MUNICÍPIO DE VITORINO
Estado do Paraná
CNPJ 76.995.463/0001-00
PREGÃO ELETRONICO 091/2016
PROCESSO Nº. 156/2016
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
O PREFEITO do MUNICÍPIO DE VITORINO – PR, 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, em regime de
contratação de menor valor por lote; julgamento pelo valor DO LOTE, para
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE
SAUDE DO MUNICIPIO, conforme descrição completa, contida no Anexo 1 do edital.
O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 1607/2006 de 10 de março de
2006 e suas alterações posteriores, e subsidiariamente, a Lei Federal nº. 8.666, de 21
de junho de 1993, com as alterações posteriores, Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar nº 147 de 07
de agosto de 2014.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00 min. do dia 13/01/2017.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Das 07h00min. às 08:00 horas do dia 13/01/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 8h15min. do dia 13/01/2017.
LOCAL: licitacoes-e.com.br.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico, a AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO
MUNICIPIO, conforme descrito no Anexo 1 - Termo de Referência do Edital.
Compõem este Edital os seguintes anexos independente de transcrição:
ANEXO 01 - Descrição do Objeto – Termo de Referência
ANEXO 02 - Minuta do Contrato
ANEXO 03 - Exigências para Habilitação
ANEXO 04 - Modelo de Declaração de Idoneidade
ANEXO 05 - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de
habilitação
ANEXO 06 - Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da
empresa
ANEXO 07 - Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital
ANEXO 08 - Procuração nomeando representante Legal
ANEXO 09 - Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
ANEXO 10 – Ficha técnica do Objeto
1.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Rua Barão de Capanema, 134 – Fone/Fax:(46)227-1222 – 85.520-000 – Vitorino – Paraná
e-mail:licita@vitorino.pr.gov.br - http://www.vitorino.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE VITORINO
Estado do Paraná
CNPJ 76.995.463/0001-00
1.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da
INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em
todas as suas fases através do sistema de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil
(licitacoes-e.com.br).
1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de VITORINO-PR,
FERNANDO SINHORINI, denominado Pregoeiro através da Portaria 02/2016,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
sistema de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil (licitacoes-e.com.br).
1.3 O presente edital se submete integralmente ao disposto na LC 123/2006,
alterados pela LC 147/2014, e Lei Complementar Municipal nº 049/2009, atendendo o
direito de prioridade para microempresa de pequeno porte para efeito do desempate
quando verificado ao final da disputa de preços.
2

RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

2.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a
inscrição e cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e
horário para início da disputa.
3.

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade,
regularmente estabelecida no Brasil, que seja especializada no objeto desta licitação e
que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e
seus Anexos;
3.1.1Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem
toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto ao sistema
de Pregão Eletrônico do Banco do Brasil (licitacoes-e.com.br).
3.2 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de
empresas;
3.3 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou
declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente, ou não se
enquadrar nos regimes tributários referidos no item 3.2.
3.4 O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do
pregão, através do site do Banco do Brasil (licitacoes-e.com.br), até o horário fixado no
edital para inscrição e cadastramento.
3.5 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.
3.6 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da
declaração de enquadramento deverá apresentar Certidão Simplificada emitida
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pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento
como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que
não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do
Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses
do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. A
Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte)
dias da data marcada para a abertura da presente Licitação.
4

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME.

4.1
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio,
que terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do
lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a
aplicação de penalidades previstas na legislação.
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E.
4.2
As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear
através do instrumento de mandato previsto no item 3.6 com firma reconhecida,
operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada ao Banco do
Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais
atos e operações no site:(licitacoes-e.com.br).
4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação
direta ou através de empresas associadas à licitações-e, a qual deverá manifestar, por
meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento,
aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
4.4 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.
4.5
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 iniciativado Banco do Brasil;
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4.6 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
ao Banco do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;
4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;
PARTICIPAÇÃO
4.8 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha
pessoal e intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora
de mercadorias) e subsequente cadastramento para participar do pregão e
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
4.9 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 representante;
ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
4.10 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;
4.11 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;
4.13 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;
4.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar;
4.15 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;
4.16 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;
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4.17 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 (email) divulgando data e hora da reabertura da sessão;
4.18 A abertura e o fechamento da fase de lances serão feitos pelo Pregoeiro. Fica
vedada (PROIBIDA) qualquer comunicação entre o Pregoeiro e as Licitantes
durante todo o processo de Pregão Eletrônico e PRINCIPALMENTE na fase de
lances do Pregão Eletrônico, por meio de “Chat” ou procedimento similar,
exceto quanto aos avisos gerais e necessários por parte do PREGOEIRO, para o
andamento do certame, Qualquer comunicação por “Chat” por parte de qualquer
licitante poderá implicar na desclassificação do mesmo.
4.19 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que
transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um
intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances, não podendo, em hipótese alguma, as empresas apresentarem
novos lances; (FECHAMENTO RANDÔMICO)
4.20. Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar
o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora,
que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;
4.21 Após finalização da etapa de lances NÃO HAVERÁ NEGOCIAÇÃO DE
PREÇOS, sendo o lance final o preço a ser considerado para adjudicação.
4.22
O sistema informará a proposta de menor preço (ou 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.
4.23 Os documentos relativos à habilitação, solicitados por este Edital (e
quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também a comprovação
de enquadramento), da Empresa detentora da melhor oferta, deverão ser
encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta
de preços COM OS VALORES LOTES E TOTAIS FINAIS DE CADA LOTE, para a
Prefeitura de VITORINO, localizada na Rua Barão de Capanema, 134, centro – CEP
85.520-000– VITORINO – PR. Fone (46) 3227-1222. Responsável pelo recebimento:
Fernando Sinhorini (Pregoeiro). O não cumprimento do referido prazo acarretará a
desclassificação da proposta, passando-se assim, para a segunda colocada.
4.24 Encerrada a etapa de disputa de lances será aberto o período de interposição de
recursos que terá duração de 15 (quinze) minutos. (Não serão aceitos recursos não
manifestados no canal de chat do sistema dentro do prazo estabelecido).
4.25 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo
acima estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 11.2, deste Edital,
podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance
subsequente;
Rua Barão de Capanema, 134 – Fone/Fax:(46)227-1222 – 85.520-000 – Vitorino – Paraná
e-mail:licita@vitorino.pr.gov.br - http://www.vitorino.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE VITORINO
Estado do Paraná
CNPJ 76.995.463/0001-00

4.26 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;
4.27
Caso não sejam apresentado lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação;
4.28 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será
adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço;
5.

PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO

5.1
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;
5.1.1
Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, serem informado no campo
próprio as ESPECIFICAÇÕES, MARCAS E REFERÊNCIAS, conforme o caso, dos
produtos apresentados e quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP. A não
inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e as marcas dos
produtos neste campo implicarão na desclassificação da Empresa, face à ausência de
informação suficiente para classificação da proposta;
5.2

O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no
ANEXO 01;

5.3
A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
da sessão pública do Pregão;
5.4
Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse
regime fiscal no campo próprio da ficha técnica (anexo 10) sob pena do licitante
enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência
para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006, alterada
pela LC 147/14;
6.

PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

6.1 A Empresa vencedora, deverá enviar em até cinco dias úteis, a documentação
referente a habilitação e demais anexos, juntamente com a Proposta de Preços
escrita, com os valores LOTEs e totais oferecidos para cada lote, após a etapa de
lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo
Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em
linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social,
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço
completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo
estipulado deste Edital;
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6.2 Na proposta escrita, deverá conter:
a) Os valores dos impostos e fretes já deverão estar computados no valor do
produto ou
destacados;
b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da abertura das propostas virtuais;
c) Especificação completa com a marca e os modelos dos produtos oferecidos
(quando for o caso), com informações técnicas que possibilitem a sua completa
avaliação, conforme descrito no ANEXO 01, deste Edital;
d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
6.3 Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s)
licitante(s) que oferecer(em) o MENOR PREÇO, NO REGIME DE CONTRATAÇÃO
PELO MENOR VALOR POR LOTE;
6.4 Os preços unitário dos LOTES cotados deverão estar inclusos todos os custos e
demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado
neste Edital.
6.5 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou
da legislação em vigor;
6.6

Serão desclassificadas as propostas que:
6.6.1

Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores Lotes;

6.6.2
Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões)
insuficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do produto licitado;
6.6.3
Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente
contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão
do Pregoeiro;
6.6.4
Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso,
prevalecerão estes últimos.
7

GARANTIA

7.1 A Empresa vencedora deverá entregar os produtos com os prazos de validade de
no mínimo de 12 (doze) meses a partir da data da nota fiscal de venda.
8

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

8.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, VALOR LOTE POR
LOTE, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros
mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital;
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8.2
Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada
pela LC147/14 , serão observados os seguintes procedimentos:
8.3
Encerrada a fase de lances, para aqueles itens de participação aberta a todas
as empresas, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por microempresa
ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5%(cinco
por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, será
convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico
para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta
inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as
exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão;
b)
no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou
empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 8.3,
o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que
primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na
alínea “a”.
c)
não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada, na forma da alínea “a’” anterior, serão convocadas as
remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;
8.3.1 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.3, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação.
8.4 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor
LOTE, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou,
quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do
lance de menor valor;
8.5 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará
a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse
procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda
ao Edital;
8.6 Para os itens de participação exclusiva à Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, o Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de
menor valor LOTE, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão
pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da
aceitação do lance de menor valor;
8.7 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará
a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse
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procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda
ao Edital;
8.8
Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
9.

HABILITAÇÃO

9.1

Conforme ANEXO 03

10.

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

10.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.
10.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24)
horas.
10.1.3 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do
prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não
identificado no processo para responder pelo proponente;
10.1.4 As dúvidas a serem dirimidas por telefone ou e-mail, terão o caráter
estritamente informal.
10.2 Terminada a fase de disputa de lances será aberto o prazo de 15 minutos para
interposição de recursos. (Não serão aceitos recursos não manifestados no canal de
chat do sistema dentro do prazo estabelecido). Manifestada a interposição recursal,
fica intimada a licitante, para que no prazo máximo de três dias, conforme Art. 26 do
Decreto 5450 de 31 de maio de 2005, que proceda o envio dos documentos originais
da fundamentação das razões recursais e os interessados ficam, desde logo,
intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, ficando suspensa a seção para análise dos
recursos.
10.3 A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a
licitação importará a preclusão do direito de recurso;
10.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo
proponente;
10.5

Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;

10.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
10.7
Os recursos deverão ser enviados em duas vias. Uma via original deverá
ser encaminhada para a Prefeitura de VITORINO-PR,, no endereço: Rua Barão de
Capanema, 134 – Centro – VITORINO-PR – CEP 85.520-000, Gerencia de
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Licitações, 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. Junto com este documento original, deverá ser enviado também
uma cópia por e-mail licita@vitorino.pr.gov.br para que seja possível a
publicação on-line das razões do recurso interposto e a decisão cabida à este,
obedecidos os prazos estabelecidos no Item 10.2 deste Edital.
11.

MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.
A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas
obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as
seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e
responsabilidades civil e criminal:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite
de 9,9% (nove vírgula nove por cento).
b) Até 10% (dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
11.2. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua
proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não
mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato,
comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude
fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da
reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração
pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;
11.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe
franqueada vista ao processo.
12.

FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

12.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, O Município de
VITORINO-PR, firmará Contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR
visando a execução do objeto desta licitação nos termos da minuta Anexo 02 que
integra este Edital.
12.2 O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a
partir da convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer à Prefeitura
de VITORINO-PR, sito a Rua Barão de Capanema, 134, centro – VITORINO – Paraná,
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poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo
PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pelo Município de VITORINO-PR.
12.3 A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o Contrato dentro do
prazo estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades
previstas nos itens 11.1 e 11.2, deste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar,
sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação
da a sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para
celebração do Contrato.
13.

PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO.

13.1 Após a assinatura do Contrato, a Adjudicatária deverá entregar os produtos na
sede da Prefeitura, sito a Rua Barão de Capanema, 134, centro, VITORINO-PR, com
frete por conta da contratada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sendo que ao
contratado desta licitação cabe a total responsabilidade quanto ao correto
atendimento, no tocante as especificações, condições e obrigações previstas.
13.3 O recebimento dos veículos será feito pela Comissão de Recebimento de Bens,
que fará a conferência dos itens entregues de acordo com os termos do Edital.
14.

