Prefeitura Municipal de Morretes
PROCEDIMENTO LI CI TATÓ RIO Nº 070/ 2016
PREG ÃO PRESENCIAL Nº 055/2016
SISTEM A REGISTRO DE PREÇO
O Município de Morr etes, por intermédio do Pregoeir o e da Equipe de Apoio,
designados pelo Decreto nº. 164/2016, com a devida autorização expedida
pelo Excelent ís simo Pref eito Municipal, torna público a realização de
licitação no dia 16/ 11/2016 às 10h00min a realizar -se na sede da Pref eitura
Municipal de MO RRETES - PR sito a Praça Rocha Pombo, n.º 10 , em
conf ormidade com a Lei Federal 8666/93, 10.520/02, com o Decr et o Federal
3.555 de 08/08/2000, na modalidade de PREG ÃO PRESENCIAL – SISTEMA
REGISTRO DE PREÇO , nas condições f ixadas neste instrumento e seus
anexos que integram este instrumento, sendo a presente licitação do tipo
menor preço global por lote.
Os envel opes contendo as Propostas Comerciais (envelope nº. 01) e os
Documentos de Habilitação (envelope nº. 02) deverão ser protocolados no
Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, fechados e assinados em seus
lacres, no endereço supramencionado até às 09h45min do dia 16/11/2016,
onde será devidamente encaminhado ao setor de licitações por servidor
responsável , podendo a cr itério do Pregoeiro, pr evalecer o que diz o item
11.3 do presente edital . Caso seja decretado feriado, a presente licitação será
realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário já estabelecido.
As informações e dúvidas referentes ao presente procedimento serão prestadas
somente através do e-mail licitacoes@morretes.pr.gov.br.
1 DO OBJETO
1.1. O objet o da pr esente licitação é o registro de preços para aquisição de Material
de Higiene e Limpeza, em atendimento as Secretarias Municipais, conforme as
especificações descritas no termo de referência no Anexo I que faz parte integrante do
Edital.
1.2. Os itens listados no Anexo I, não necessariamente serão adquiridos
em sua totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo
considerados apenas para fins de adjudi cação e post erior convocação
para assinatura da At a de Registro de Preço .
1.2.1. Não será lim itado o quant itativo m ín imo a ser entr egue por cada
licitante.
1.2.2. As licitant es para as quais f orem adjudicados it ens constantes do
Anexo I e f orem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o
direito e a exclusividade de f ornecimento dos r ef eridos itens até o t érmin o da
vigência da respect iva ata de registro .
1.2.3. Alertamos a todos os licitant es, para f ins de seus planejamentos
orçamentár ios que os mesmos não estão obr igados a executar previamente
os itens da planilha constant e do Anexo I.
1.2.4. O Município de Morr etes não se responsabilizar á por prejuízos
f inanceiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob
alegação da expectativa da compra por parte da Pref eitura.
1.3. A quantidade estimada para o presente processo licitat ório, relacionado
no edital de embasamento, serve apenas como orientação, não const ituindo,
sob hipótese alguma garantia de f aturamento.
1.4. O aj ust e com o f or necedor r eg ist r ado ser á f orm ali zado pelo Munic íp io
m ediant e assinat ur a da At a de Re g ist r o de Pr eços , obser vad as as
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dis pos ições cont ida s no Edit al do Pr eg ão supr acit ado.
1. 5. O com pr om isso de ent r eg a e e xecuçã o só est ar á car act er iza do
m ediant e em issão de solic it ação de com pr a, decor r ent e dest a At a de
Reg ist r o de Pr eços e Edit al do Pr eg ão em epíg r af e.
2 ESCL ARECIMENTOS INI CI AIS
2.1. O Sistema de Registro de Preços ( SRP) é um conjunt o de procedimentos
para registro f ormal de preços relat ivos à aquisição f utura dos pr odutos,
inf ormados no Anexo I – Termo de Ref erência , onde as empresas os
disponibilizam a pr eços e prazos cer t os e registrados em documento
específ ico denom inado Ata de Regist ro de Preços. Neste Sist ema, as
aquisições são f eitas quando melhor convier aos órgãos que integram a At a,
sem, no entanto, estarem necessar iam ente obrigados a contratar com os
f ornecedores vencedores do certame.
2.2. Nest a licitação, será f irmada uma Ata de Registro de Pr eços, que é um
document o vinculat ivo, obrigacional, com caracter ística de compromisso para
f utura contratação, onde os f ornecedores manterão seus preços registrados,
durante o per íodo de vigência da Ata de Registro de Preços , tornando-os
disponíveis. C aso necessite a Pref eitura Municipal de Morretes ef etuará
aquisições nas quantidades julgadas necessár ias e aos mesmo s preços
registrados no cert ame, através de solicitação de compra respeitadas as
condições da Ata de Registro de Preços .
2.3. Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos
f ornecedores quant o necessários par a que, em f unção das propostas
apresentadas, seja atingi da a quantidade total para o Item.
2.4. Quando das contratações decorrentes do registro de preços será
respeitada a ordem de classif icação das empresas constant es da Ata.
3 DA PARTICIPAÇÃO
3.1 Só poderão participar as empresas que atenderem a todas as exigências
constant es deste Edital e seus Anexos, correndo por sua conta todos os
custos decorrentes da elabor ação e apresentação de suas propostas, não
sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos.
3.2. Não será admitida nesta licit ação a part icipação de empresas
enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:
a) Que se encontrem sob f alência, concordata, concurso de credores,
dissolução ou liquidação;
b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua f orma de
constit uição, seja controladora, coligada o u subsidiár ia entre si;
c) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas
com suspensão por órgão da Administração Pública Diret a ou Indireta, nas
esf eras Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido
publicado na impr ensa of icial, conf orme o caso, pelo órgão que o pr aticou
enquanto per durarem os motivos det erminantes da punição; e,
d) Estrangeiras que não f uncionem no País;
3.3. Os itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80. 000,00 (oitent a
mil reais) serão desti nados exclusivamente à participação de
microempresas
e
empresas
de
pequeno
porte,
conforme
Lei
Complementar 123/ 2006 e sua redação dada pela Lei Complementar nº
147/2014, salvo não houver int eressados .
4 DO CREDENCIAMENTO
4.1 O Representante da Licitante interessado em oferecer lances verbais que
protocolaram seus envelopes ate a data e horário limite, deverá proceder ao
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credenciamento às 09H:45Min, antes do início da sessão.
4.1.1 A fase de Credenciamento terá seu inicio ás 09H:45Min e encerramento as
10H:00Min do dia da sessão do Pregão.
4.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
4.2.1 Tratando-se de Representante Legal: Obrigatoriamente o Ato Constitutivo (contrato
ou estatuto social) no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura. Quando o Representante Legal, por força do
instrumento legal, não puder exercer a administração ou gerência individualmente, tornarse-á obrigatória a apresentação de Procuração de um sócio para outro, conforme o
subitem “4.2.2” abaixo;
4.2.2 Tratando-se de Procurador: a procuração por instrumento público ou particular com
firma reconhecida, conforme ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO
CREDENCIAMENTO, da qual constem poderes específicos para formular lances,
complementar proposta, negociar preço, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à
interposição de recursos, acordar, transigir, desistir, receber avisos e intimações, assinar
declarações, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. Acompanhado
obrigatoriamente do Ato Constitutivo (contrato ou estatuto social), que comprove os
poderes do mandante para a outorga;
4.2.3 Documento Oficial de identificação que contenha foto, do representante legal ou
procurador.
4.3 Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas por Tabelião
de Notas ou cópias simples acompanhadas do original.
4.4 A não apresentação dos Documentos exigidos no item 4.2 implicará
automaticamente na impossibilidade do credenciamento da licitante, ficando inapta a
realizar os lances verbais na etapa de lances.
5 DAS DECLARAÇÕES, DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO
5.1 As Declarações poderão ser assinadas sempre pelo Representante Legal ou pelo
Procurador Credenciado, desde que haja poderes outorgados na Procuração (ver ANEXO
III – MODELO DE PROCURAÇÃO CREDENCIAMENTO).
5.2 A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação deverá ser
elaborada de acordo com modelo estabelecido no ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO
ATENDIMENTO e deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
5.3 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser apresentada
também a declaração de que trata o ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
5.4 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa o nome da proponente e os seguintes dizeres:

[RAZÃO SOCIAL] Menor Preço por lote
CNPJ:
Envelope nº 1 – Proposta Comercial
Pregão Presencial nº 055/2016
Morretes – PR
[RAZÃO SOCIAL] Menor Preço por lote
CNPJ
Envelope nº 2 – Habilitação
Pregão Presencial nº 055/2016
Morretes - PR

