaminíco de baixa pressão, bordas laterais em fitas de 
PVC. Superfícies lisas, duradouras e de fácil limpeza e 22  R$       494,67  R$       10.882,74 
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desinfecção. Tampo superior confeccionado em 
madeira, aglomerada de alta densidade com 25 mm de 
espessura, sistema postforming bordas frontais 180°, 
bordas laterais em fita de PVC revestimento melamínico. 
Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas 
com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 
01 prateleira interna, confeccionada em madeira 
aglomerada entre 15 a 18 mm, com revestimento 
melaminíco e diversas regulagens de altura do 
dispositivo para a fixação em aço trefilado. COR: branca 
medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de 
profundidade - podendo tem variação de +/- 10%.  
Garantia mínima de 01(um) ano. ABNT. 
  

05 

CADEIRA GIRÁTÓRIA EXECUTIVA C/ BRAÇOS, 
TAMANHO MÉDIO 
 
Assento e encosto em compensados multi-laminados de 
12 mm, com espuma injetada atomicamente em 
densidade media ( 50 a 6Q KG/m3), com 45 a 50 mm de 
espessura. Revestimento do assento e encosto de tecido 
em 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 
para retorno automático do encosto a juste 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. Registro ABNT. 
  10  R$       355,00   R$         3.550,00  

06 

CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (CADEIRA 
EMPILHÁVEL) 
 
Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço 
oblongo, com encaixes laterais para transformar em 
longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor 
preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses. 
Registro ABNT. 
  10  R$       189,67   R$         1.896,70  

07 

MESA DE TRABALHO - FORMATO EM"L" (MEDIDA 
1,20 X 1,20) 
 3  R$       530,00   R$         1.590,00  
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Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta 
resistência e 25 mm de espessura, revestimento com 
sistema postfoming 180°. Painel frontal confeccionado 
em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, 
revestimento laminado melamínico de alta resistência, 
dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa 
metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento 
em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em 
nylon e base superior e chapa de aço com tratamento 
antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura 
opóxi-pó da cor da mesa. Superfícies lisas, duradoras e 
de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para 
passagem de fios medindo 1,20 de altura x 0,74 cm – 
podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) 
ano. ABNT. 
  

08 

MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS (1,20 M LARG X 
0,70 CM) 
 
Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta 
resistência e 25 mm de espessura, revestimento com 
sistema postforming 180°. 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 2 
gavetas com chave. Garantia de 1 (um0 ano. ABNT. 
  13  R$       395,00   R$        5.135,00  

09 

ESTANTE DE AÇO 
 
Estante de aço medindo 2,00 altura x 0,90 largura x 0,30 
profundidade com 06 prateleiras reguláveis com reforço 
nas bandejas, chapa da bandeja ABNT 22, coluna 14, 
com reforço em x nas laterais e no fundo, pintada por 
sistema eletrostático a pó na cor cinza. 
  6  R$       184,67   R$         1.108,02  

10 

MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO 
 
Tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de 
acabamento polido, pés em tubo de 1 x 1,20 mm, pés 
providos de rodas giratórias de 3” de diâmetro com aro 
de rodas de polietileno, extremidades sem arestas: 
fixação da prateleira seja por solda com acabamento 
liso. Medindo aproximadamente 0,40 x 0,60 x 0,80m. 
Garantia de 1 (um) ano. Fabricado de acordo com os 
padrões internacionais de qualidade, normas de ABNT 
apresentar registro no MS/ANVISA. Registro.   
  1  R$       248,45   R$            248,45  

11 

MESA DE EXAME GINECOLÓGICO (CAMA PARA 
EXAME GINECOLÓGICO TIPO DIVÃ) 
 