PAGAMENTO

14.1
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante liberação dos
recursos e contados a partir da entrega da nota fiscal eletrônica, relativa aos produtos
entregues, desde que os mesmos estejam de acordo com o Contrato e devidamente
conferidos pela Comissão de Recebimento de Bens.
14.2 Dotações Orçamentárias:
Projeto/Atividade
Recurso
2.027.4490.52
7000

Despesa/Ano
295/2016

Descrição
MANTER AS AÇÕES E
SERVIÇOS BÁSICOS DE
SAÚDE

15

REAJUSTAMENTO
Não haverá reajustes de preços.
16 Da Fraude e da Corrupção
16.1 os licitantes devem observar e o contratado deve fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados,se admita subcontratação, o mais alto padrão de
ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do
objeto contratual. Para os propósitos deste, definem-se as seguintes praticas.
a) Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público
no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) Pratica fraudulenta: falsificação ou omissão dos fatos com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
c) Pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou
propostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis
artificiais e não-competitivos;
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d) Pratica coercitiva: causar dano ou ameaçar, direta ou indiretamente as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um
processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) Pratica obstrutiva: destruir falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeção
ou fazer declarações falsas aos representantes do organismos financeiro
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de
alegações de pratica prevista deste edital, atos cuja intenção seja impedir
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral
promover inspeção.
16.2 na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante aditamento ou reembolso, este organismo imporá sanção
sobre uma empresa ou pessoa física inclusive declarando-a inelegível
indefinidamente ou por prazo determinado, para outorga de contratos financeiros
pelo mecanismo se, em qualquer momento constatar o envolvimento da empresa,
diretamente ou por meio de agente, em praticas corruptas, fraudulentas,
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um
contrato financiando pelo organismo.
16.3 Considerando os propósitos, 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 aditamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou
pessoas por ele indicadas posam inspecionar o local de execução do contrato e
todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do
contrato.
17
DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 O Município de VITORINO-PR poderá revogar a presente licitação no todo ou
em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos
participantes da licitação. O Município de VITORINO – PR, poderá, ainda, prorrogar, a
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;
17.2
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;
17.3 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;
17.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de
desclassificação/inabilitação;
17.5 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;
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17.6 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;
17.7 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 Estado;
17.8

Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro;

17.9 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os
termos deste Edital;
17.10 Não cabe ao Banco do Brasil qualquer responsabilidade pelas obrigações
assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às
condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação
financeira da negociação realizada.
17.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes
deste Edital será o de VITORINO/PR, considerado aquele a que está vinculado o
Pregoeiro;
17.12 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de
7hs00min às 13;00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço:
Rua Barão de Capanema, 134, Centro – VITORINO, Paraná, para melhores
esclarecimentos;
17.13 A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora
fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;
17.14 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
estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
17.15 O valor máximo estimado para este Pregão é de: R$ 120.237,75 ( cento e vinte
mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao valor
dos lotes que compõem o objeto deste;
17.16. Dúvidas e questionamentos sobre o edital feitas via e-mail e telefone, terão
caráter meramente informativo;
17.17 Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da
legislação pertinente.
VITORINO, 28/12/2016
JUAREZ VOTRI
Prefeito Municipal

FERNANDO SINHORINI
Pregoeiro
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ANEXO 01 – TERMO DE REFERÊNCIA – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO
OBJETO
O presente Pregão tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, conforme especificações
constantes no Edital e neste Termo de Referência.
Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o
objeto descritas no site licitacoes-e.com.br e as especificações constantes deste
Termo, prevalecerão as últimas.
ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS E PREÇOS MÁXIMOS ESTIMADOS:

Lote: AR CONDICIONADO
Item
Especificação
1

Preço Total do Lote:

Unid. Quantidade

Preço
Unit.
Máximo
6,00 1.600,00

Ar condicionado split 12.000 UN
btus. ar quente e frio,
voltagem 220v ou bivolt, com
controle remoto, display lcd.
funções: memória, limpa filtro
e timer on/off. potência
mínima
de
1200w.
compressor rotativo. nível
aproximado de ruído: 40db,
cor branca. garantia mínima
de 12 meses. garantia do
fabricante de 2 anos.
Preço Total do Lote:
Lote: AR CONDICIONADO
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo
2 Ar condicionado split 18.000 UN
4,00 2.376,00
btus. ar quente e frio,
voltagem 220v ou bivolt, com
controle remoto, display lcd.
funções: memória, limpa filtro
e timer on/off. potência
mínima
de
1500w.
compressor rotativo. nível
aproximado de ruído: 40db,
cor branca. garantia mínima
de 12 meses. garantia do

9.600,00
Preço
Total
9600,00

9.504,00
Preço
Total
9504,00
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fabricante.
Lote: AR CONDICIONADO
Item
Especificação
3

Preço Total do Lote:

Unid. Quantidade

Preço
Unit.
Máximo
2,00 5.983,00

Ar condicionado split 36.000 UN
btus. ar quente e frio,
piso/teto, voltagem 220v ou
bivolt, com controle remoto,
display
lcd.
funções:
memória, limpa filtro e timer
on/off. potência mínima de
1500w. compressor rotativo.
nível aproximado de ruído:
40db, cor branca. garantia
mínima
de
12
meses.
garantia do fabricante.
Preço Total do Lote:
Lote: CADEIRAS
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo
60,00
135,00
4 CADEIRA ESPAÇO SAUDE UN
E RECEPÇÃO (CADEIRA
EMPILHAVEL),
CONFECCIONADA
EM
TUBO DE AÇO OBLONGO,
COM ENCAIXES LATERAIS
PARA TRANSFORMAR EM
LONGARINA, ASSENTO E
ENCOSTO
EM
POLIPROPILENO NA COR
PRETA, PESO SUPORTADO
DE NO MINIMO 150kg E
GARANTIA DE 12 MESES
Preço Total do Lote:
Lote: POLTRONA
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo
5 POLTRONA
RECLINAVEL UN
3,00
800,00
COM BANQUETA PARA
REPUSO, ESTRUTURA EM
TUBPS
DE
AÇO
DE
25X25X1,20mm
ESMALTADOS, ASSENTO E
ENCOSTO, APOIO DOS
BRAÇOS
E
BANQUETA

11.966,00
Preço
Total
11966,00

8.100,00
Preço
Total
8100,00

2.400,00
Preço
Total
2400,00
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ESTOFADOS COM ESPUMA
DE
LATEX
DE
ALTA
DENSIDADE
DE
QUALIDADE
COMPROVADA,
SENDO
TODA
ESTRUTURA
EXTERNA DA POLTRONA
REVESTIDA EM COURVIN
LAVAVEL NA COR AZUL,
ENCOSTO
RECLINAVEL(MINIMO
3
POSIÇÕES) ATÉ 175°, COM
FIXAÇÃO NAS COSTAS
POR MEIO BORBOLETA.
PÉS COM PONTEIRA DE
BORRACHA,
PINTURA
EPÓXI OU ELETROSTATICA
NA
COR
BRANCA.
ACABAMENTO DIMENSÕES
APROXIMADAS
DA
CADEIRA 0,45m DE ALTURA
(CHÃO X ASSENTO) 65 CM
ALTURA DO ENCOSTO X
0,50m
LARGURA.
DIMENSÕES
APROXIMADAS
DA
BANQUETA DE 0,35m DE
ALTURA X 0,55cm DE
COMPRIMENTO. GARANTIA
DE 12 MESES.
Preço Total do Lote:
Lote: FOGÃO
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo
6 Fogão a gás, 04 queimadores UN
2,00
620,00
Acendimento automático de
mesa
e
forno,
mesa
sobreposta ao painel, forno
autolimpante, porta do forno
com visor, prateleiras do
forno deslizantes com 03
níveis de regulagem, puxador
do forno em alumínio, luz no
forno, forno com 5 níveis de
temperatura, tampa de vidro
temperado,
quatro