Prefeitura Municipal de Morretes
5.5 A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões
técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e
assinada pelo Representante Legal ou pelo Procurador Credenciado.
5.6 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados por qualquer
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia comum acompanhada do
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio e são os
constantes do Item “7” deste Edital. Em todos os casos os originais deverão ser
apresentados quando solicitados.
5.7 Os documentos apresentados no Credenciamento (item “4.2” do Edital) servirão
para a Habilitação (item “7.1.1” do Edital).
6 DA PROPOSTA COMERCIAL
6.1 A proposta comercial deverá ser por escrito, redigida, facultativamente, conforme o
ANEXO VI – PROPOSTA COMERCIAL e deverá conter os seguintes elementos:
6.1.1 Razão Social ou Denominação, CNPJ, endereço completo com indicação de
telefone e “e-mail” e deverá ser assinada por Representante Legal ou Procurador
devidamente estabelecido;
6.1.2 Número do Pregão Presencial;
6.1.3 Descrição do objeto da presente licitação em conformidade com o ANEXO I OBJETO;
6.1.4 Valor total do objeto, conforme exemplificado no ANEXO VI – PROPOSTA
COMERCIAL;
6.1.5 No preenchimento da proposta deverão, obrigatoriamente, ser informadas no
campo próprio as ESPECIFICAÇÕES e MARCA dos produtos ofertados. A não
inserção de informações contendo as especificações e a marca dos produtos,
implicará automaticamente na desclassificação da Empresa, face à ausência de
informação suficiente para classificação da proposta.
6.2
Considerar na composição dos preços o efetivo pessoal mínimo necessário para
fornecimento dos produtos, conforme descrito no ANEXO I – OBJETO;
6.2.1 Nos preços propostos (Valor Total do Item) deverão estar incluídos, além do lucro,
todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, uniformes, EPI’s, escala de
funcionários, instalação e materiais, ferramentas, impostos e tributos de qualquer natureza e
todas as despesas diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da
presente Licitação;
6.2.2 Uma única proposta, com preço unitário , total do Item e o preço global
do lote, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por
ext enso, sem previsão inf lacionár ia.
6.3 A proposta em desacordo com o Edital e Anexos será desclassificada.
7
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1 O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir
relacionados, apresentados em cópias autenticadas em Tabelião de Notas ou cópias
simples acompanhadas do original, os quais dizem respeito a:
7.1.1 Regularidade Jurídica
7.1.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
7.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária;
7.1.1.3 Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por
ações, acompanhados da documentação mencionada no subitem “7.1.1.2”;
7.1.1.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades simples, acompanhado de prova da diretoria em
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exercício;
7.1.1.5 Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;
7.1.1.6 Os documentos relacionados nos subitens “7.1.1.1” a “7.1.1.4” acima não
precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados
no credenciamento do Pregão, conforme item “4.2”.
7.1.2 Regularidade Fiscal
7.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ) – Situação Ativa;
7.1.2.2 CICAD - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual relativo à
localidade da Licitante, pertinente ao ramo de atividade compatível com o objeto do
certame;
7.1.2.3 Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da
União expedida pela Secretaria da Receita Federal;
7.1.2.4 Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Municipal da
localidade da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos
relacionados com o objeto ou outra prova equivalente na forma da lei;
7.1.2.5 Certidão de regularidade de débito com o Sistema de Seguridade Social (CND),
exceto nos casos em que a Certidão Federal abranja a mesma;
7.1.2.6 Certificado de regularidade de situação com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
7.1.2.7 Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas com
efeito de negativa em que constem garantidos os débitos tributários ou com exigibilidade
suspensa.
7.1.3 Regularidade Trabalhista
7.1.3.1 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei nº 12.440,
de 2011 e Resolução Administrativa nº 1.470, editada pelo Tribunal Superior do Trabalho
(TST) em 24 de agosto de 2011, ela poderá ser obtida gratuitamente nos sítios daquele
tribunal (www.tst.jus.br), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (www.csjt.jus.br), ou
de qualquer Tribunal Regional do Trabalho (TRT).
7.1.4 Qualificação Econômico-Financeira
7.1.4.1 Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata, ou recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em no máximo 60
(sessenta) dias anteriores à data da Sessão do Pregão.
7.1.5 Qualificação Técnica
7.1.5.1 Atestado de capacidade técnica de fornecimento, emitido por Pessoa Jurídica de
Direito PÚBLICO ou PRIVADO, declarando que o proponente já promoveu o fornecimento
de produtos da mesma natureza do objeto da licitação, comprovando aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível com as características dos itens de maior
relevância constantes no Termo de Referência.
7.1.5.1.1 Se o atestado a que se refere o item 7.1.5.1 for emitido por empresa privada, deve
ser apresentado com reconhecimento de firma em cartório da assinatura.
7.1.5.1.2 Se o atestado a que se refere o item 7.1.5.1 for emitido por órgão público deve
constar o nome e o cargo do responsável pela emissão do documento.
7.1.5.2 Alvará de funcionamento, comprovando ramo de atividade compatível com o objeto
deste Edital, onde nos casos omissos prevalecerá o ramo de atividade constante nos
documentos citados no item 7.1.1, respeitadas as peculiaridades do órgão emissor quanto à
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exigência de apresentação de documentação complementar para atestar a validade do
documento.
7.1.5.3 Declaração conforme ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E
IDONEIDADE, elaborada em ofício próprio e subscrito pelo Representante Legal da
Licitante ou Procurador credenciado, desde que existam poderes outorgados na
Procuração, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
7.1.6 Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)
7.1.6.1 As microempresas (ME´s) e empresas de pequeno porte (EPP´s) deverão
apresentar toda a documentação arrolada no item “7.1.2”, mesmo que apresentem alguma
restrição;
7.1.6.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a
Licitante for declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa;
7.1.6.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “7.1.6.2”,
implicará na perda do direito à contratação, sem prejuízo de demais sanções.
8 DOS PROCEDIMENTOS NA SESSÃO E DO JULGAMENTO
8.1 Do Credenciamento
8.1.1 No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar da fase de lances que protocolaram seus envelopes até a data e horário
limite;
8.1.2 Durante a fase de Credenciamento, as Licitantes interessadas no objeto entregarão ao
Pregoeiro ou à Equipe de Apoio a Declaração de Pleno Atendimento, a Declaração de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
8.1.3 Encerrado o Credenciamento, não será admitida a participação de novos Licitantes.
8.2 Fase de Classificação
8.2.1 A análise das propostas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio visará ao atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
8.2.1.1 Cujo objeto não atenda as especificações técnicas mínimas e demais características;
8.2.1.2 Que contenham ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
Licitantes;
8.3 Fase de Lances
8.3.1 As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
8.3.1.1 Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez
por cento) superiores àquela;
8.3.1.2 Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida no subitem
“8.3.1.1”, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o
máximo de 03 (três) preços. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as
propostas empatadas, independentemente do número de Licitantes;
8.3.2 Para efeito de seleção e julgamento será considerado o valor global do lote,
conforme subitem 6.1.4;
8.3.3 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor;
8.3.3.1 Em caso de empate, será observado o art. 3º, §2º. da Lei 8.666/93. Finalmente, na
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persistência do empate, será decidido por meio de sorteio;
8.3.3.2 A Licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição
completa da ordem de lances;
8.3.4 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço.
8.3.5 A etapa de lances será considerada encerrada quando os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances; restando apenas o participante detentor do
menor lance;
8.3.6 Encerrada a etapa de lances, as propostas selecionadas e não selecionadas serão
classificadas em ordem crescente de valor, considerando-se para as selecionadas o último
preço ofertado;
8.4 Participação de Microempresas
8.4.1 Finda a etapa de lances, se houver participação de ME ou EPP no certame, serão
observadas as disposições da Lei Complementar 123/06;
8.4.1.1 Se a proposta da ME ou EPP melhor colocada for superior em até 5% do valor da
Licitante de melhor oferta (empate ficto), será concedido o prazo de 05 (cinco) minutos para
apresentar preço inferior, observada a redução mínima de lances, do subitem “8.3.4”;
8.4.1.2 Na hipótese da ME ou EPP melhor classificada não apresentar nova proposta, será
convocada a segunda ME ou EPP melhor classificada, e assim sucessivamente, até que se
chegue à margem de 5% superior ao valor da Licitante classificada em primeiro lugar;
8.4.2 Não havendo nenhuma proposta na faixa de até 5% superior à melhor oferta, ou
não havendo nova proposta de ME ou EPP, a proposta originária será considerada como
melhor classificada.
8.5 Negociação
8.5.1 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta melhor classificada com vistas à
redução do preço;
8.5.2 Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço,
decidindo motivadamente a respeito;
8.5.2.1 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela Prefeitura
Municipal de Morretes, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento;
8.6 Fase de Habilitação e Recurso
8.6.1 Encerrada a fase de classificação e negociação, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação da proposta de melhor oferta;
8.6.2 Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação poderão ser sanadas na Sessão Pública de processamento do Pregão, até
a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio
eletrônico hábil de informações;
8.6.3 A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada;
8.6.4 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos no momento da verificação. Em caso de indisponibilidade de verificação dos
documentos apresentados, será realizada nova consulta antes da contratação, assegurada
vista aos autos após a verificação, a todos os interessados;
8.6.5 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
Licitante será habilitada e declarada vencedora do certame;
8.6.6 Se a Licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a
oferta subsequente de menor preço, retornando-se aos subitens “8.4” e seguintes, e assim
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sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de
habilitação, caso em que será declarado vencedor;
8.6.7 Ao final da sessão, a Licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentação de razões, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
8.6.8 A ausência de manifestação imediata e motivada da Licitante importará na renúncia
ao direito de recorrer, na adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à Licitante
vencedora e o encaminhamento do processo à Autoridade Competente para a
homologação;
8.6.9 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à Autoridade Competente;
8.6.10 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas
dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
8.6.11 Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
Competente adjudicará o objeto do certame à Licitante vencedora e homologará o
procedimento;
8.6.12 Na hipótese de provimento do recurso, serão aproveitados os atos válidos;
8.6.13 Homologado o certame, será enviada convocação para assinatura da Ata de
Registro de Preços;
9 DA CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO VINCULO JURÍDICO
9.1 Uma vez homologado o certame, será enviada convocação ao vencedor por qualquer
meio hábil para formalizar a Ata de Registro de Preços (conforme ANEXO IX – MINUTA
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS), no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados do
recebimento da notificação, sob pena de incidir na infração do artigo 81 da Lei nº 8.666/93;
para tanto poderão inclusive ser utilizados meios eletrônicos.
10 REAJUSTE
10.1 Não gerará direito a reajuste e atualização monetária o atraso imputável à
CONTRATADA.
11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 Se, por ocasião da formalização da At a d e Reg ist r o de Pr eço s , as certidões de
regularidade de débito do Vencedor perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Débitos Trabalhistas e a Fazenda
Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, a Prefeitura Municipal de Morretes
- PR verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos
do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais
meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;
11.1.1 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o Vencedor
será notificado para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a situação de regularidade
de que trata o subitem “11.1”, mediante a apresentação das certidões respectivas, com
prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar;
11.2 Quando o Vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
apresentar a situação regular de que trata o subitem “11.1” ou se recusar,
injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços, será convocado outra Licitante,
observada a ordem de classificação, para celebrar a assinatura da Ata de registro, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;
11.2.1 Para tanto será realizada nova sessão em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis,
contados da divulgação do aviso;
11.2.2 A divulgação do aviso ocorrerá por publicação na Internet no site
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www.dioe.pr.gov.br; e as Licitantes serão avisadas por e-mail, preferencialmente, ou Cartas
Registradas;
11.2.3 Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições do
subitem “8.4” em diante;
11.3 As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as Licitantes e
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação;
11.4 Quando todas as propostas forem desclassificadas a Administração poderá fixar às
Licitantes Credenciadas o prazo de 08 (oito) dias úteis para uma nova sessão para
apresentação de novas propostas escoimadas das causas que geraram a situação;
11.5 Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas a serem assinadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, facultada assinatura
às Licitantes presentes;
11.5.1 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas na própria ata;
11.6 Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão,
bem como todas as propostas, serão rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio,
facultada rubrica às Licitantes presentes;
11.7 Eventual contratação decorrente desta Licitação será divulgada no DIOE - PR;
11.8 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais Licitantes ficarão
à disposição para retirada após 60 (sessenta) dias corridos da celebração do certame,
mediante solicitação escrita, na Praça Rocha Pombo, n.º 10- Centro, Morretes – PR, nos
horários entre 09h00 e 11h30 ou 14h00 e 16h30. Após o prazo serão destruídos sem
quaisquer formalidades;
11.9 Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório do Pregão;
11.9.1 A petição será dirigida ao Pregoeiro que responderá em até 24 (vinte e quatro)
horas após o recebimento;
11.9.2 Havendo na petição a possibilidade de inovação, renovação ou correção do ato
convocatório, o Pregoeiro encaminhará a Autoridade Competente; que decidirá até o
prazo de 0 1 (um) dia útil antes da abertura da Sessão;
11.9.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
11.10 Os questionamentos, impugnações e recursos deverão ser formulados Via protocolo
na Prefeitura Municipal de Morretes no endereço: Praça Rocha Pombo, n.º 10- Centro,
Morretes – PR, nos horários entre 09h00 e 11h30 ou 14h00 e 16h30, CEP 83.350-000;
11.11 Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do
vencimento, considerando-se prorrogado até o 1º dia útil subsequente se o vencimento cair
em dia sem expediente na Prefeitura Municipal de Morretes - PR;
11.12 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro ou
Autoridade Competente;
11.13
Integram o presente Edital:
11.13.1 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
11.13.2 ANEXO II – OBJETO;
11.13.3 ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇÃO CREDENCIAMENTO;
11.13.4 ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO;
11.13.5 ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE;
11.13.6 ANEXO VI - PROPOSTA COMERCIAL;
11.13.7 ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE;
11.13.8 ANEXO VIII - TERMO DE RECEBIMENTO;
11.13.9 ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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11.14 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da Licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro de Morretes - PR.