Estrutura em madeira com espessura minima de 15 mm, 
MDF de fabricante certificado, revestido em laminado 
decorativo, na cor bege. Devera possuir duas (2) gavetas 
e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com 1  R$   1.537,42   R$         1.537,42  
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uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal 
e cromados. O revestimento interno do móvel devera ser 
do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão 
ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As 
dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser 
estofado, revestido em courvim marrom, sendo as 
partes anterior e posterior do leito ajustável através de 
cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço 
inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel 
deverá vir acompanhado de um par de perneiras 
anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam 
ajuste e altura e com mobilidade Antero-posterior. A 
fixação desta haste devera ser feita através de uma 
estrutura com no mínimo 14 x 5,5 cm. Devera possuir 
gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e 
puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo 
tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não 
podendo ficar espaço para acumulo de sujeiras. A gaveta 
fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente 
ao móvel. Dimensões do móvel (variação permitida 
5%): comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura 0,76m. 
Dimensões do estofamento (variação permitida 5%): 
comprimento 1,85m; largura ,064m; altura na cabeceira 
0,15m e nos pés e parte central 0,10m. O revestimento 
estofado devera apresentar espuma com densidade 28, 
revestida em courvim soft 8 marrom. A marca do 
fabricante devera vir gravada na maca ou em uma 
plaqueta metálica fixada de forma resistente na cama. 
Garantia de 1 (um) ano. Fabricado de acordo com 
padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT. 
Registro da ABNT. 
  

12 

ASPIRADOR DE SECREÇÃO 
 
Aspirador de secreção a vácuo, portátil utilizado para 
aspiração de líquidos, sangue e vômitos e outras 
secreções. Características gerais: elétrico, composto de 
um corpo único, resistente a agua, trepidação e choque; 
peso máximo de 2.300 kg, dotado de bateria interna 
recarregável com autonomia mínima de 1 hora; 
aspiração regulável , pressão de vácuo ajustável de 0 a 
pelo menos 15 pol. Hg, frasco coletor com capacidade 
mínima de 500 m1 e máxima de 1,31 dotado de válvula 
automática de nível, motor com protetor térmico, isento 
de manutenção e lubrificantes; tensão bivolt 
compatibilidade a rede alternada de 127/220 VAC – 60 
Hz; acessórios: um (01) tubo de no mínimo 1,5 m; duas 
(02) cânulas rígidas de aspiração, esterilizáveis; um (01) 
cabo de alimentação elétrica do tipo (2p + t) ANVISA. 
  4  R$       325,50   R$         1.302,00  

13 

DESFIBRILADOR SEMI AUTOMÁTICO – DEA 
 
Aparelho utilizado para interpretar automaticamente o 
traçado do ECG da vitima e aplicar mediante 
acionamento manual, o choque para reversão de parada 
cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia 
ventricular. Características gerais: o equipamento será 4  R$   6.934,00   R$      27.736,00  
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utilizado para interpretar automaticamente o traçado 
do ECG da vitima e aplicar mediante acionamento 
manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos 
casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo 
der composto de: bolsa para transporte do aparelho e de 
todos os acessórios confeccionada em tecido resistente. 
Aparelho com onda bifásica, ajuste automático de 
impedância para uso em adultos e crianças. O choque 
mínimo para adultos deve ser de 100 joules, e o choque 
mínimo pra crianças de 50 joules. Sistema automático 
de identificação de eletrodos: adulto e infantil. Tempo 
de carga máximo para aplicação de choque de 10 
segundos, para energia máxima com conjunto de bateria 
totalmente carregada ou pilhas novas. Instrução de voz 
em português, alto-falante interno, sinais sonoros que 
auxiliem as compressões torácicas e botão de choque 
com indicador luminoso. Deverá realizar auto-teste 
periódico, com avisos de bateria baixa e necessidade de 
protocolos e guidelines científicos de procedimentos. 
Dimensões aproximadas em milímetros de 250 x 140x 
300, peso máximo de 4,0 kg incluindo a bateria e 
acessórios. Visor de LCD com visualização de mensagens 
de texto, contador de choques, tempo de utilização do 
aparelho, traçado do ECG. Registro na ANVISA. 
  

