EDITAL RETIFICADO COM NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n.° 176/2019)
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Rio Negro, Estado do Paraná,
por meio do Departamento de Licitações, sediado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, Bairro Seminário,
realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005,
do Artigo 27 – Inciso XXI da Constituição do Estado do Paraná, dos Decretos Municipais n.ºs 002/2006 e
003/2007, Portaria n.º 002/2019, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, legislação complementar vigente e pertinente à
matéria e às exigências estabelecidas neste Edital.
NOVA DATA DA SESSÃO: Terça-Feira, 23 de julho de 2019
Horário: 08:30h
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br – UASG
987.823
1.
DO OBJETO
1.1.
O objeto da presente licitação é o registro de preços para AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÉDICOS E
ODONTOLÓGICOS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2.
A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência.
2.
2.1.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

3.
DO CREDENCIAMENTO
3.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2.
O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.
3.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
3.4.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou
entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
3.5.
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.
4.
DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1.
A participação neste Pregão é exclusiva a empresas cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado
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de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de
2010.
4.2.
Não poderão participar desta licitação os proponentes enquadrados nas seguintes situações:
4.2.1.
proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.2.2.
que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
4.2.3.
que estejam reunidas em consórcio;
4.3.
Também é vedada a participação de quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações
previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.
4.4.
Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá declarar:
4.4.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
4.5.
Deverá assinalar, ainda, ―sim‖ ou ―não‖ em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às
seguintes declarações:
4.5.1.
que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
4.5.2.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
4.5.3.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituição.
5.
DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1.
O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de
propostas.
5.2.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
5.3.
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.
5.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5.
Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
5.6.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
5.6.1.
valor unitário;
5.6.2.
a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de
Referência para cada item;
5.6.2.1. Em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total
prevista para o item.
5.6.3.
Marca e modelo;
5.6.4.
Fabricante;
5.6.5.
Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazos de
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
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5.7.
Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, embalagens,
transporte, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento do objeto, conforme o caso.
5.8.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
5.9.
NO CASO DE INCONSISTÊNCIA NO DESCRITIVO DOS ITENS ENTRE O TERMO DE
REFERÊNCIA (ANEXO I) E O CONSTANTE NA PLATAFORMA DO PREGÃO ELETRÔNICO, DEVERÁ
SER CONSIDERADO O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
6.
DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
6.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem
irregularidades insanáveis.
6.2.1.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
6.2.2.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
6.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.
6.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5.1.
O lance deverá ser ofertado pelo valor (unitário) do ITEM.
6.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
6.7.1.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.
6.8.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
6.9.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.10.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
6.11.
Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá
reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
6.12.
A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de
até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.
6.13.
Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das
propostas.
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7.
DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1.
Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará
a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.
7.2.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo
fixado, que apresentar preço manifestamente inexequível ou que não atenda ao descritivo constante do
Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital, independente do descritivo da plataforma do Pregão
Eletrônico.
7.3.
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração.
7.4.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no ―chat‖ prazo razoável para tanto, sob pena de não
aceitação da proposta.
7.4.1.
Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham
as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência, minudenciando o
modelo, tipo, procedência, garantia, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos e/ou
folhetos.
7.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
7.5.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.6.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no ―chat‖ a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
7.7.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação
em condições diversas das previstas neste Edital.
7.7.1.
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.7.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.8.
Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação,
poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da
proposta vencedora.
8.
DA HABILITAÇÃO
8.1.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.1.1.
SICAF;
8.1.2.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
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8.1.4.
Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
8.1.5.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante.