Morretes, 26 de outubro de 2016.

MARCOS AURÉLIO DIAS.
Pregoeiro Municipal
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE 1
Valor Máximo do Lote: 183.467,80 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e sessenta e sete
reais e oitenta centavos)

Item

1

2

3

4

5

6

7

Descrição
Esponja para lavar louça - sintética - Dupla face
- Pacote com 3 unidades. Composta de manta
verde não-tecida de fibras sintéticas impregnada
com abrasivos artificiais em grãos, através de
resina de alta resistência, colada em espuma
amarela de poliuretano. As informações descritas
devem constar na embalagem do produto. Ref.
SCOTCH BRITE.
Água sanitária à base de hipoclorito de sódio
mínimo 2% 1 litro - água sanitária, a base
hipoclorito de sódio, mínimo 2% cloro ativo,
embalagem com capacidade para 1 litro.
Embalagem / frasco em polietileno. As
informações descritas devem constar na
embalagem do produto. Ref. Qboa.
Água sanitária à base de hipoclorito de sódio
mínimo 2% 2 litros - água sanitária, a base
hipoclorito de sódio, mínimo 2% cloro ativo,
embalagem com capacidade para 2 litros.
Embalagem / frasco em polietileno. As
informações descritas devem constar na
embalagem do produto. Caixa com 6 unidades.
Ref. Qboa.
Água sanitária à base de hipoclorito de sódio
mínimo 2% 5 litros - água sanitária, a base
hipoclorito de sódio, mínimo 2% cloro ativo,
embalagem com capacidade para 5 litros.
Embalagem / frasco em polietileno. As
informações descritas devem constar na
embalagem do produto. Ref. Qboa.
Álcool etílico em gel 65° INPM 500gr - álcool
etílico hidratado em gem, com teor alcoolico em
peso de no mínimo 65° INPM, translúcido e
isento de material em suspensão, viscosidade de
5000 CP (+/-1000CP), com ação
antimicrobiana, Emabalagem plástica totalmente
transparente cristal, frasco de 500ml, Contendo
nome do responsável técnico, nome do
fabricante, data de fabricação e validade. Ref.
Germiderme.
Álcool etílico em líquido 70% INPM 1 litro Embalagem em PVC cor leitosa, capacidade
para 1 litro. O produto deve seguir a norma NBR
5992. Ref. Da Ilha.
Álcool etílico em líquido 70% INPM 500ml Embalagem em PVC cor leitosa, capacidade
para 500ml. O produto deve seguir a norma NBR
5992. Ref. Da Ilha.

Unidade

Quant

Valor
Máx.
Unit.

Valor
Máx.
Total.

Pcte

150

4,7000

705,00

Unidad

600

3,8500

2.310,00

Cx.