14 

OXÍMETRO DE PULSO DE MESA 
 
Com tela de cristal liquido e capas de ser utilizado em 
qualquer Registro de mesa ambiente, com baterias 
recarregáveis que duram até 8h, tela com curva 
pletismográfica, sensor para utilização em pacientes 
adultos pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de 
barras das ultimas 24h, deve funcionar em 110/220 
automaticamente. Bateria interna, recarregável, com 
autonomia mínima de 3h, peso inferior a 3kg. Além dos 
acessórios obrigatórios fornecer para cada 
equipamento 2 sensores – adulto de dedo, 01 sensor – 
pediátrico de dedo. Limites de e alarmes mínimos: 
ALARMES:  limites ajustáveis e automáticos para 
ANVISA Sp02 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: 
Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. 
Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta 
piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. 
Pulso: faixa 30-250 bpm PRECISÃO: 2bpmRESOLUÇÃO 
1 bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. SATURAÇÃO: 
Faixa: 0 – 1.00% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% 
TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. AUDIO: os alarmes e 
pulso deverão possuir tonalidade variável com a 
mudança no valor da saturação > TELA: Tipo 
monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32mm 
x 27mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal 
líquido. 
POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. 
  2  R$   2.297,18   R$         4.594,36  
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15 

CAIXA TÉRMICA DE POLIURETANO COM 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS, COM 
TERMÔMETRO DIGITAL 
 
Em polietileno, Capacidade mínima 15 LITROS-. Alça 
rígida articulável, com tampa, ambiente de isolamento. 
Dimensões aproximadas: (CxAxP) 35cm x 29cm x 
27cm. Dados do termômetro Referência 7424.02.0.00 
ANVISA Faixa de utilização -50°C+ 70°C/°F Precisão 
+/-1°C/°F Resolução 0,1°C escala  de -20°C+50°C e +/- 
2 para cima de 50°C Pilha 1x1,5 AA Peso 80g Medidas 
do produto 60x39x16mm Campa do cabo 50cm 
Temperatura Externa Através De Cabo E Sensor 
Máxima e Mínima Função °C/°F Resistente A Água 
Tampa Removível.  
  4  R$       447,98   R$         1.791,92  

16 

 
TABLET 
 
Processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo 

quatro núcleos e 2M L2 cache 

; capaz de executar arquivos de áudio e vídeo; as funções de 

decodificação de áudio e vídeo devem ser aceleradas por 

hardware. Possuir decodificação por hardware para pelo 

menos os seguintes formatos: H263, H264 e MPEG4. Obter 

índices de desempenho igual ou superior a 130 pontos na 

“Performance test “ e 80 pontos no “UX test” – “User 

Experience” medido pelo software  mobile XPRT 2013 da 

Principle Technologies 

http://principledtechnologies.com/bechmarkxprt/mobilexpr

t/obtido através da execução  da opção “All Tests”, 

obedecendo o seguinte procedimento: I) instalar o software 

Mobile XPRT a partir do google play. II)desconectar o 

tablete do carregador para a execução somente na bateria. 

III) reiniciar o tablet. IV) clicar no ícone “Mobile XPRT” e 

selecionar “All test”. MEMORIA RAM: mínimo de 1 

GB(um gigabytes) de baixo consumo (DDR3L 1066MHz); 

tela de 10,1conctividade wi-fi padrão IEEE 804,11b/g.n, 

integrado (interno)ao equipamento; Moden interno com 

suporte a rede 3G (no mínimo dual-band  2100MHz e 850 

MHz) e 2G (quad-band 850 MHz, 900MHz, 1800MHz e 

1900MHz. Bateria Interna e recarregável Sistema 

Operacional: Android  4.4 português ou versão superior em 

português;  Suporte a configuração de proxy para rede wi-

fi. Este suporte deve ser integrado à aplicação de 

configuração de rede sem fio e sem a necessidade de 

aplicativos ou softwares extra; Aplicações: agenda, 

calendário, relógio com horário mundial, alarme, 

calculadora, cronômetro; Permitir a decodificação dos 

seguintes formatos de arquivos: i)mp3; ii)3gp (AMR, AAC, 

H263, H264, e MPEG4);  iii)mp4 (AAC e H264); iv)oog 

(Vorbis áudio);  v)wav (PCM). Bateria: Lítio-on ou 

Polímero de titio. Interface: microfone... etc, Porta Micro- 

USB padrão 2.0; Câmera  fotográfica traseira (05 MP).   
  68  R$       382,67   R$      26.021,56  