8.1.6.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
8.1.7.
Considerar-se-á desclassificada e/ou inabilitada a licitante que:
8.1.7.1. Seja declarada inidônea em qualquer esfera do Governo;
8.1.7.2. Estiver cumprindo penalidade de suspensão temporária ou outra penalidade imposta por
qualquer Órgão da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal.
8.2.
O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação
à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e
43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
8.2.1.
Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente
quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.
8.2.2.
Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou
na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 04
(quatro) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de
inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como
microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
8.3.
Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de
11.10.10, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e
trabalhista, nas condições seguintes:
8.4.
Habilitação jurídica:
8.4.1.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.4.2.
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.4.3.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
8.4.4.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
8.4.5.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
8.4.6.
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
8.4.7.
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
8.4.8.
No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou,
ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do
Decreto n. 7.775, de 2012.
8.4.9.
No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a
qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17
a 19 e 165).
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8.4.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
8.5.
Regularidade fiscal e trabalhista:
8.5.1.
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
8.5.2.
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de CND;
8.5.3.
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, mediante apresentação de CND;
8.5.4.
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal, mediante apresentação de CND;
8.5.5.
prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
8.5.6.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – CNDT;
8.5.7.
caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
8.6.
O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.
8.7.
Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo
de 04 (quatro) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do
Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail
licita.rionegro@gmail.com ou licita@rionegro.pr.gov.br. Posteriormente, os documentos serão remetidos em
original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da
Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema
(upload) ou e-mail.
8.8.
Qualificação Econômico Financeira:
8.8.1.
No caso de não constar tal informação, ou a mesma estar desatualizada na plataforma de
consulta do SICAF, o(a) Pregoeiro(a) solicitará Certidão de Falência e Concordata com data de emissão
inferior a 90 (noventa) dias da abertura do processo licitatório, ou dentro da vigência quando esta estiver indicada
no próprio documento.
8.9.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
8.9.1.
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
8.10.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade
fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar
a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
8.11.
A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.
8.12.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no ―chat‖ a nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.13.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
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8.14.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
8.15.
Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
9.
DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 04
(quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
9.1.1.
ser redigida em língua portuguesa, digitada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
9.1.2.
conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
10.
DOS RECURSOS
10.1.
O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no
mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
10.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
10.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
10.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
10.2.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses.
11.
DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
11.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
12.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. - A Ata de Registro de Preços terá validade por 06 (seis) meses a partir da data de sua assinatura,
sucessivos e ininterruptos.
12.2.
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados
a partir da data de sua convocação, que se dará por meio eletrônico, para assinar a Ata de Registro de Preços,
cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
12.3.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência
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postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
12.4.
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu
transcurso, e desde que devidamente aceito.
13.
DO PREÇO
13.2.
Os preços são fixos e irreajustáveis.
13.3. O beneficiário do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o
equilíbrio econômico dos preços vigentes através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos
que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da Administração Municipal, a qual deverá ser
protocolada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o
fornecimento do objeto solicitado pela Administração ao Contratado, deverá ocorrer normalmente, pelo preço
registrado em vigor.
13.4. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado, ou preço praticado no
estabelecimento do fornecedor, e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente
constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.
13.5. A contratante poderá, na vigência do Registro de Preços, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa do beneficiário do Registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de
mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado
nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço será válido a partir da formalização/atualização da Ata de
Registro de Preços.
14.
14.1.
Referência.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de