700

35,6000

24.920,00

Unidad

25

14,1667

354,17

Frasco

50

8,6500

432,50

Unidad

200

7,0933

1.418,66

Unidad

30

4,7333

142,00
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9

10
11
12
13
14

15

16

17

18
19

20

21
22
23
24
25

26

Amaciante de roupas de 2 litros com fragrância.
Ref. Ypê.
Aparelho elétrico contra insetos + pastilhas. Com
mínimo 4 refis, sem fragrância, duração mínima
de 12h. Embalagem de papelão lacrada
contendo 1 aparelho + 4 pastilas. Ref. Raid.
Avental de tecido algodão com 2 pontas para
amarração e gola. Embalado individualmente.
Avental impermeável ( tipo napa ) 2 pontas para
amarração e gola. Embalado individualmente.
Balde Plástico resistente, com alça, capacidade
para 20 litros.
Balde Plástico resistente, com alça, capacidade
para 30 litros.
Balde Plástico resistente, com alça, capacidade
para 5 litros.
Cera líquida, incolor, boa qualidade, especial
para pisos Paviflex e Cerâmicos, com no mínimo
750ml. Embalagem anatômica e com alça. Ref.
Poliflor.
Cera líquida, vermelha, boa qualidade, especial
para pisos Paviflex e Cerâmicos, com no mínimo
750ml. Embalagem anatômica e com alça. Ref.
Poliflor.
Cesto de Lixo na cor branca, com tampa,
material em polipropileno de media densidade,
formato quadrado/retangular, na medida
aproximada de 94,0 H x 40,5 (54) L x 40,5 C,
suporte para fixação do saco de lixo, com pedal,
capacidade mínima de 92 litros.
Corda de Varal extra forte nº 5 com no mínimo
10 metros. resistente e que não manche roupas.
Embalagem individual. As informações descritas
devem contar na embalagem do produto.
Creme dental 90gr. Similar ou Superior á Sorriso.
Creme para cabelo tipo condicionador, cabelos
normal, uso infantil, essência, água, metolsulfato
de behenil trimetil, amonioalcool cetoestearilico,
ciclometicone, cloreto de hidroxietil,
behenamidopropil dimoniopolisorbato 20, EDTA
dissodio, produto sujeito a verificação no ato da
entrega, aos procedimentos adm. Determinados
pela ANVISA. Frasco c/ no mínimo 250ml.
Curativo com adesivo. Embalado individualmente
e acondicionado em caixinha de papelão. Caixa
com no mínimo 40 unidades. Ref. Band aid.
Desinfetante líquido com fragrância de Eucalipto.
Embalagem contendo 2 lt. Ref. Pinho Sol.
Desinfetante líquido com fragrância de Eucalipto.
Embalagem contendo 500ml. Ref. Pinho Sol.
Desinfetante líquido com fragrância de Lavanda.
Embalagem contendo 2 lt. Ref. Pinho Sol.
Desinfetante líquido com fragrância de Lavanda.
Embalagem contendo 500ml. Ref. Pinho Sol.
Desodorizador / Aromatizador de ar, aerosol ,
com fragrância, Embalagem com no mínimo
360ml. Ref. Glade.

Unidad

50

9,5000

475,00

Kit

02

19,2667

38,53

Unidad

03

24,9333

74,80

Unidad

10

21,5000

215,00

Unidad

10

16,1067

161,07

Unidad

10

33,6667

336,67

Unidad

10

10,8333

108,33

Unidad

50

11,1667

558,34

Unidad

20

11,4333

228,67

Unidad

03

209,9333

629,80

Pacote

03

6,5000

19,50

Unidad

20

5,8000

116,00

Unidad

05

16,3333

81,67

Cx.

05

15,0000

75,00

Unidad

600

5,6667

3.400,02

Unidad

60

7,0067

420,40

Unidad

500

7,7333

3.866,65

Unidad

200

7,1067

1.421,34

Unidad

50

12,8333

641,67
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28

29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

39

40

41
42
43

44

Desodorizador sanitário em Pedra, Composição:
Dobencilbenzeno sulfato de sódio, coadjuvantes,
emoliente, perfume, corante, higienizante,
bactericida e germicida, com fragrância.
Embalagem contendo um suporte e uma pedra
com no mínimo 20gr.
Detergente líquido , aplicação: Remoção de
gorduras de louças, talheres e panela PH neutro,
tensoativo biodegradável. Embalagem com no
mínimo 500ml. Ref. YPÊ.
Escova com Cabo para Lavar Roupa,
Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.
Ref. Condor.
Escova Dental Infantil, com cerdas macias.
Embalagem apropriada.
Escova para limpeza de Unhas/mãos,
composição: Materia sintética, metal e pigmento.
Ref. Condor.
Escova Sanitária com Suporte, composição:
Material sintético, pigmento e metal.
Esfregão plano de microfibra ou algodão com
cabo.
Esfregão plano esnponja com cabo. Ref. Condor.
Esponja para Banho.Composição: Poliuretano.
Embalada individualmente.
Fósforo Pacote com 10 Caixas com 40 unidades
cada caixa. Composição: Fósforo, clorato de
potássio e aglutinantes. Ref. Pinheiro.
Guardanapo de Papel Folha Simples 33cm x
30cm com 50 Unidades. Ref. SNOB Class
Hastes Flexíveis Cotonetes caixa com no minimo
75 Unidades. Composição: Hastes de
polipropileno, algodão, hidroxietilcelulose e
triclosan. Ref. JOHNSONS
Hipoclorito de sódio 1lt 1%, com Registro na
ANVISA. Ref. Nascente. Embalagem contendo 1lt.
Inseticida Aerosol Multipla ação com no mínimo
300ml. Composição: Ingredientes ativos
(Imiprotrina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiotrina
0,100%), solvente, antioxidante, emulsificante,
veículo e propelentes. Eficiente para matar
mosquitos, (inclusive o da Dengue), pernilongos,
muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e
pulgas. Usa água como solvente. Deve estar de
acordo com os regulamentos técnicos e as
exigências da ANVISA, e ter certificação do
INMETRO. Ref. SBP.
Inseticida Isca para Baratas. Caixa com 6
unidades. Mata baratas e seus ovos. Ref.
BAYGON
Inseticida Pastilha, refil com no mínimo 10
unidades. Ref. Raid.
Lã de Aço Pacote 60g com 8 Unidades.
Composição: Aço carbono. Ref. Bombril.
Limpador desengordurante composição Lauril
eter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo e
toxilado, éter glicólico, agua e perfume.
Embalagem com 500 ml. Ref. Veja.

Unidad

50

2,9333

146,67

Unidad

500

2,9500

1.475,00

Unidad

10

6,4333

64,33

Unidad

30

3,3333

100,00

Unidad

10

5,8667

58,67

Unidad

10

9,6333

96,33

Unidad

10

46,0000

460,00

Unidad

10

27,6000

276,00

Unidad

10

4,8333

48,33

Pacote

10

3,4667

34,67

Pacote

30

3,6000

108,00

Caixa

10

4,9267

49,27

Unidad

1.500

6,9500

10.425,00

Frasco

30

21,3333

640,00

Cx.

10

19,1667

191,67

Pacote

10

7,0000

70,00

Pacote

20

3,8467

76,93

Unidad

30

7,3333

220,00
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49

50

51

52
53
54
55
56
57
58

59
60

61

Limpador Multi-uso 500ml, com Álcool.
Composição: Lauril éter sulfato de sódio,
tensoativo não iônico, solvente, coadjulvante,
fragrância; para uso em pias de cozinha, fogões,
geladeiras, pias de banheiro. Ref. Veja.
Limpador para Vidros. Composição: Lauril éter
sulfato de sódio, coadjuvantes, corante, solvente,
água e álcool. Ref. VEJA Vidrex Bio Álcool 500ml.
Lixeira escritório telada 12 litros, cor cinza.
Lixeira plástica com pedal 50 lts.
Lustra Móveis Lavanda. Frasco 200ml.
Composição: Agente formador de filme, cera de
carnaúba, parafina, silicone, emulsificante,
solvente de petróleo, alcalinizante, espessante,
3(CMIT): 1(MIT), fragrância e veículo. Ref.
PEROBA.
Luva Multi Uso Forrada Média. Ideal para
limpeza de louças, panelas, banheiro, etc.
Flexíveis e resistentes. Látex 100% natural. Forro
100% de algodão para absorver a transpiração.
Bordas ajustadas que aumentam a proteção,
evitando a entrada de água. Embalada
individualmente. Ref. Sanro.
Luva Multi Uso Forrada Pequena. Ideal para
limpeza de louças, panelas, banheiro, etc.
Flexíveis e resistentes. Látex 100% natural. Forro
100% de algodão para absorver a transpiração.
Bordas ajustadas que aumentam a proteção,
evitando a entrada de água. Tamanho Pequena.
Embalada individualmente. Ref. Sanro.
Naftalina - 50gr.
Óleo de Peroba, frasco 200ml. Composição:
Óleo mineral e vegetal, solvente mineral e
vegetal, aromatizante.
Pá para Lixo com cabo longo em madeira. Ref.
Condor.
Palha de Aço Média Nº1 25g. Composição: Aço
carbono.
Palito para dentes caixa com 100 Unidades.
Composição: Produzido com madeira 100%
reflorestada. Ref. Gina
Pano de chão atoalhado medidas mínimas 50 X
70cm.
Pano de limpeza, tipo flanela, para móvel, 100%
algodão, Para uso geral, bainha padronizada,
400x600mm - cor amarela.
Pano de Prato. Composição: 50% viscose, 50%
poliester, látex e agente fungicida. Embalado
individualmente. Medida mínima 45X70cm.
Pano para limpeza multi uso. Pacote com 5
unidades. Ref. Perfex.
Papel higiênico 30mx10cm, 1ª linha, alta
absorção, folha simples, macio, picotado,
gofrado( texturizado). não reciclado,
biodegradável, com 100% de fibras de celulose
virgem, na cor branca, alvura mínima de 80%,
Fragrancia neutra, fardo com 16 pacotes
contendo 4 rolos cada .Ref. Personal.