1.240,00
Preço
Total
1240,00
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queimadores
(sendo
um
"familia") isolamento térmico,
válvula de segurança no
forno,
proteção
térmica
traseira. Voltagem de 110/220
v Bivolt - selecionável e ou
automático.
Totalmente
adaptado ás normas do
INMETRO, garantia de 12
meses. COR: Branca.
Preço Total do Lote:
Lote: PURIFICADOR
1.394,00
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Preço
Unit.
Total
Máximo
7 Purificador de Água Com filtro UN
2,00
697,00
1394,00
refrigerado, elétrico, ligado
direto ao ponto de água,
serpentina de cobre externa,
sem contato com a água,
depósito de água de fácil
assepsia, com termostato de
fácil acesso. Refil com tripla
filtragem que elimine odores e
sabores de cloro, barro,
ferrugem e sedimentos, com
saída de água na temperatura
natural e na temperatura
gelada
Dimensões
aproximadas: 312 mm x 410
mm. Cor Branca. Garantia de
12 meses
Preço Total do Lote: 24.166,80
Lote: COMPUTADORES
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Preço
Unit.
Total
Máximo
8 Computadores completo com UN
10,00 2.416,68 24166,80
configuração
mínima:
memória 8,0 Gb RAM - HD
640 Gb - Monitor 21,5 com
suporte ajustável de altura sistema
operacional
MS
Windows 8, processador igual
ou superior ao Intel I5, 6ª
geração,
teclado,
mouse
óptico, speaker, leitor e
gravador de DVD, gabinete
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com USB frontal.
Lote: NOTEBOOK
Item
Especificação
9

Preço Total do Lote:

Unid. Quantidade

Preço
Unit.
Máximo
2,00 2.802,92

NOTEBOOK
COM UN
PROCESSADOR IGUAL OU
SUPERIOR AO INTEL i52410M(com no mínimo dois
núcleos
e
pelo
menos
2,30Ghhz), CACHE L2 (no
mínimo 3MB de cache),
MEMORIA
RAM
4GB
DDR3(1DIMM) EXPANSIVEL
ATÉ 8GB, HD 500GB SATA
(7200RPM), TELA DE 15,6
LED E RESOLUÇÃO DE
1366X768,
SOM
ALTO
FALANTES INTEGRADOS,
WIRELESS,
BLUETOOTH,
PLACA DE VIDEO DEVERÁ
TERPELO MENOS 1GB DE
MEMORIA
DEDICADA,
TECLADO ABNT2, MOUSE
TOUCHOAD,
SISTEMA
OPERACIONAL WINDOWS 7
OU SUPERIOR AUTENTICO
(64 BIT), COM NO MINIMO
AS
SEGUINTES
CONEXÕES: 1VGA, 1HDMI,
1 SAIDA PARA FONE DE
OUVIDO, 1 ENTRADA PARA
MICROFONE, 3 USB 2.0, 1
RJ45,
INTERFACE
DE
REDE:
LAN
ETHERNET
INTEGRADA
GIGABIT
10/100/1000(conector RJ45,
TECNOLOGIAS SEM FIO
INTEL
802.11
a/b/g/n.
DEVERÁ
INCLUIR
CARREGADOR, MANUAIS E
CD'S DE INSTALAÇÃO.
Preço Total do Lote:
Lote: BALANÇAS
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo

5.605,84
Preço
Total
5605,84

3.106,66
Preço
Total
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10

Balança
Antropométrica UN
2,00 1.553,33
Adulta
com
régua
antropométrica
acoplada,
visor em LCD digital, com
capacidade para 200 kg, com
divisões de pelo menos 100g,
pesagem
imediata
dispensando
pré
aquecimento.
Acabamento
em
tinta
eletrostática.
Tapete/piso em borracha
antiderrapante.
Pés
reguláveis
em
borracha
sintética e com seletor de
voltagem de 110 e 220 v.
Aferido
pelo
INMETRO.
Garantia mínima de 01 (um)
ano. Garantia mínima de 01
(um)
ano.
Acompanha
manual de instrução de uso
em
idioma
português.
Assistência
Técnica
do
equipamento deverá ser no
Estado do Paraná, se não
houver, a empresa vencedora
deverá comprometer-se a
realizar
gratuitamente
o
translado dos equipamentos
até o local da Assistência
Técnica
Preço Total do Lote:
Lote: AUTO CLAVE
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo
11 Autoclave
Horizontal
De UN
1,00 8.324,32
Mesa: Capacidade para 42
litros Controle totalmente
Automático que deve ser
realizado
através
de
microcontrolador Seleção de
Temperatura: 120 a 134°C
Ciclo: até 60 minutos. Tempo
de secagem: até 45 minutos.
Precisão
e
tempo
de
resistência: tipo PT 100.
Sistema Hidráulico e Bomba

3106,66

8.324,32
Preço
Total
8324,32
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de Vácuo: com filtro de
bronze, elementos filtrantes
em aço inoxidável. Válvula
solenóide: em latão forjado
tipo diafragma. Válvula de
Segurança: construída em
latão. Câmara: deve ser em
laço inoxidável, com garantia
de 03 anos de garantia
revestida externamente com
material isolante ao calor que
além de otimizar o seu
consumo de energia deve
conservar a temperatura do
ambiente. O adicionamento
da água na câmara interna da
autoclave
deverá
ser
automático, assim como o
ciclo deverá ser automático.
Bandeja: confeccionada em
aço inoxidável, totalmente
perfurada, para permitir uma
boa circulação de vapor.
Tampa/porta:
em
aço
inoxidável, laminado, com
garantia de 03(três anos),
com anel de vedação em
borracha
de
silicone
resistente
a
altas
temperaturas. Sistema de
fechamento
da
Porta
Dispositivo que impeça o
funcionamento
do
equipamento com a porta
aberta. Deve ser construída
de forma robusta e dotada
internamente
com
um
rolamento de encosto que
proporcione maior segurança
e suavidade no manuseio.
Cabos:
devem
ser
de
baquelite
(isolamento
ao
calor). Resistência: deve ser
níquel-cromo, blindada em
cabo de aço inoxidável
Gabinete: deve ser em chapa
de aço inoxidável reforçado,
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com tratamento anticorrosivo
e
pintura
eletrostática,
externa e interna. Deve
apresentar abertura para
ventilação tipo veneziana.
Deve possuir chave on/off,
manômetro display e teclas
de
controle.
Sistema
Eletrônico de Segurança:
Deve
desligar
automaticamente
caso
a
temperatura exceda em 3°C a
temperatura
programada.
Sistema Mecânico e Elétrico
de Segurança: Deve possuir
válvula de alívio, fusível de
proteção,
termostato
de
segurança para evitar a
queima das resistências e
dos materiais em caso de
falta de água. Construída com
base nas Normas ASME e
ABNT, atender a Norma NR
13.
Dimensões
Externas
máximas:
44x56x78cm.
Dimensões Internas Mínimas:
30x60:
cm.
Quantidade
Mínima de Bandejas: 02.
Potências mínimas: 2400 w .
Voltagem:
110/220
v.
Garantia mínima de 18 meses
para peças e serviços.
Preço Total do Lote:
Lote: BALANÇAS
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo
12 Balança Eletrônica Pediátrica UN
2,00
918,00
exclusiva para crianças até 2
anos de idade. Capacidade
de pesagem de, no mínimo,
15 Kg. Graduação (precisão)
de pesagem de, no máximo,
10 g. Mostrador (display)
digital com indicadores de
peso com no mínimo 5
dígitos. Função de tecla Tara