15.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
15.1.
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e
na Ata de registro de Preços.
16.
DO PAGAMENTO
16.1.
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da data
do recebimento e aceite do objeto, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado.
16.2.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o ―aceite‖ na nota fiscal apresentada.
16.3.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
16.4.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
17.
17.1.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário

que:
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17.1.1.
não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta, não aceitar/retirar a ―Autorização de Compra‖/‖Ordem de Serviços‖;
17.1.2.
apresentar documentação falsa;
17.1.3.
deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
17.1.4.
ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.5.
não mantiver a proposta;
17.1.6.
cometer fraude fiscal;
17.1.7.
comportar-se de modo inidôneo;
17.2.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da
licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
17.3.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) multa de até 20 % (vinte por cento) do valor de sua proposta de preços; e
b) impedimento em licitar e contratar com o município pelo prazo de 02 (dois) anos.
17.3.1. Pelo inadimplemento total ou parcial da Ata, independentemente de rescisão, a CONTRATADA
ficará sujeita, a critério do município, às seguintes penalidades:
a) Multa de até 10% (dez por cento) pela inexecução parcial da ata, incidindo sobre o valor do saldo do
mesmo.
b) Multa de até 20% (vinte por cento) pela inexecução total da ata, incidindo sobre o valor total do
mesmo.
c) Pela inexecução total ou parcial do disposto nesta Ata e/ou seus anexos, ou por imperícia, poderá ser
rescindida a contratação, ficando a CONTRATADA impedida de participar de licitações realizadas pelo
MUNICÍPIO, pelo período de 02 (dois) anos, sem prejuízo do disposto nos demais subitens deste item.
d) As sanções previstas nos subitens anteriores poderão ser aplicadas em conjunto com o disposto na Lei
8.666/93 e demais legislações pertinentes.
e) As multas previstas neste item, não terão caráter compensatório, mas meramente moratório e o
pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu
ato vier a acarretar.
f) As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, sendo descontadas do
pagamento respectivo ou, se for o caso, cobrada judicialmente.
17.4. Da Convocação das Licitantes Remanescentes
17.4.1. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do instrumento da ata de
registro de preços, se recuse assinar o instrumento equivalente, serão convocadas para assiná-lo as licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificação.
18.
DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
18.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
18.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licita.rionegro@gmail.com ou licitação@rionegro.pr.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço
Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Bairro Seminário – CEP 83880-000, Departamento de Licitações e/ou
Protocolo Central.
18.3.
Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
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18.4.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico
ou protocolados no endereço indicado no Edital.
18.5.
As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
18.6.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo(a) Pregoeiro(a) serão
anexados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
19.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1.
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 anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
19.2.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
19.3.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
19.4.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
19.5.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
19.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
19.7.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
19.8.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
19.9.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br e
www.rionegro.pr.gov.br/atos_pregao.php , e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço acima indicado,
nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 11:30 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas, no mesmo endereço e
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
19.10.
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
19.10.1. ANEXO I - Termo de Referência;
19.10.2. ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços;
19.10.3. ANEXO III - Justificativa pela não exclusividade de itens para microempresa ou empresa de
pequeno porte.
Rio Negro PR, 14 de junho de 2019.

MILTON JOSÉ PAIZANI
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n.° 0176/2019)
1.

DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, conforme condições, quantidades, exigências e
estimativas, estabelecidas neste instrumento:

Item

Qtde

Un.

1

4

un

2

6

un

3

2

un

4

4

un

5

2

un

6

7

un

7

9

un
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Especificação

Preço
Máx.
Unitário

Preço
Máx.
Total

Aquecedor Portátil de Ambiente: Aquecedor de ar com controle
de temperatura com três níveis: dois de aquecimento e um de
ventilação. Leve e prático. Proteção contra superaquecimento e
grade protetora, operação silenciosa, indicador luminoso ligado,
baixo consumo de energia, grade protetora, garantia de mínimo 1 150,0000
600,00
ano. Material: plástico resistente a altas temperaturas. Sistema de
aquecimento: termoventilação (aquece rapidamente e
desumidifica o ar). Dispositivo de segurança. Alimentação: 220V
ou bivolt. Potência de 1.500 a 2.000 watts.
Armário de aço com 02 portas e 04 prateleiras, puxador
estampado, com fechadura, porta de abrir, na cor cinza. Tamanho
532,5500 3.195,30
mínimo 1,80 x 0,75 m.
Armário de madeira. Armário confeccionado em MDF com
espessura mínima de 18 mm, com 02 portas, mínimo 3
553,9900 1.107,98
prateleiras internas. Cor marfim ou palha ou maple. Medida
entre: altura de 100 a 179cm e largura de 70 a 100cm.
Detector fetal portátil detector fetal digital de mesa, para
monitorização de frequência cardíaca fetal, com sensibilidade a
partir de 10 semanas. Freqüência do ultra-som de 2 mhz a 2,5
mhz. Escala de medição de 50 a 240 bpm (batimentos por
minutos). Gabinete e transdutor em material ABS. Alongamento 692,7700 2.771,08
para transdutor na lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido
ou gravador de som. Controle de volume e tonalidade. Garantia
de 2 anos contra defeitos de fabricação. Registro na ANVISA.
Alimentação bivolt (110/220).
Armário confeccionado em MDF com espessura mínima de
18mm, com duas portas, prateleiras internas. Tamanho mínimo
600,3300 1.200,66
1,60 x 0,40 m.
Arquivo em aço, 4 gavetas para pastas suspensas, trilho
telescópio, pintura epóxi na cor cinza. Dimensões aproximadas: 546,9900 3.828,93
1,33 x 0,47 x 0,60 m
Autoclave horizontal digital de mesa (até 75 litros): Tamanho
Mínimo 60lts, câmara de esterilização em aço inoxidável. Alta
9.068,0000 81.612,00
resistência à temperatura e à pressão. Sistema de vedação da
porta em silicone de alta performance, resistente às variações de
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11
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12