Unidad

50

7,1667

358,34

Unidad

50

12,1333

606,67

Unidad
Unidad

05
02

23,5000
151,6000

117,50
303,20

Unidad

10

8,9333

89,33

Par

10

8,4000

84,00

Par

10

8,3333

83,33

Pacote

05

9,0000

45,00

Frasco

05

12,1000

60,50

Unidad

05

17,8333

89,17

Pacote

10

2,4333

24,33

Caixa

10

56,6667

566,67

Unidad

100

8,8867

888,67

Unidad

30

3,5333

106,00

Unidad

50

6,3667

318,34

Pacote

50

10,6000

530,00

Fardo

1.000

72,6667

72.666,70

Prefeitura Municipal de Morretes
62

63
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65

66

67
68
69

70

71

72

73

74

75
76
77
78

Papel toalha de 1ª qualidade, padrão Luxo,
interfolhado formato 2 dobras, cor branca, com
100% de fibras celulósicas, macia, com alta
absorção, papel não reciclado, medidas mínimas
20,5cm x 23cm. Pacote c/ 1000
Prendedor para Roupas de Madeira com 24
Unidades.
Querosene 1 Litro. Composição: 100%
hidrocarboneto alifático. Para ser usado na
remoção de manchas, no piso, na limpeza de
fogões, auxilia na limpeza de tapetes e carpetes,
na lavagem de automóveis e em uso doméstico
em geral.
Raticida 25gr.
Removedor de Cera 1 Litro. Composição:
Tensoativo não iônico, alcool etílico,
monoetanolamina, essência e água. - Para uso
em pisos de madeira com sinteco ou cascolac,
cerâmica, paviflex e pisos frio. Ref. K&M
Repelente de Insetos, apresentação aerosol,
odor inodoro, aplicação mosca/pernilongo e
batara. Embalagem com no mínimo 300ml,
tampa com trava de segurança. Ref. Detefon.
Rodo com base de metal, borracha, 45cm.
Sabão em pó, biodegradável, sistema exclusivo
para roupas coloridas, embalagem caixa de 1kg,
conforme norma ASTM D 460. Ref. Ypê.
Sabão em pó, biodegradável, sistema exclusivo
para roupas coloridas, embalagem caixa de
500gr, conforme norma ASTM D 460. Ref. Ypê.
Sabão glicerinado em barra. Sabão glicerinado
em barra contendo ácidos Graxos,glicerina e
água coadjuvante. Produto saneante notificado
na Anvisa. Acondicionado em embalagem
plástica contendo cinco unidades de 200 gramas
cada e demais componentes aceitos. Ref. Ypê.
Sabonete anti-septico para lavagem de mãos de
uso hospitalar à base de de Triclosan 0,5% a 1%.
Lauril éter Sulfato sódico, perolado, sem
perfume. Galão de 05 Litros.
Sabonete em tablete, embalagem com 90
gr.Sabonete em tablete, aspecto físico sólido,
com fin alidade de higienização corporal.
Embalagem contendo 90 gramas. Ref. LUX.
Sabonete Líquido Suave PH 7,0 a 8,0,
concentrado, fragrâncias diversas.
biodegradável, para lavagem de mãos. Galão de
05 Litros.
Sapólio cremoso 300gr. Caixa com 12 unidades.
Ref. BOMBRIL.
Saponáceo em pó 300gr. Caixa com 12
unidades. Ref. BOMBRIL.
Talco infantil, aspecto físico: pó branco com
perfume suave. Embalagem com 200gr. Ref.
Johnsons.
Toalha de rosto 100% algodão, medidas mínimas
80X50CM.

Pcte

2.000

17,7667

35.533,40

Pacote

05

3,6000

18,00

Unidad

50

14,1667

708,34

Pacote

20

7,5600

151,20

Unidad

10

17,6667

176,67

Unidad

100

27,6000

2.760,00

Unidad

30

21,1333

634,00

Caixa

50

11,5000

575,00

Caixa

50

7,2333

361,67

Pacote

20

11,6000

232,00

Galão

50

84,6667

4.233,34

Unidad

10

2,3700

23,70

Galão

10

27,6000

276,00

Caixa

02

42,5000

85,00

Caixa

02

32,2000

64,40

Unidad

03

16,0000

48,00

Unidad

30

15,1667

455,00
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79
80
81

82

83

84
85

Vassoura de cerda sintética (NYLON), 1ª
Qualidade, cabo de madeira, comprimento cepa
70cm. Aplicação limpeza de ruas.
Vassoura de palha com cabo.
Vassoura de pêlo, 1ª Qualidade cabo de
madeira, comprimento cepa 30cm. Aplicação
limpeza de piso.
Vassoura macia de material cerda sintética
(NYLON COLORIDO), 1ª Qualidade, cabo metal,
comprimento cepa 30cm. Aplicação loimpeza de
piso.
Dispenser para Papel Toalha Interfolhado.
Características: Papeleira para papel toalha
Interfolha: 2 ou 3 Dobras, Tipo de Material:
Plástico.
Porta sabonete líquido/alcool em gel com
capacidade mínima de 350ml.
Removedor Solvente mineral para uso geral, sem
fragrância. Embalagem transparente de 900 ml.

Unidad

30

12,7333

382,00

Unidad

30

32,0000

960,00

Unidad

10

35,6667

356,67

Unidad

30

15,6000

468,00

Unidad

02

33,0000

66,00

Unidad

02

28,3333

56,67

Pacote

10

21,3333

213,33

LOTE 2
Valor Máximo do Lote: 45.438,25 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte
e cinco centavos)

Item

1

2

Descrição
Saco para armazenar lixo hospitalar 100 litros
/30Kg. Informações Tamanho: 75x105x0.02
cm. Embalagem: 100 unidades. Descrição
Produzido em Polietileno de Alta Densidade
(PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita
resistência mecânica e proporcionando a
opacidade necessária à aplicação, A solda de
fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea
e uniforme vedando completamente e não
permitindo a perda do conteúdo durante o
manuseio. Detalhes Produto de acordo com a
Norma Técnica 9191, NBR 7500/2009 ,
padrões da ABNT e do IPT (Instituto de
Pesquisas Tecnológicas).
Saco para armazenar lixo hospitalar 30 litros
/9 Kg Informações Tamanho: 59x62x0.02 cm
Embalagem: 100 unidades. Descrição
Produzido em Polietileno de Alta Densidade
(PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita
resistência mecânica e proporcionando a
opacidade necessária à aplicação, A solda de
fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea
e uniforme vedando completamente e não
permitindo a perda do conteúdo durante o
manuseio. Detalhes Produto de acordo com a
Norma Técnica 9191, NBR 7500/2009 ,
padrões da ABNT e do IPT (Instituto de
Pesquisas Tecnológicas.

Unidade

Quant.

Valor
Máx.
Unit.

Valor Máx.
Total.