1.836,00
Preço
Total
1836,00

Rua Barão de Capanema, 134 – Fone/Fax:(46)227-1222 – 85.520-000 – Vitorino – Paraná
e-mail:licita@vitorino.pr.gov.br - http://www.vitorino.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE VITORINO
Estado do Paraná
CNPJ 76.995.463/0001-00
(zero) no painel frontal.
Construída
em
material
resistente e de fácil limpeza.
Bandeja no formato de
concha anatômica e fabricada
em material resistente, de
metal, acrílico, plástico ABS,
polipropileno,
etc.
Pés
reguláveis, revestidos de
material
antiderrapante
(borracha sintética, silicone,
etc.) Chave seletora de
tensão de 1 10/220 V. Aferida
e
certificada
pelo
IPEM/INMETRO.
Garantia
mínima de 01 (um) ano.
Acompanha
manual
de
instrução de uso em idioma
português.
Assistência
Técnica
do
equipamento
deverá ser no Estado do
Paraná, se não houver, a
empresa vencedora deverá
comprometer-se a realizar
gratuitamente o translado dos
equipamentos até o local da
Assistência Técnica.
Preço Total do Lote:
Lote: BALDE
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo
10,00
211,50
13 Balde cilíndrico porta detritos, UN
c/ pedal, capacidade aprox.
Totalmente construído em
aço
inoxidável,
tampa
acionada
por
pedal.
Capacidade aproximada de
10 litros. Garantia mínima de
01 (um) ano.
Preço Total do Lote:
Lote: ESCADAS
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo
14 Escada clínica 02 degraus. UN
10,00
144,66
todo em aço inox ou aço com
revestimento anticorrosivo de

2.115,00
Preço
Total
2115,00

1.446,60
Preço
Total
1446,60
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cor branca, reforçada, com
degraus
revestidos
em
borracha antiderrapante, pés
com ponteiras em borracha.
Garantia mínima de 12
meses.
Preço Total do Lote:
Lote: ESFIGMOMANOMETRO
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo
15 Esfigmomanômetro aneróide UN
10,00
92,00
portátil obeso Manômetro
aneróide - montado em
armação de material plástico,
envolta
por
amortecedor
emborrachado para maior
resistência a quedas. Deverá
ser
resistente
a
desregulagem freqüente, com
graduação de 00 a 300 mm
Hg. Possibilitar giro de 360°
sobre seu eixo para facilitar
visualização. Braçadeira confeccionada
em
nylon
siliconizado, de I' qualidade,
antialérgico,
resistente,
extremidade
flexível,
impermeável. Fecho com
velcro resistente. Deverá
conter a marca do fabricante,
indicação do tamanho da
circunferência do braço, com
o comprimento total de 68
centímetros, largura de 15
centímetros, indicado para
verificação
adequada
da
pressão arterial em adultos
obesos e conter indicação do
ponto
correto
de
posicionamento
sobre
a
artéria. Válvula - peça em
metal leve, de mecanismos
nas operações de retenção e
esvaziamento
do
ar
comprimido. Manguito: adulto,
ambidestro, antialérgico, livre

920,00
Preço
Total
920,00
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de látex; Bolsa e pêra confeccionadas em borracha
especial
de
comprovada
vedação e resistência, livre
de látex. Deverá possuir
identificação da marca e
fabricante do produto na
braçadeira
e
no
manômetro.Embalagem
deverá
ser
embalado
individualmente em bolsa
plástica, courvim ou outro
material
resistente.
Comprovar
assistência
técnica no Estado do Paraná.
Garantia
mínima
de
calibração de 05 anos,
comprovada através de carta
do fornecedor. Os aparelhos
quando entregues deverão vir
acompanhados
do
laudo
técnico do IPEM certificando
sua aferição individualmente,
bem como também o registro
no Ministério da Saúde.
Preço Total do Lote:
Lote: ESFIGMOMANOMETRO
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo
16 Esfigmomanômetro aneróide UN
6,00
94,50
portátil pediátrico Manômetro
aneróide - montado em
armação de material plástico,
envolta
por
amortecedor
emborrachado para maior
resistência a quedas. Deverá
ser
resistente
a
desregulagem freqüente, com
graduação de 00 a 300 mm
Hg. Possibilitar giro de 360°
sobre seu eixo para facilitar
visualização. Braçadeira confeccionada
em
nylon
siliconizado, de P qualidade,
antialérgico,
resistente,
extremidade
flexível,

567,00
Preço
Total
567,00
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impermeável. Fecho com
velcro resistente. Deverá
conter a marca do fabricante,
indicação do tamanho da
circunferência do braço, com
o comprimento total de 28,5
centímetros, largura de 9
centímetros, indicado para
verificação
adequada
da
pressão arterial em crianças e
conter indicação do ponto
correto de posicionamento
sobre a artéria. Válvula - peça
em
metal
leve,
de
mecanismos nas operações
de retenção e esvaziamento
do ar comprimido. Manguito:
adulto,
ambidestro,
antialérgico, livre de látex.
Bolsa
e
pêra
confeccionadas em borracha
especial
de
comprovada
vedação e resistência, livre
de látex. Deverá possuir
identificação da marca e
fabricante do produto na
braçadeira e no manômetro.
Embalagem - deverá ser
embalado individualmente em
bolsa plástica, courvim ou
outro material resistente.
Garantia
mínima
de
calibração de 05 anos,
comprovada através de carta
do fornecedor. Os aparelhos
quando entregues deverão vir
acompanhados
do
laudo
técnico do IPEM certificando
sua aferição individualmente,
e registro no MS/ANVISA,
Comprovar
assistência
técnica no Estado do Paraná.
Apresentar
Catálogo
e
Manual em português.
Preço Total do Lote:
Lote: ESTETOSCOPIO
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.