17 

 
AQUECEDOR 
 6  R$       159,30   R$            955,80  
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Características mínimas: 3 níveis  de aquecimento; 
potência 600W no menor nível  de aquecimento; com 
termostato, rodinhas para transporte e guarda fio. 
Alimentação 127 V. o produto devera vir acompanhado 
de manual de instruções em português e possuir 
garantia de no mínimo 12 meses a contar da data de 
entrega. 
  

18 

QUADRO DE AVISOS EM FELTRO COM VIDRO 
 
Quadro de aviso com vidro, forro em feltro, moldura em 
alumínio, com chaves, medindo no mínimo 50 X 100 cm, 
contendo parafusos e buchas para fixação. 
  12  R$       280,00   R$         3.360,00  

19 

COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL 50 LITROS - 
COMPOSTO DE 4 LIXEIRAS 
 
Papeleira 50 litros seletiva com 4 e estrutura metálica, 
para acondicionamento de resíduos seletivos, fabricado 
de acordo com a norma DIN 30.713 composto de corpo, 
tampa, fechadura, chave e suporte metálico para fixação 
em postes ou paredes. ABNT. 
  10  R$       570,00   R$         5.700,00  

20 

GAVETEIRO ORGANIZADOR TIPO BIN N° 05 
 
Gaveteiro organizador tipo BIN, de material plástico, 
empilhável, numeração, mínima n°05 na cor azul. ABNT. 
  30  R$         13,84   R$            415,20  

21 

GAVETEIRO ORGANIZADOR TIPO BIN N° 07 
 
Gaveteiro organizador tipo BIN, de material plástico, 
empilhável, numeração mínima n° 07. ABNT. 
  30  R$         12,48   R$            374,40  

22 

APARELHO DE TV 40 POL. LED FHD 
 
TV 40 LED FHD, entrada USB  e HDMI, com conversor 

digital intregrado. 

  2  R$   1.689,67   R$         3.379,34  

23 

APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 
 
Aparelho de telefone sem fio, com display iluminado e 
teclado luminoso; registro de chamadas atendidas e não 
atendidas; com identificador de chamada; opções de 
volume e toque; com frequência mínima de 1,9 GHz.   
  10  R$       122,63   R$         1.226,30  

24 

ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS 
 
Escada com dois degraus todo em aço inox ou aço com 
revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, 
com degraus revestidos em borracha antiderrapante, 
pés com ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 
meses. ABNT. 
  2  R$       149,44   R$            298,88  

25 

CONSULTORIO CONJ. ODONTOLOGICO - Consultório 
Conjunto de equipamentos compatíveis e produzido 
pelo mesmo fabricante, composto pelos 
componentes abaixo, relacionados: 1  R$ 11.151.63   R$      11.151,63  
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Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. 
Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou 
eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em 
todas as posições de uso na sua capacidade máxima. 
Base c/ proteção em borracha ou material similar. 
Revestimento do estofamento em material PVC 
laminado, sem costuras, na cor verde. Proteção plásticas 
p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e 
fixação que facilitem o acesso do paciente. 
Encosto da cabeça articulável, c/ movimento 
longitudinal. Acionamento através de comandos 
elétricos c/ atuadores hidráulicos ou moto- redutores. 
Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e 
descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 
110 ou 220v (60 Hz), de acordo c/ a rede local do 
município de entrega. Resistência de carga mínima de 
aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e 
outras necessárias p/ a perfeita instalação do 
equipamento, c/ todas as informações sobre 
alimentação elétricas, hidráulicas e pneumáticas. 
Fornecimento de manuais de operação e manuais de 
serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, 
principais defeitos e correções, c/ diagramas dos 
sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia 
mínima do conjunto de 12 meses. 
 Registro no INMETRO e ANVISA. 
 