Pcte

10

159,0000

1.590,00

Pacote

10

49,7000

497,00
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3

4

5

6

7

8
9
10
11
12

Saco para armazenar Lixo Hospitalar 50L com
100 unid. Saco de lixo hospitalar 50 litros /
15Kg. Informações: Tamanho: 63x80x0.02cm.
Embalagem: 100 unidades; Desscrição:
Produzido em Polietileno de Alta Densidade
(PEAD) Virgem, oferecendo uma perfeita
resistência mecânica e proporcionando a
opacidade necessária à aplicação, A solda de
fundo é de tipo estrela, contínua, homogênea
e uniforme vedando completamente e não
permitindo a perda do conteúdo durante o
manuseio. Detalhes: Produto de acordo com a
Norma Técnica 9191, NBR 7500/2009 ,
padrões da ABNT e do IPT (Instituto de
Pesquisas Tecnológicas).
Saco para armazenar Lixo Reforçado 100
Litros Pacote com no mínimo 05 Unidades
Azul ou Preto - Dimensões mínimas
75cmx1,05cm, suportando até 20kg., com no
mínimo 8 micras. Essas informações devem
constar na embalegem do produto.
Saco para armazenar Lixo Reforçado 15 Litros
Pacote com no mínimo 20 Unidades Azul ou
Preto - Dimensões mínimas 39cmx58cm,
suportando até 3kg. Essas informações devem
constar na embalegem do produto.
Saco para armazenar Lixo Reforçado 30 Litros
Pacote com no mínimo 10 Unidades Azul ou
Preto - Dimensões mínimas 59cmx62cm,
suportando até 6kg., com no mínimo 8 micras.
Essas informações devem constar na
embalegem do produto.
Saco para armazenar Lixo Reforçado 50 Litros
Pacote com no mínimo 10 Unidades Azul ou
Preto - Dimensões mínimas 63cmx80cm,
suportando até 10kg., com no mínimo 8
micras. Essas informações devem constar na
embalegem do produto.
Saco para armazenar lixo 100lt reforçado, cor
azul. Embalagem com 100 unidades.
Saco para armazenar lixo 50lt reforçado, cor
vermelha. Embalagem com 100 unidades.
Saco para armazenar lixo 100lt reforçado, cor
vermelha. Embalagem com 100 unidades.
Saco para armazenar lixo 50lt reforçado, cor
azul. Embalagem com 100 unidades.
Saco plástico transparente 100lt, reforçado.
Embalagem com 100 unidades.

Pcte

05

96,7500

483,75

Pacote

1.000

11,2500

11.250,00

Pacote

50

8,4000

420,00

Pacote

400

12,0000

4.800,00

Pacote

500

10,0500

5.025,00

Pcte

25

97,0000

2.425,00

Pcte

10

84,7500

847,50

Pcte

50

97,0000

4.850,00

Pcte

50

77,0000

3.850,00

Pcte

100

94,0000

9.400,00

OBS: Tendo em vista a compra fracionada dos produtos objeto da presente licitação,
informamos que a entrega dos mesmos deverá ser realizada nos locais designados pelo
Setor de Compras, não existindo quantitativo mínimo a ser solicitado, podendo inclusive
ser unitário.
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JUSTI FIC ATIV A D A DISPUTA POR LO TE.
A disposição dos itens para disputa em LOTE visa resguardar os interesses do município de
Morretes, visto que a escala reduzida na compra de alguns itens pode desestimular a
dinâmica de entrega dos mesmos, devido uma relação custo benefício pouco a um
fornecedor unitário.
Fazer os pedidos por LOTE torna muito mais fácil e descomplicado, adequado à situação
prática e física da administração neste pequeno município.
O agrupamento dos itens em lotes distintos fora realizado considerando a natureza do
material, onde devido a simplicidade e usualidade dos itens, percebe-se que os mesmos
podem ser encontrados facilmente no mercado com respaldo no princípio da eficiência
administrativa.
A licitação por itens isolados exigiria elevado número de procedimentos para seleção, o que
tornaria bem mais oneroso o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do
emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, de sorte que poderia colocar
em risco a economia de escala e a celeridade processual, comprometendo a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração.
Sendo assim, a licitação por itens isolados poderia trazer indesejáveis riscos à
administração pública, mostrando-se adequado, pois, o agrupamento desses itens em lotes,
com elementos de mesma característica.
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ANEXO II – OBJETO

1. OBJETO
1.1. Registro de preços para aquisição de Material de Higiene e Limpeza, em atendimento
as Secretarias Municipais, para o período de 12 (doze) meses, conforme as especificações
descritas no termo de referência no Anexo I.
1.2 O prazo de validade será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
assinatura da Ata de Registro de Preços.
2. DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
2.1 As despesas decorrentes da presente licitação serão custeadas com recursos próprios,
podendo ser utilizado ainda recursos decorrentes de convênios firmados pelo Município,
e correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente:
SECRETARIA DE GOVERNO
02.002.0412200402005.339030 – FONTE 1000
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
03.001.0206200402008.339030 – FONTE 1000
SECRETARIA DA FAZENDA
04.001.0412300402009.339030 – 1000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
05.001.0412200402022.339030 – FONTE 510 – 511 – 1000
05.001.0618100402026.339030 – FONTE 1000 – 1515 – FUNREBOM
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
06.001.1236101902028.339030 – FONTE 1000 – 1104
06.002.1236101902033.339030 – FONTE 1000 – 1103 – 1107
SECRETARIA DE SAÚDE
07.001.1012201602039.339030 – FONTE 1300
07.002.1030101602041.339030 – FONTE 303 – 1000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.001.0812201002045.339030 – FONTE 1000
08.002.0812201002049.339030 – FONTE 31934
08.002.0812201002050.339030 – FONTE 31938
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
09.001.1545100402054.339030 – FONTE 1000 – 1511 – 1504
SECRETARIA DE AGRICULTURA
10.001.2060603002060.339030 – FONTE 1000 – 510 – 511
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
11.002.2369503402062.339030 – FONTE 1000
11.004.1854202702078.339030 – FONTE 511 – 1000
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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12.001.0412200402023.339030 – FONTE 1000
2.2 Estima-se o valor do objeto deste pregão em R$ 228.906,05 (duzentos e vinte e
oito mil novecentos e seis reais e cinco centavos).
3 D AS CONDIÇÕES DE P AG AM ENTO.
3.1 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias úteis após a entrega dos produtos,
sendo que o faturamento deverá ser apresentado da seguinte forma:
a) Nota fiscal, com o nome do bem fornecido, número da licitação, ltem e outros, sem rasura
e/ou entrelinhas e devidamente certificada pela contratante;
b) Fatura, com o nome do bem fornecido, número da licitação, item, lote e outros;
c) Termo de recebimento, junto a Setor de Compras.
Deverá acompanhar a Fatura/Nota Fiscal, a CND do INSS, a CRF do FGTS, CNDT,
CERTIDÃO FEDERAL.
3.2 Durante a vigência da Ata de Regist ro de Preços, os pr eços registrados
serão
f ixos
e
ir reajustáveis,
excet o
nas
hipóteses,
devidamente
comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do
art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no
mercado.
3.3 Mesmo comprovada à ocorrência de situação pr evista na alínea “d” do
inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Adm inistr ação, se julga r
conveniente, poder á optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitat ório.
3.4 Comprovada a r edução dos preços praticados no mercado nas mesmas
condições do regist ro, e, def inido o novo preço máximo a ser pago pela
Administração, o Pr oponente re gistrado será convocado pela Secretar ia de
Administração para alteração, por adit amento, do preço da Ata.
4 D AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:
4.1 Entregar os produtos imediatamente após a solicitação d o Setor de
Compras, nos lugares determinados pela mesma, em n o máxi mo 48: 00
horas após a emi s são da sol i ci t ação de Compra, sob pena de multa por
atraso, sem prejuízo a outras sanções aplicáveis, observadas as determinações da
Administração.
4.2 As Secretarias Municipa is e a Setor de Compr as serão o s órgãos
responsáve is pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de
Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelo
órgão usuár io, r espeitada a ordem de registro e os quant itativos a serem
adquir idos, os f ornecedore s para os quais serão emit idos os pedidos.
4.3 Soment e quando o primeiro licitante registrado at ingir a totalidade do seu
lim ite de f ornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços será
indicado o segundo e, assim sucessivamente, podendo ser indicado s mais de
um, ao mesmo tempo, quando o quantit ativo do pedido de fornecimento f or
super ior à capacidade do licitante da vez.
4.4 O ajuste com o f ornecedor registrado ser á f ormalizado pelo Município
mediante assinat ura da At a de Re g ist r o de Pr eços , obser vad as as
disposições cont idas no Edital do Pregão supracitado.
4.5. O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediant e
emissão de solicitação de compra, decorrente desta Ata de Registro de
Preços e Edital do Pregão em epígraf e.
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4.6. A presente Ata implica em compromisso de f orneciment o, após cumprir
os requisitos de publicidade, f icando o f ornecedor obr igado a atender todos
os pedidos durante sua validade, dentro dos quantit ativos est imados
4.7. A convocação dos f ornecedor es ser á f ormalizada e cont erá o ender eço e
o prazo máximo em que deverão comparecer para retir ar o respectivo
pedido.
4.8 O f ornecedor convocado na f orma do subitem anterior que não
comparecer, não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as
obrigações est abelecida s na At a de Re g ist r o de Pr eços , estará sujeito às
sanções previstas neste Edital.
4.9 Quando compr ovada uma dessas hipóteses poderá ser indicado o
próximo f ornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de
processo administrativo para aplicaç ão de penalidades.
4.10 Quando a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações
exigidas, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora da At a de
Reg ist r o de Pr eços para substituição imediata.
4.11 A Prefeitura Municipal de Morretes, através da Setor de Compras, poderá a
qualquer momento solicitar através de solicitação de Compra, os objetos dessa
licitação, não havendo quantidade mínima, podendo o pedido ser realizado até mesmo
unitariamente.
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ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇÃO CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa
[RAZÃO SOCIAL]
, inscrita no
CNPJ/MF
[Nº do CNPJ] , sito na
[ENDEREÇO COMPLETO]
, por seu(s) re
, residente em
[ENDEREÇO COMPLETO]
, ao qual
OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos inerentes ao
PREGÃO PRESENCIAL nº. 055/2016 – S R P da PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORRETES, podendo, inclusive, formular lances, complementar proposta, interpor recursos
ou ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir e receber
avisos e intimações e assinar declarações, enfim, praticar todos os atos necessários ao
bom e fiel cumprimento deste mandato.