364,98
Preço
Total
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Máximo
Estetoscópio adulto Com UN
6,00
60,83
duas olivas maleáveis de
borracha macia ou similar,
com sistema de fixação sem
rosca. Formato duo-sonic que
permita ausculta de sons de
baixa e alta freqüência, com
audibilidade de 20 a 500 Hz,
podendo ocorrer variação de
até 10 Hz para o menor valor
e de até 20 Hz para o maior
valor. O diafragma deverá
possuir uma espessura entre
200 e 350 micra e deverá
conter anel não frio flexível e
consistente, facilitando sua
limpeza. Borda do sino com
proteção de borracha macia e
consistente. Na extremidade
proximal deverá possuir mola
na
junção
dos
tubos
auriculares,
permitindo
flexibilidade
e
distensibilidade,
proporcionando
adaptação
suave
das
olivas
nos
condutos auditivos externos.
Deverá ser entregue em
embalagem
individual.
Garantia de no mínimo um (1)
ano. Apresentar Registro no
MS/ANVISA,
Manual
e
Catálogo em português e
assistência
técnica
local
comprovada.
Preço Total do Lote:
Lote: ESTADIOMETRO
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo
6,00
135,00
18 Estadiômetro
(Régua UN
antropométrica) Equipamento
portátil,
compacto,
para
medição de comprimento de
indivíduos
em
posição
horizontal
(deitada).
17

364,98

810,00
Preço
Total
810,00
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Confeccionado em acrílico,
e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou
lona plástica, resistente à
abrasão, que não absorva a
umidade e que possibilite a
higienização
sem
deteriorização da escala de
medição. Escala numerada a
cada centímetro, com faixa de
indicação de 30 cm a 1,0m.
Garantia de 1 (um) ano.
Preço Total do Lote:
Lote: FOCO AUXILIAR
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo
19 Foco
Auxiliar
Luminária UN
4,00
520,66
flexível
com
lâmpada,
estrutura em tubo redondo de
1" X 1,20mm. Com anel de
fixação, haste flexível e
cromada, pés em ferro
fundido, acabamento em
pintura
epóxi,
altura
aproximada de 1,10cm e
máximo de 1,60cm. O fio de
alimentação elétrica deve ter
no
mínimo
1,30m.
Acompanha lâmpada de 110
v. Garantia de 1(um) ano.
Fabricado de acordo com
Padrões Internacionais de
Qualidade, Normas da ABNT,
Apresentar
Registro
no
MS/ANVISA.
Preço Total do Lote:
Lote: MESA DE EXAMES
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo
20 Mesa de exame clínico UN
4,00
487,00
Estrutura tubular metálica
esmaltada na cor branca
(pintura
epóxi
ou
eletrostática),
leito
acolchoado em espuma de
poliuretano de I' qualidade,
revestido em courvin, na cor

2.082,64
Preço
Total
2082,64

1.948,00
Preço
Total
1948,00
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azul, cabeceira reclinável
manualmente através de
cremalheira,
pés
com
ponteira
de
borracha.
Acompanha suporte para
lençol de papel de 50 mm.
Dimensões aproximadas de
1,85m de comprimento X
0,50m de largura X 0,80 de
altura. Garantia de 1(um) ano.
Fabricado de acordo com
Padrões Internacionais de
Qualidade, Normas da ABNT,
Apresentar
Registro
no
MS/ANVISA.
Preço Total do Lote:
Lote: NEGATOSCOPIO
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo
5,00
410,60
21 Negatoscópio 01 corpo para UN
fixação
em
parede.
Equipamento utilizado para a
visualização de radiografias.
Negatoscópio de 01 corpo,
construído em aço inoxidável
ou chapa de aço inoxidável
com pintura eletrostática em
epóxi, com suporte para
fixação em parede. O painel é
de
acrílico
fosco,
com
presilhas para fixação do
filme. A carcaça deverá ter
aterramento. Utilização de
lâmpadas fluorescentes com
tensão de alimentação bivolt
manual e freqüência de
alimentação de 60 Hz.
Deverá possuir chave ligadesliga para acionamento das
lâmpadas. O equipamento
deverá atender as normas da
ANVISA principalmente a
portaria 453/98. Apresentar
Registro no MS/ANVISA e
Manual e Catálogo em
português.
Assistência

2.053,00
Preço
Total
2053,00
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Técnica
do
equipamento
deverá ser no Estado do
Paraná, se não houver, a
empresa vencedora deverá
comprometer-se a realizar
gratuitamente o translado dos
equipamentos até o local da
Assistência Técnica.
Preço Total do Lote:
Lote: OTOSCOPIO
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo
22 Otoscópio Equipamento para UN
5,00 1.190,00
exame visual do ouvido.
Otoscópio em fibra óptica em
material de alta resistência.
Lâmpada halógena, lente de
aumento de 2.5x e 05
especulos permanentes de
plástico
com
diâmetros
aproximados: 2,5mm-3,0mm3,5mm-4,0mm8,0mm.
Possuir regulador de alta e
baixa luminosidade e encaixe
para visor sobressalente.
Possuir
cabo
em
aço
inoxidável.
Possuir
visor
articulado ao cabeçote e
móvel. Acompanhar lâmpada
e
visor
sobressalente.
Apresentar cabo em aço
inoxidável de tamanho médio
para pilhas. Possuir lupa
redonda. Possuir controle de
intensidade de luz desejável.
Alimentação
por
pilhas
médias comuns. Acompanha
estojo
reforçado
para
acondicionamento
e
transporte,
contendo:
Lâmpada
e
visor
sobressalente e 05 (cinco)
especulos permanentes de
plástico. Garantia de 1 ano.
Apresentar
Registro
no
MS/ANVISA,
Manual
e

5.950,00
Preço
Total
5950,00
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Catálogo
em
português.
Assistência
Técnica
do
equipamento deverá ser no
Estado do Paraná, se não
houver, a empresa vencedora
deverá comprometer-se a
realizar
gratuitamente
o
translado dos equipamentos
até o local da Assistência
Técnica.
Preço Total do Lote:
Lote: SUPORTE PARA SORO
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo
23 Suporte para soro. Coluna em UN
5,00
209,33
tubo de aço inoxidável de 1"
de diâmetro com anel de
regulagem, haste em tubo de
aço inoxidável de 3/4 de
diâmetro com 4 ganchos na
extremidade superior, base
com 4 pés de ferro fundido,
pintura epóxi na cor branca,
com rodízios, dimensões
aproximadas de no máximo
2,40 e mínimo de 1,70m.
Garantia de 1 (um) ano.
Preço Total do Lote:
Lote: APARELHO PARA INALAÇÃO
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo
24 Aparelho para inalação- uso UN
3,00
262,00
individual
Aparelho
que
permita a inalação em
qualquer posição em pé,
deitado ou em movimentosem risco de derramar o
medicamento.
Silencioso,
para utilização individual na
administração
de
soro
fisiológico ou medicamentos
por inalação. Deve dispor de
controle de intensidade de
névoa tipo deslizante e vir
acompanhado de: 01 corpo
inalador - gerador de ultra-