Odontológico (cadeira, equipo, refletor, unidade auxiliar 
acoplada à cadeira) Equipo odontológico tipo cart ou 
acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre 
rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: 
braço articulado, com movimento horizontal, c/ 
batentes de fim de curso e movimento vertical). Três 
terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo 
borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa 
tríplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e 
automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente 
lisa. Sistemas de desinfecção de dutos de água e spray c/ 
válvula anti-refluxo. Pedal de acionamento do equipo 
com controle variável (progressivo da rotação dos 
instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), 
sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo 
todos os acessórios necessários à sua instalação. 
Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. 
Reservatório de água do equipo e sistema de 
desinfecção em material transparente ou translúcido, de 
no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço.  
Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspideira 
removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de 
detritos, fixado à unidade de água ou à caixa\ de ligação, 
conectado à mangueira de sucção. 
Registro p/ acionamento da água da cuspideira, mínimo 
de 02 (dois) terminais de sucção, c/ diâmetro 
aproximado de 6,5mm, c/ mangueiras e terminais lisos 
Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço, 
com proteção anti corrosão. Pintura epóxi ou 
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eletrostática, totalmente lisa. Garantia mínima de 12 
meses. 
  

26 
LIXEIRA COM PEDAL, 20L EM PLASTICO, ALTA 
RESISTENCIA, BRANCA PEDAL COM HASTE RÍGIDO  70  R$         39,21   R$         2.744,70  

27 

CAIXA ORGANIZADORA, 28L, COM GRAMPOS DE 
FECHAMENTO QUE PRENDEM A TAMPA 
FIRMEMENTE Á CAIXA PLÁSTICA, TRANSPARENTE, 
COM BASES LARGAS, APROXIMADAMENTE, 
564X385X201mm  50  R$         90,06   R$         4.503,00  

28 

 
CAIXA ORGANIZADORA, PLÁSTICA 56L, COM 
GRAMPOS DE FECHAMENTO QUE PRENDEM A TAMPA, 
TRANSPARENTE, RETANGULAR 
  50  R$         65,63   R$         3.281,50  

29 

 
LONGARINA 3 LUGARES, PRETO, ALTA RESISTENCIA, 
MODELO SECRETÁRIA 
  20  R$       337,03   R$         6.740,60  

30 

CADEIRA SECRETÁRIA, COM BRAÇO AJUSTÁVEL, 
AZUL, PESO SUPORTADO 110KG, GIRATÓRIA 
  30  R$       214,96   R$         6.448,80  

31 

 
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - VISUALIZADOR 
LDE 
  15  R$       148,66   R$         2.229,90  

 

VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 174.500,84 (cento e setenta e quatro mil quinhentos reais e 

oitenta e quatro centavos). 

 

3.1 FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

4. JUSTIFICATIVA  

4.1. A aquisição dos itens, serão destinadas para atender as necessidades das unidades básicas de 

saúde do Município de União da Vitória – PR 

 

5. DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

5.1. A entrega do objeto será parcelada, para atender a demanda no período de 12 (doze) meses, 
conforme a necessidade da Secretaria. Quando solicitados, os produtos deverão ser entregues de 
acordo com as solicitações da Secretaria de Educação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 
contados do recebimento da Ordem de Compra.  
 