Morretes,

de

de 2016.

Razão Social
Representante(s) legal (is) com carimbo da Licitante
[Reconhecer Firma]
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO1

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A

[RAZÃO
SOCIAL]
,
CNPJ/MF n.º
[Nº
do CNPJ]
,
localizada
à
[ENDEREÇO COMPLETO]
, DECLARA, sob as
penas da Lei e em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, que cumpre todos os requisitos de
habilitação estabelecidos para o certame licitatório na Prefeitura Municipal de Morretes, Pregão
Presencial nº 055/2016 - SRP.

Morretes,

de

de 2016.

Nome: -[Representante Legal] RG nº [do signatário]
1

OBSERVAÇÃO: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador
credenciado, desde que tenha poderes outorgados para tanto. Deverá ser apresentada após o
credenciamento e fora dos envelopes proposta e habilitação.
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE2

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial nº. 055/2016 - SRP.

A
(RAZÃO SOCIAL) , inscrita no CNPJ/MF
(Nº)
,
por
intermédio
do
seu
representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da lei, ser microempresa /
empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente.

Morretes , ........... de ..................................... de 2016.

(nome/cargo/assinatura)

2

OBSERVAÇÃO: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador
credenciado, desde que tenha poderes outorgados para tanto. Deverá ser apresentada no
credenciamento e fora dos envelopes proposta e habilitação.
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ANEXO VI – PROPOSTA COMERCIAL3
À
Prefeitura Municipal de Morretes
Praça Rocha Pombo, n.º 10, Centro, Morretes, Paraná.
Referente: Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 055/2016 - SRP, Abertura __ de ________
de 2016 às 10h00min.
Proponente:_______________________________________________________________.
Razão Social: _____________________________________________________________.
Endereço: ________________________________________________________________.
Telefone: ______________________
E-mail: _______________________________________.
CNPJ: _________________________________________________________.
Assunto: PROPOSTA
MD Pregoeiro
Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio
Vimos apresentar através desta, por intermédio do nosso Representante Legal, o Sr.
_________________, portador do RG nº _____, e do CPF nº _____, em atendimento ao disposto
no mencionado Edital, a nossa proposta para registro de preços para aquisição de Material de
Higiene e Limpeza, em atendimento as Secretarias Municipais, para o período de 12 (doze) meses,
conforme as especificações descritas no termo de referência no Anexo I, conforme tabela abaixo:
LOTE: ______
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA QUANT.

UNID.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

O valor global do (s) lote (s) da nossa proposta é de R$ _____ (_________ reais).
Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por
exemplo: transportes, materiais, frete, produtos, equipamentos, impostos e tributos de qualquer
natureza e todas as despesas diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da
presente Licitação.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar a At a de
Reg ist r o de Pr eç os no prazo determinado, indicando para esse fim o Sr.
_____________________, carteira de identidade nº ___________, CPF nº _________________,
_______________(profissão), __________________(função na empresa), residente a Rua,
Avenida_____________________________ nº________, em _______________(Cidade), CEP:
_______, como responsável desta empresa.
Caso consagremos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço da At a de Reg ist r o de
Pr eços , de acordo com nossa proposta financeira, será creditado em nossa conta
_______________ (corrente/poupança) de nº _____________, Agência nº _____, do Banco
______________.
Demais condições de início, recebimento e pagamento são de acordo com o Edital e Anexos,
em especial o ANEXO IX – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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(cidade), em __ de _____ 2016.
____________________________________
Assinatura do Representante Legal / Procurador
Função
3

OBSERVAÇÕES: Deverá ser apresentada dentro do envelope PROPOSTA COMERCIAL.
Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador credenciado, desde que
tenha poderes outorgados para tanto.
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE4

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE

A
[RAZÃO SOCIAL] , inscrita no CNPJ/MF
[Nº do CNPJ] , por intermédio do seu
representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da lei, para fins de
participação no Pregão Presencial nº 055/2016 - SRP que:
Os documentos que compõem o edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informações;
Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
Inexistem fatos impeditivos à sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores; e
Não possui em seu quadro menor de 16 anos de idade, nos termos do art. 27, V da Lei
8666/93.
Morretes,

de

de 2016.

Nome: -[Representante Legal] [Nome / Cargo / Assinatura]

4 OBSERVAÇÕES: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador
credenciado, desde que tenha poderes outorgados para tanto apresentada dentro do envelope
habilitação.
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ANEXO VIII – TERMO DE RECEBIMENTO

LICITAÇÃO

Do Termo
É um documento interno da Prefeitura Municipal de Morretes, posterior ao término do
pregão, emitido pelo órgão solicitante, entregue a Autoridade Competente dando pleno
recebimento do objeto licitado, uma vez verificada a conformidade com o estabelecido no Edital e
nos anexos, redigido com o seguinte teor:

TERMO DE RECEBIMENTO

A
[RAZÃO SOCIAL] , inscrita no CNPJ/MF
[Nº do CNPJ]
,
conforme a nota fiscal nº
de _____/_____/_____ e passados 05 (cinco)
dias úteis, atestamos que cumpriram-se os requisitos de especificação dos produtos conforme
objeto, estabelecidos em Edital, anexos e proposta do certame licitatório da Prefeitura Municipal
de Morretes, Pregão Presencial nº 055/2016 - SRP.