1.046,65
Preço
Total
1046,65

786,00
Preço
Total
786,00

Rua Barão de Capanema, 134 – Fone/Fax:(46)227-1222 – 85.520-000 – Vitorino – Paraná
e-mail:licita@vitorino.pr.gov.br - http://www.vitorino.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE VITORINO
Estado do Paraná
CNPJ 76.995.463/0001-00
som
c/
transdutor
incorporado; 01 jg c/ 15
copos; 01 tubo corrugado
flexível e conectores 105 cm
comp. aprox.; 02 máscaras;
tampa
do
reservatório;
boquilha p/ inalação oral;
manual
de
instruções.
Controle de Intensidade de
Névoa - Potêncionamento
deslizante.
Dimensões
aproximadas - 10x14x21cm.
Peso máx. 1350g. Consumo
Max 17 w. Dados Técnicos 110/220 v c/ chave seletora.
Apresentar Registro no MS,
assistência
técnica
local
comprovada,
Manual
e
Catálogo
em
português,
garantia mínima de 12
meses.
Preço Total do Lote:
Lote: OXIMETRO
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo
25 Oxímetro de pulso de mesa UN
1,00 2.684,60
Com tela de cristal liquido e
capas de ser utilizado em
qualquer
ambiente,
com
baterias regarregaveis 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 funcionar
em110/220 automaticamente.
Bateria interna, recarregável,
com autonomia mínima de
3h, peso inferior a 3kg Alem
dos acessórios obrigatorios
fornecer
para
cada
equipamento 2 sensores adulto de dedo, 01 sensor pediatrico de dedo. Limites de

2.684,60
Preço
Total
2684,60
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leitura e alarmes minimos:
ALARMES: limites ajustaveis
e automaticos para Sp02 e
pulso, maximos e mínimos.
Audio: Volume ajustavel, 2
minutos de silencioso ou
desligado. Visual: Valores de
Spo2 e pulso, e barra de alrta
piscarao indicando que algum
alarme
foi
ultrapassado.
PULSO: faixa 30-250 bpm
PRECISÃO:
2bpm
RESOLUÇÃO:
1
bpm
TEMPO DE MÉDIA: 8
segundos
SATURAÇÃO:
FAIXA: 0-100% PRECISÃO:
2%
RESOLUÇÃO:
1%
TEMPO DE MÉDIA: 8
segundos.
AUDIO:
os
alarmes e pulso deverao
possuir tonalidade variável
com a mudança no valor da
saturação>
TELA:
Tipo
monocromática de catodo
frio. Tamanho da tela: 32 mm
x 27 mm (alturaxlargura)
Curva pletismográfica: cristal
liquido.
POSSUIR
REGISTRO NA ANVISA,
Preço Total do Lote:
Lote: CONCENTRADOR DE OXIGENIO
Item
Especificação
Unid. Quantidade Preço
Unit.
Máximo
26 Concentrador de Oxigênio UN
2,00 4.627,33
5LPM, possuir sistema de
alarme sonoro que alerta
sobre o nível de pureza do
oxigênio (abaixo de 93%);
nível de Concentração de
Oxigênio - 93% (+/- 3%);
Voltagem: 110V ou bivolt,
medidor de fluxo com trava,
alças laterais para facilitar o
transporte; Três anos de
garantia. Registro na Anvisa.
Preço Total do Lote:
Lote: CARRO PARA APOIO

9.254,66
Preço
Total
9254,66

965,00
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Item

Especificação

27

Carro
para
apoio
de
eletrocardiógrafo com rodas,
medidas
60x100x60,
compatível para apoio de
eletrocardiógrafo CardioCare
2000.