5.2. A entrega dos produtos dar-se-á na sede da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Castro Alves , 
S/N centro - horário das 08h00min até 11h30min / 13h30min às 17h00min de segunda à 
sexta – feira, após assinatura do contrato, onde serão verificadas: quantidade, marca ofertada, 
reservando se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com o pedido.  
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5.3 – No ato da entrega dos produtos 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; 
 
5.4 - Em caso de devolução dos itens, 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; 
 
5.5. Caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, e os mesmos não estejam 

de acordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora, o fiscal da Ata de Registro de 

Preços/Contrato iniciará procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao 

fornecedor, excetuado os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pela 

Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR; 

 

5.6. Em caso de insolvência ou dissolução da empresa adjudicatária, bem como em caso de 

transferência indireta dos serviços, no todo ou em parte, sem autorização expressa da Prefeitura, 

rescindir-se-á automaticamente o contrato, cabendo à Prefeitura, neste caso, adotar as medidas 

acauteladoras de seus interesses e do erário; 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES  

6.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

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. 

 

6.1.1. 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.  

 

6.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

6.2.1. 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;  
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b) Arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes à entrega dos itens objeto 

desta licitação; 

c) Entregar os itens 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 do contrato, 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;  

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. 

 

7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

7.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. 

 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO  

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

9.1. 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. 

 

10. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. A execução da Ata de Registro de Preços/Contrato será acompanhada e fiscalizada pela 

Secretaria Municipal de Administração, através de servidor(es) designado(s) pela mesma, nos 

termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar o recebimento dos produtos/serviços, 

observando o disposto neste Edital e seus anexos, sem o qual não será permitido qualquer 

pagamento. 

 

11.2. A fiscalização é exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e nesta 

hipótese, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

 

 

União da Vitória - PR, 16 de setembro de 2019.  
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Fernanda Loth Braciak 

Secretária Municipal de Saúde 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 

**/20__ – Processo nº **/20__, instaurada pelo Município de União da Vitória – PR, que a empresa:  

 

1 – Examinamos cuidadosamente o edital e seus anexos, e nos inteiramos de todos os seus 

detalhes e com eles concordamos, bem como todas as dúvidas e/ou questionamentos formulados 

foram devidamente esclarecidos. Estamos cientes e aceitamos todas as condições do Edital de 

Licitação e a elas desde já nos submetemos; 

 

2 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 

da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 

e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 
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14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 

05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;  

 

3 – DECLARO ainda, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

a habilitação no presente Processo Licitatório, e que estamos cientes da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

4 – DECLARO ainda, sob as penas da lei, que não fui declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à 

entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade 

jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira. 

 

5 – DECLARO ainda, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro societário cônjuge, 

companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 

terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR que 

impossibilite a participação no referido processo licitatório; 

 

 

__________, __ de _________________ de 20__. 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 

ANEXO 03 – MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO/FORNECIMENTO  

 

A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura Municipal de União da Vitória – Paraná 

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº **/20__ – PROCESSO Nº **/20__ 

Fornecedor: 

CNPJ:                                                                      Inscrição Estadual: 

Endereço:                                                                Bairro: 

CEP:                                 Cidade:                            Estado: 

Telefone:                                                                 E-mail: 

Banco:                               Agência:                         Conta Corrente: 

VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias. 

PREVISÃO DE ENTREGA: 

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: 
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Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital: 

 

Item Qtde. Unid. Especificações Marca Preço Unitário 

R$ 

Preço Total 

R$ 

01       

 

Valor Total e final por extenso: R$(........................................................................) 

 

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE: 

 

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

termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição 

com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital. 

 

IMPORTANTE:  

1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim 

lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.  

2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.  

 

➢ Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 

impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a 

contratação. 

XXXXX  ..... de ......... de 20__. 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo /Nome do responsável legal da empresa / RG-CPF 

ANEXO 04 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 

TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO 

LICITANTE SER UMA ME OU EPP). 

 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e endereço da empresa) 

 

 

(  ) MICROEMPRESA  

 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 

___________________________________________________________________, inscrita no (Razão Social da Empresa) 

CNPJ nº _____________________, Endereço: _________________________________  

 

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ nº _______________, 

cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte 

estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, 
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estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, 

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

Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de 

eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade 

fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. 