Morretes,

de

de 2016.
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ANEXO IX

LICITAÇÃO

MINUTA D A AT A DE REGISTRO DE PREÇOS N0 000/2016 – ID 000/2016
VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2016 – SRP
HOMOLOGADO EM 00/00/2016
Aos XXXXXXXX dia do mês de XXXXXXX de 201 6, de um lado o MUNICIPIO DE
MORRETES, com registro no CNPJ/ MF nº 76.022. 490/0001 - 99 e sede na Praça
Rocha Pombo, n.º 10, Centro, Morretes - Par aná, neste ato representado pelo
Pref eito Municipal Sr Hel der Teof ilo dos Santos, inscrit o no CPF/ MF nº.
Xxxxxxxxxxx e RG nº. Xxxxxxxxxxx SSP/ PR, br asileiro, no uso de suas
atribuições, doravante designada simplesmente CONTR ATANTE, e de outro lado
a Empresa XXXXXXXXXXXXXXX, com registro no CNPJ/ MF sob o nº
XX.XXX.XXX/XXXX -XX, estabelecida na Rua XXXXXX, nº XXXX, Bairr o
XXXXXXXXXXX, Cidade XXXXXXXXX/XX, neste ato repr esentada pela(o) Sr(a).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileira (o), portador (a) da identidade nº
Xxxxxxxxxxx, inscr ito no CPF/ MF sob o nº XXX.XXX.XXX -XX, doravante
denom inada simplesmente CONTR AT AD A, r esolvem celebrar a presente At a de
Reg ist r o de Pr eços , decorrent e a licitação em epígraf e, sob o regime de compras
pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520/2002;
Lei n. 8.666/93 e suas alterações, nas condições do Edital e consoant e o que
segue.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. Registro de preços para aquisição de Material de Higiene e Limpeza, em atendimento as
Secretarias Municipais, para o período de 12 (doze) meses, conforme as especificações descritas
no termo de referência no Anexo I.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO
2.1. A entrega dos produtos pela CONTRATADA será conforme solicitações da
CONTRATANTE, no pr azo m áxim o de at é 48: 00 hor as , a c ont ar do r eceb im ent o o u
da r et ir ada da soli cit ação de com pr a, sob pena de m ult a por at r aso, sem
pr ej uízo a out r as sanções apl icá ve is, obser va das as det er m inações da
Adm inist r ação .
2.2. A CONTRATADA deverá iniciar imediatam ente o f ornecimento nos locais indicados
pela Setor de Com pras após a solici tação, não existindo quantidade mínima para o
pedido, podendo ser unitariamente.
2.2.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA além do lucro, todas as despesas e custos,
como por exemplo: transportes, materiais, frete, produtos, equipamentos, impostos e tributos de
qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas e outras que se fizerem necessárias
ao perfeito cumprimento do objeto.
2.3. A solicitação de entrega dos produtos será emitida pela Setor de Compras observando-se
sempre as regras estabelecidas no edital e na Ata de Registro de Preços, cabendo ao respectivo
secretário a fiscalização de sua execução ou o servidor por ele formalmente designado.
2.4. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os produtos
entregue em desacordo com a At a de Re g ist r o de Pr eços ou que não atendam as
especificações constantes do Edital ou da proposta comercial, cabendo à CONTRATADA a
substituição imediata dos produtos, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão da Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis.
2.5. A CONTRATADA não fica exonerada de suas responsabilidades, por vícios que venham a
ser observados após o seu recebimento dos produtos, nos termos do Código Civil, observadas
as disposições do Edital.
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2.6. A CONTRATADA deverá manter durante a vigência da At a de Reg ist r o de PrLICITAÇÃO
eços as
condições de habilitação previstas no Edital, sob pena de suspensão e/ou rescisão.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias úteis após a entrega dos produtos, sendo que
o faturamento deverá ser apresentado da seguinte forma:
a) Nota fiscal, com o nome do bem fornecido, número da licitação, Lote, item e outros, sem
rasura e/ou entrelinhas e devidamente certificada pela contratante;
b) Fatura, com o nome do bem fornecido, número da licitação, itens e outros;
c) Termo de recebimento provisório, junto a Setor de Compras.
d) Deverá acompanhar a Fatura/Nota Fiscal, a CND do INSS, a CRF do FGTS, CNDT, e Certidão
Federal.
3.2. A efetivação dos pagamentos fica condicionada à comprovação pela CONTRATADA de que
se encontra em situação regular para com o Fundo de Garantia – FGTS, Previdência Social,
Débitos Trabalhistas e Federal, nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR
4.1. O valor total do presente Termo é de R$ xxxx ( x x x x ) , referente aos itens abaixo
discriminados, incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros, e demais ônus que existirem para
a perfeita execução do objeto relacionado na CLÁUSULA PRIMEIRA deste instrumento, valor
reajustável nos termos da CLÁUSULA QUINTA.
LOTE: ______
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA QUANT.

UNID.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

CLÁUSULA QUINTA: DA REVISÃO DOS PREÇOS
5.1. Decorrido o prazo de validade da proposta, os preços poderão ser revistos mediante
requerimento formal da CONTRATADA, que deverá atender as seguintes disposições:
a) Protocolo do requerimento, dirigido ao Prefeito Municipal, acompanhado de todos os
documentos que comprovem o aumento, com planilhas de custos, tabela do fabricante, além de
outros que possam complementar o pedido;
b) Validade do preço reajustado a contar da data efetiva de protocolo do pedido, entendida
assim como a data em que fora protocolado o último documento comprobatório da alteração
de preços.
5.2. A CONTRATADA deverá relacionar em seu requerimento o serviço contratado, o valor
licitado e o reajustado, além de outras informações que possam elucidar o processo.
5.3. Na análise do pedido, a CONTRATANTE adotará a pesquisa de mercado, registro de
preços de outro órgão público, índices adotados pelo Governo Federal, sendo a deliberação
proferida em 10 (dez) dias, sendo vedado à CONTRATADA interromper a execução enquanto
tramita o processo de revisão, estando, caso contrário, sujeito às penalidades previstas.
5.4 - É facultada à CONTRATANTE, a qualquer momento da At a de Reg ist r o de Pr eços , a
convocação da CONTRATADA para revisão de preço para menos, se comprovado que o valor
contratado está acima dos praticados no mercado.
CLÁUSULA SEXTA: DAS NORMAS LEGAIS
6.1. O presente instrumento rege-se pelas normas constantes das Leis Federais Lei nº
10.520/ 2002; Lei n. 8.666/93 e suas alterações, as normas e condições do respectivo
edital cujo processo licitatório o originou, as suas demais cláusulas, além de outras normas
legais pertinentes à espécie.
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6.2. Os casos omissos decorrentes deste instrumento serão resolvidos com base nas
LICITAÇÃO
disposições do respectivo Edital, as disposições das Leis 8.666/93 e 8.078/90, e, sendo
estas
insuficientes para solucionar o conflito, as disposições do Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
7.1. As despesas decorrentes da presente licitação serão custeadas com recursos próprios,
podendo ser utilizado ainda recursos decorrentes de convênios firmados pelo Município, e
correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente:
SECRETARIA DE GOVERNO
02.002.0412200402005.339030 – FONTE 1000
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
03.001.0206200402008.339030 – FONTE 1000
SECRETARIA DA FAZENDA
04.001.0412300402009.339030 – 1000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
05.001.0412200402022.339030 – FONTE 510 – 511 – 1000
05.001.0618100402026.339030 – FONTE 1000 – 1515 – FUNREBOM
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
06.001.1236101902028.339030 – FONTE 1000 – 1104
06.002.1236101902033.339030 – FONTE 1000 – 1103 – 1107
SECRETARIA DE SAÚDE
07.001.1012201602039.339030 – FONTE 1300
07.002.1030101602041.339030 – FONTE 303 – 1000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.001.0812201002045.339030 – FONTE 1000
08.002.0812201002049.339030 – FONTE 31934
08.002.0812201002050.339030 – FONTE 31938
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
09.001.1545100402054.339030 – FONTE 1000 – 1511 – 1504
SECRETARIA DE AGRICULTURA
10.001.2060603002060.339030 – FONTE 1000 – 510 – 511
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
11.002.2369503402062.339030 – FONTE 1000
11.004.1854202702078.339030 – FONTE 511 – 1000
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
12.001.0412200402023.339030 – FONTE 1000
CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES
8.1. O não cumprimento total ou parcial das cláusulas constantes nesta At a de Reg ist r o de
Pr eços ou do Edital e seus Anexos dele decorrente, caracterizará a inadimplemento da
licitante, sujeitando-a às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à
espécie:
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I- Advertência escrita, quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, noLICITAÇÃO
caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas nesta Ata de Registro de Preços
ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE,
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
II- Multa, nos seguintes percentuais:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos itens entregues com atraso.
Decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da
aplicação da multa ou pela rescisão da ata de registro, em razão da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas
demais alíneas.
c) 5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor dos itens, pelo não cumprimento de quaisquer
condições de garantia do produto estabelecido na At a de Reg ist r o de Pr eços .
d) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado da At a de Reg ist r o de Pr eços , pela
não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento
convocatório.
e) 10 % (dez por cento) sobre o valor da At a de Reg ist r o de Pr eços , na hipótese de rescisão
por inexecução parcial da At a de Reg ist r o de Pr eços .
f) 20 % (vinte por cento) sobre o valor da At a de Reg ist r o de P r eços , nas hipóteses de
recusa da solicitação de compra, rescisão por inexecução da ata - caracterizando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigações da ata de registro -, entrega inferior a 50%
(cinquenta por cento) do solicitado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na
alínea “a”.
III- Suspensão do direito de contratar com a administração pública municipal, direta e indireta,
por atraso superior a 30 (trinta) dias, sem prejuízo da multa conforme disposto no inciso III,
artigo 87, da Lei 8.666/93;
IV- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.2. É garantido a licitante o direito de recurso das decisões tomadas, observadas as normas
previstas no artigo 109 da Lei Nº: 8.666/93.
8.3. Os recursos deverão ser formalmente apresentados, devidamente fundamentados, e virem
assinados pelo representante legal da empresa.
CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO
9.1. A presente ata de registro de preços poderá ser anulada ou revogada por ato unilateral
da CONTRATANTE, devidamente justificado, quando o interesse púbico assim o exigir, sem
que caiba direito à indenização, ou na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na Lei
8.666/93, sem prejuízo das penalidades legais aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA
10.1. A presente Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação terá validade de
12 (doze) meses, podendo ser, se for do interesse da Administração Municipal, rescindido nos
termos da Lei Nº: 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO
11.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Estado do Paraná, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
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LICITAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO
12.1. As partes elegem o foro da comarca de Morretes - PR para dirimir as questões
resultantes da presente Ata de registro de preços renunciando a qualquer outro.
Por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 0 3 (três) vias de
igual teor e forma, para um só efeito legal.
Morretes/ PR, XX de XXXXXXXXX de 201 6.

Helder Teof ilo dos Santos
Pref eito Municipal
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sócio-Gerente
CONTRATADA
Testemunhas:
1-______________________

2 -_____________________