Unid. Quantidade
UN

Preço
Unit.
Máximo
1,00
965,00

Preço
Total
965,00
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ANEXO 02 – MINUTA DO CONTRATO
MINUTA CONTRATO Nº /2016
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE VITORINO, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ n.º 76.995.463/0001-00, neste ato representada pelo Prefeito
Municipal, senhor ------------------------- brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF nº
-------------------, residente e domiciliado no Município de Vitorino, Estado do Paraná,
doravante
designada
CONTRATANTE
e,
de
outro
lado
à
empresa............................................., Pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº........................., Com sede à..............................., nº ..............., Na cidade
de................, Estado do................, Neste ato representado pelo Sr....................,
.................., .................., Portador da Cédula de Identidade nº...................... e do CPF
nº ...................., Residente e domiciliado na cidade de.........................., A seguir
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratada o constante nas cláusulas
a seguir enumeradas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE
SAUDE DO MUNICIPIO
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE ENTREGA
Após a assinatura do Contrato, a Adjudicatária deverá entregar os objetos Na
Prefeitura, sito a Rua Barão de Capanema, 134, centro, VITORINO-PR., com frete por
conta da contratada, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sendo que ao contratado
desta licitação cabe a total responsabilidade quanto ao correto atendimento, no
tocante as especificações, condições e obrigações previstas
O recebimento dos produtos será feito pela Comissão de Recebimento de Bens, que
fará a conferência dos itens entregues de acordo com os termos do Edital.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
Fica estipulado o Valor de R$ ---------(---------), com todas as despesas já mencionadas
inclusas (Fretes, encargos sociais, etc...), para a presente licitação.
O pagamento, pelo Município de VITORINO à empresa contratada, será realizado
mediante liberação do recurso pelo Estado do Paraná e mediante apresentação da
Nota Fiscal referente aos veículos entregues em até 30 (trinta) dias após a
apresentação da nota fiscal.
Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra
circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante
do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança
em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da
operação de “factoring”.
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A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE VITORINO, com o CNPJ
nº 76.995.463/0001-00.
As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças
serão de responsabilidade da adjudicatária.
O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades
vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e
garantia.
CLÁUSULA QUARTA – DA TRANSFERÊNCIA
Fica vedado a CONTRATADA a cessão ou transferência do presente Contrato, no
todo ou em parte a terceiros.
CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE
A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Termo de Contrato
somente se reputará válida se tomadas expressamente em Instrumento Aditivo, que
ao presente se aderirá passando a dele fazer parte.
Não haverá reajuste de preços.
CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO
Fica de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, através de seu Gestor a
fiscalização do cumprimento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato
e no Processo Licitatório, por intermédio do Senhor Vilson Forgiarini – Secretario
Municipal de Saúde e que será também o Gestor do Contrato.
O Recebimento e a conferência dos produtos entregues serão feitos pela Comissão de
Recebimento de Bens do Município.
CLÁUSULA SETIMA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
- Constituem obrigações da LICITANTE VENCEDORA, além de outras previstas no
Contrato, Edital e na legislação pertinente, as seguintes:
- Entregar os produtos de acordo com o Edital e a proposta apresentada;
- A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade
única, integral e exclusiva da LICITANTE VENCEDORA no que concerne a entrega
dos produtos e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade
com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes,
no Município, Estado e na União.
- Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
MUNICÍPIO DE VITORINO
- Exercer a fiscalização na entrega dos produtos por servidores especialmente
designados, na forma da lei nº. 8.666/93;
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CLÁUSULA OITAVA – PRAZO DE GARANTIA E VIGÊNCIA
O prazo de garantia dos Produtos é de no mínimo 12 (doze) meses.
O Prazo de vigência desse Contrato é de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA NONA – PENALIDADES
Em caso de inadimplência contratual e a não execução do objeto contratual nos
prazos fixados, sujeitará a CONTRATADA à aplicação de multas e sanções de acordo
com o abaixo estabelecido:
I – No caso do não cumprimento do prazo proposto do fornecimento do objeto, ficará a
CONTRATADA, sujeita à multa de 0,2% ao dia de atraso, calculada sobre o preço total
do Contrato.
II – A CONTRATADA, ou na ordem, a que lhe suceder, estará sujeita às penalidades
previstas nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, em caso de multa esta
corresponderá a 5% sobre o valor global da proposta apresentada, a ser aplicada em
caso de infringência de qualquer das cláusulas contratuais celebradas e/ou proposta
apresentada.
III – As penalidades previstas neste item serão aplicadas sem prejuízo das
cominações estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
IV – A CONTRATANTE, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito
de reter o valor contratual para pagamento de qualquer crédito gerado pelo
CONTRATADA, independente de qualquer comunicação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
I - O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo
o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no
processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo
licitatório ou afetar a execução do contrato.
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e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções
ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral,
com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista
deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de
o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção
sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível,
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa,
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato
financiado pelo organismo.
III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o
contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de
execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à
licitação e à execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos a luz da Lei nº 8.666/93, recorrendo-se a analogia,
aos costumes e aos princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de PATO BRANCO-PR, para dirimir quaisquer
questões oriundas do presente Termo de Contrato.
E por estarem justos e contratados, firmam o presente por si e seus sucessores em
quatro vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das
testemunhas abaixo arroladas.
VITORINO, PR, ---------------------------- de 2016.
Município de VITORINO - Contratante
JUAREZ VOTRI- Prefeito
Contratada
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ANEXO 03 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
1. Para comprovação da habilitação jurídica:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações,
dos documentos de eleição de seus atuais administradores;
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País;
d) Declaração de idoneidade apresentada de acordo com o modelo constante no
Anexo IV;
2.

Para comprovação da regularidade fiscal:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Negativa de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as
Contribuições Sociais. (Caso não conste a abrangência das Contribuições Sociais,
deverá ser apresentado também a CND do INSS).
b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei;
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), e ao Tribunal Superior do Trabalho, demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, consiste na
apresentação de:
- CRS (Certidão de Regularidade de Situação) do FGTS.
- CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).
3.
Para comprovação da qualificação econômico-financeira
3.1.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa
jurídica;
3.1.2 Documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administração mediante conferência da
cópia com o original ou publicação em órgão da imprensa oficial e devem
estar com o prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não
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estiver expresso no documento, o mesmo será aceito com data de emissão
não superior a 60 (sessenta) dias do recebimento dos envelopes;
Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou
por servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os
documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério da Comissão
solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de
fatos supervenientes. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet,
ficam condicionadas à verificação de sua validade e dispensam a autenticação.
Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, 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 declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.º 91/2016,
instaurado por este município, que não estamos impedidos de licitar ou contratar
com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Local e data
(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente, apontado no contrato
social ou procuração com poderes específicos)
OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO 05 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2016
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo) , declara, sob
as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
Local e data
______________________________________________
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente
e carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO 06 – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2016
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
Local e data

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá
declarar essa condição.
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ANEXO 07 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO
Ao Município de VITORINO-PR.
Prezados Senhores,
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2016 – Carta-Proposta de Fornecimento.
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados,
conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.
1.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO

2.
CONDIÇÕES GERAIS
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege
a presente licitação.
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço LOTE e total do lote, de acordo com o Anexo 01 do
Edital.
LOTE

DESCRIÇÃO

QTDE

UNID.

UNIT. – R$ TOTAL – R$

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do
pregão.
Prazo de entrega: 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)
2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno
fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, fretes,
etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.
LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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ANEXO 08 – PROCURAÇÃO – Nomeação de representantes Legal

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome:(Razão Social)
Endereço:
Complemento
Cidade:
CEP:
Inscrição estadual:
Telefone comercial:
Celular:
Representante legal:
Cargo:
Ramo de Atividade:

Bairro:
UF
CNPJ/CPF:
RG
Fax:
E-mail:
Telefone:

Pelo presente nomeio o acima citado como representante legal da empresa:---------------, a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Município de Vitorino, Estado do
Paraná,

praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade de

Pregão Presencial,

Edital de nº....................,

usando dos recursos, interpô-los,

apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir,
firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda,
substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo
por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação.

Local, data e assinatura,..................................................
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ANEXO 09 – Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação
de Micro empresa ou empresa de pequeno porte . (Na hipótese do licitante ser
ME ou EPP)
(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos)
para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na
modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do
disposto na LC 123/2006 – LC 147/14.

Local e data
_____________________________________________________________________
Nome e nº da cédula de identidade do declarante
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ANEXO 10 –– Ficha Técnica Descritiva do Objeto
Ficha Técnica Descritiva do Objeto
Número do edital:
Órgão comprador:
Número do Lote:
Marca e Modelo do Material/Produto:
Especificação do produto: (descrição completa dos materiais oferecidos)
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):
Prazo de entrega (em dias, conforme estabelecido no edital)
Preço inicial LOTE para o lote (em R$):
Valor total da proposta (em R$)
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos
de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório (edital).
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,conforme estabelece artigo 3º da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e LC 147/14 .
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte (ME/EPP)]
Data:

OBS: Não serão aceitas fichas técnicas com identificação da Empresa, caso as
fichas técnicas apresentarem qualquer identificação de empresas, as mesmas
serão desclassificadas do certame.
A inserção dos preços no Sistema, deverá ser pelo preço LOTE de cada lote.
1.
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