 

Sou optante do Sistema Simples Nacional?  

(  ) SIM  (  )NÃO  

 

__________________________________________  

Local/ Data  

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 05 

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO 

 

 

 

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 _____________________________________  

e-mail _________________________________________________________________________ 

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato________________________  

Função do representante legal_______________________________________________________  

Endereço do representante legal________________________ _____________________________ 

RG nº ________________________ Órgão emissor _____________________________________  

CPF nº _________________________________________________________________________  
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Local e data ________/______/_______/20__  

 

 

 

____________________________________ 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsável legal da empresa 

RG do responsável 

CPF do responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 06 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº. ______________  

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 xxxx PMUVA, Processo n.º  /2015, em conformidade com o que 

preceitua a Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e a Lei 

Federal n.º 10.520/2002 e suas alterações posteriores, Lei Municipal nº 4363/2014, sujeitando-

se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1- Fundamenta-se este contrato no Pregão Eletrônico no xxxxx PMUVA, 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, Lei Municipal nº 4363/2014 e na proposta de preços da Contratada. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: o Aquisição de móveis e aparelhos de linha hospitalar, 

consultório odontológico, móveis de escritório, equipamentos eletrônicos, lixeiras, caixas 

organizadoras e térmicas, a serem destinadas para as unidades básicas de saúde do 

Município de União da Vitória/PR, de acordo com as condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de 

direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital de Licitação 

modalidade Pregão Eletrônico n° xx, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL 

3.1. Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA, ......... 

 

3.2. No valor estão incluídas todas as despesas necessárias para a sua execução, incluindo 

encargos trabalhistas e demais tributos que venham a incidir sobre o objeto deste termo 

contratual. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento dos valores líquidos que lhe forem devidos referente 

aos serviços prestados pela CONTRATADA, em 30 (trinta) dias após a realização dos serviços, 

mediante apresentação da nota fiscal/fatura. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

5.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão por conta dos recursos 

provenientes da Dotação Orçamentária 

 

5.2. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da Dotação Orçamentária 

nº.  1.019.4490.52 - 500 - 206/2019   -   CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E 

UPA 1.019.4490.52 - 1000 - 208/2019   -   CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 

E UPA  

 

CLÁUSULA SEXTA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

6.1. O preço ora contratado não sofrerá reajustes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS, LOCAIS, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

7.1. A entrega dos produtos dar-se-á na sede da Secretaria Municipal de Saúde, Rua Castro Alves , 

S/N centro - horário das 08h00min até 11h30min / 13h30min às 17h00min de segunda à 

sexta – feira, após assinatura do contrato, onde serão verificadas: quantidade, marca ofertada, 

reservando se ao Município o direito de recusar aqueles em desacordo com o pedido.  
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7.2. As entregas deverão ser feitas respeitadas, rigorosamente, as especificações estabelecidas na 

proposta vencedora e neste edital, sendo que a não observância destas condições, implicará na 

não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da 

inadimplente; 

 

7.3. Constatado que o produto recebido não atende as especificações estipuladas neste Edital, ou 

ainda que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, o órgão responsável pelo 

recebimento expedirá ofício ao Departamento de Compras e Licitações, o qual posteriormente 

notificará a empresa vencedora, para que sane as irregularidades dentro do menor prazo possível;  

 

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

as despesas serão atribuídas à contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a 

sua substituição ou adequação ao edital. 

 

7.3.2. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto 

recusado, o órgão solicitante dará ciência ao Departamento Jurídico, através de Comunicação 

Interna – C.I, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalidade contra a empresa, de 

acordo com as normas contidas na Lei n.º 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades 

previstas neste Edital. 

 

7.4. O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao 

atendimento das exigências contidas neste edital. 

 

7.5. O material deve ser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem 

aderência ao produto, sem amassados, sem sinais de umidade. 

 

7.6. O acondicionamento e transporte devem ser feitos dentro do preconizado para os produtos. 

 

7.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

8.1 – Das Obrigações do Contratante:  

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; 
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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. 

 

8.1.1. 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.  

 

8.2 – Das Obrigações da Contratada:  

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 itens objeto 

desta licitação; 

c) Entregar os itens 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;  

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. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. 

 

9.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato objeto desta licitação, a Prefeitura Municipal de 

União da Vitória, poderá garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas nos 

artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 

a. Advertência; 

b. Multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato; 

c. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração pelo prazo de 2 (dois) anos; 
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d. Declaração de Inidoneidade para contratar ou licitar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido no subitem “c” acima. 

 

9.2 - As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem anterior poderão também  ser aplicadas 

às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93: 

a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b. Tenham praticado atos ilícitos visando à frustrar os objetivos da licitação; 

c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no 

artigo 78 e seguintes da Lei nº. 8666/93. Ainda, poderá ser interrompido a qualquer momento 

conforme as necessidades da Fundação Municipal de Saúde, das quais poderá proceder no 

rompimento do presente termo de contrato e preencher a devida vaga do cargo por meio do 

processo de contratação através de concurso público. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

11.1. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei 8666/93, de 

21 de junho de 1993, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os 

princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

12.1. A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, será 

feita através de Protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de 

documentos ou cartas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

13.1. A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 

até perfazer o máximo estabelecido, conforme disposto no inciso IV do Artigo 57° da Lei 8.666/93.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

14.1. O Município se reserva o direito de requisitar os serviços licitados, objeto deste contrato, 

conforme suas necessidades e disponibilidades financeiras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

15.1. 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. 
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15.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

 

15.2.1 “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; 

 

15.2.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 

processo de licitação ou de execução de contrato; 

 

15.2.3 “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; 

 

15.2.4 “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; 

 

15.2.5 “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 prevista, deste Edital; (ii) atos cuja 

intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 

promover inspeção. 

 

15.3. 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. 

 

15.4. 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 DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº. 8666/93, e dos Princípios Gerais de Direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE 
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17.1. Uma vez firmado, o presente Contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial do 

Município, pelo CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, parágrafo 1º 

da Lei nº. 8666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DO FORO 

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória, para dirimir dúvidas ou questões oriundas 

do presente Contrato. 

 

E, por estarem assim acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e 

seus sucessores, em duas vias iguais, e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 

testemunhas abaixo. 

 

União da Vitória (PR), .... de ...................... de 2019. 

 

 

 

ANEXO 07 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

Senhor Licitante,  

 

Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR e essa empresa, 

solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo abaixo, remetendo-o à Pregoeira, por e-mail: 

licitacoes@uniaodavitoria.pr.gov.br.  

 

A não remessa do recibo exime esta Pregoeira da comunicação de eventuais retificações ocorridas 

no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais que se fizerem 

necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATADA   CONTRATANTE 

    

Testemunhas:    

 

 

   

 

1ª Assinatura    2ª Assinatura  
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ***/20__ 

 

OBJETO: Aquisição de móveis e aparelhos de linha hospitalar, consultório odontológico, móveis 

de escritório, equipamentos eletrônicos, lixeiras, caixas organizadoras e térmicas, a serem 

destinadas para as unidades básicas de saúde do Município de União da Vitória/PR, de acordo com 

as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

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) 

 

Razão Social:  

______________________________________________________________________________ 

 

CNPJn.º:_______________________________________________________________________ 

 

Endereço: ______________________________________________________________________________ 

 

Cidade: _________________ Estado: _____ Telefone: __________________________________ 

 

Fax:__________________________________________________________________________ 
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Pessoa para contato:  

______________________________________________________________________________ 

 

Endereço eletrônico (e-mail):  

______________________________________________________________________________ 

Recebemos, através do acesso à página www.uniaodavitoria.pr.gov.br nesta data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

Local/data: __________________, _____ de __________________ de 20__.  

 

_____________________________________ 

Assinatura 
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