4
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13
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14
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temperatura e pressão, válvula de segurança automática previne a
sobre pressão, com termostato de segurança que desliga a
autoclave no caso de superaquecimento. Placa eletrônica com
microcontrolador. Painel frontal de membrana; Manômetro com
escalas de pressão e temperatura; Ciclo de trabalho automático;
Secagem com porta entreaberta / fechada; Termostato de
segurança para proteção da resistência e sobre aquecimento da
câmara; Sensor de pressão; Válvulas de segurança (antivácuo e
sobre pressão); Abastecimento de água manual; Anel de vedação
da porta em silicone de alta performance; Porta com fechamento
através de trava; Bandejas e suporte, Fusível de proteção para
sobre-corrente, Mangueira de drenagem, abraçadeira e copo de
medida, cabo de energia e manual de instruções. Voltagem:
BIVOLT ou CHAVE SELETORA 110/220V ou apenas
220V. Garantia Mínima de 12 meses. Registro na ANVISA e
certificado pelo INMETRO.
Bebedouro Purificador Refrigerado: - tipo: pressão coluna
simples, com refrigeração, potência 120- 145 w, para água
gelada - Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e
pintura epóxi a pó; Duas torneiras em latão cromado, uma de jato
para boca e a outra para copo ambas com regulagem; Pia em aço
670,0000 4.020,00
inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e vela
sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com
serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a
15° C; Dimensões aproximadas: Altura: 960mm; Largura:
335mm; Profundidade: 290mm; Tensão: 220V ou Bivolt.
Braçadeira para Injeção: confeccionada em aço, pedestal de
altura regulável por manipulo plástico, base em quadripé tubular
com protetores antiderrapantes na extremidade inferior, apoio do 143,2200
429,66
braço em aço inoxidável de 0,75mm, altura aproximada mínima
de 80 cm e máxima de 1,16 cm.
Cadeira giratória para digitação, estofada, assento e encosto
cobertos com espuma injetada com espessura de no mínimo 50
mm para o assento, revestida em tecido impermeável na cor 310,9000 1.865,40
preta, base a gás, com rodizios, os braços injetados em
poliuretano. Material de confecção em aço
Cadeira fixa, material de confecção em aço, estofada, sem
braços, com 04 pés, assento e encosto cobertos com espuma
130,0000 4.810,00
injetada, com espessura mínima de 50 mm para o assento,
revestida em tecido impermeável na cor preta.
CADEIRA DE RODAS C/PNEU maciço. Para obeso.
Capacidade para pessoas de 120kg a 159kg, confeccionada em
aço com pintura em epóxi, na cor preta; Apresentando: braços
escamoteável , apoio para pés removível, assento e encosto em 1.753,7300 7.014,92
nylon resistente reforçado com tiras tensoras especiais, dobrável,
freios bilaterais, pedais em Polietileno, Rodas traseiras aro 24´
com pneus maciços, rodas dianteiras aro 6´ giratórias.
Central de Nebulização: Número mínimo de 04 saídas
simultâneas,Gabinete em ABS; Filtro bactericida; Compressor
médico-odontológico isento de óleo; Fluxômetro para ar
1.361,9000 5.447,60
comprimido; Micronebulizadores completo, contendo máscaras e
conexões, portátil com rodinhas, voltagem 110/220v, potência de
1/4 HP.
Compressor Odontológico Reservatório com capacidade mínima
3.919,0700 19.595,35
50 litros, isento de óleo, silencioso, com sistema antivibração,
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regulador de pressão com Manômetro, pintura interna, válvula
automática de acionamento, 02 pistão em V, pressão máxima de
operação: 120 Lbf/pol²; Potência do motor 2.0hp (220v).
Fabricado de acordo com norma NR13, Instalação por técnico
Autorizado – Garantia Mínima de 12 meses. Certificado de Boas
Práticas de Fabricação Apresentar Catálogo de Marca e Modelo
do Compressor Odontológico que atenda ao descritivo. Obs.: a
instalação deverá ser feita por técnico autorizado e a empresa
vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e
locomoção do mesmo, tanto na instalação como no período de
garantia caso necessário. A instalação dos equipamentos será em
locais diferentes e poderá ser em dias diferentes.
Computador (desktop-Básico) Especificação mínima: que esteja
em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com
processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar;
possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de
08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04
(quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou
superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa
principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou
MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no
sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões
existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0
x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de
chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de
vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de
memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou
3.677,0700 7.354,14
superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02
(duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do
tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de
gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107
teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com
fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces
de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema
operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que
suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e
periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os
equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor)
devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou
cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes
do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou
recondicionamento; garantia de 12 meses.
Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: que
esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil
(notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD
a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES
velocidade de rotação 7.200 rpm; memória RAM de 08 (oito)
gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro)
gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; 4.729,4700 14.188,41
tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução
1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da
língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do
teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões
integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem
(scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e
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WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional Windows
10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no
mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível
com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI
ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL
HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo
acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento;
o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento; garantia de 12 meses.
Estante de aço, com 6 prateleiras e com reforço, medindo aprox.
1,98 x 0,30 x 0,92 m (AxLxP), na cor cinza. Capacidade mínima
170,3300 1.873,63
de 20 Kg por prateleira.
Foco Refletor Ambulatorial: foco de luz auxiliar para exames
clínicos e ginecológicos, com iluminação em LED. Haste
flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada, com 04
331,2000 1.656,00
rodízios proporcionando maior sustentação. Altura variável entre
90 a 150cm. Pintura em epóxi de alta resistência. Voltagem
110/220v.
Forno Microondas capacidade entre 26 a 30 litros - display
534,4900 4.275,92
digital. Voltagem 220 V.
Impressora laser monocromática Velocidade: 21ppm; Bandeja:
compatível com A4, capacidade 150 folhas; Driver compatível
961,0000 3.844,00
com windows 7, 8, 8.1, 10 (32 e 64bits); Conectividade: USB 2.0
e Wi-fi; Cabo USB incluso.
Longarina de 03 lugares, estrutura em tubo de aço, pintura epóxi,
estofada, assento e encosto em espuma injetada, assento ligado
332,1000 1.660,50
ao encosto por barra metálica, revestida em tecido impermeável
na cor preta.
Longarina: de 4 lugares, estrutura em tubo de aço, pintura epóxi,
estofada, assento e encosto cobertos com espuma injetada,
521,1200 1.042,24
assento ligado ao encosto por barra metálica, revestida em tecido
impermeável na cor preta.
Mesa Auxiliar (odontológica): tamanho 40x60x80cm em aço
358,0600 3.222,54
inox, com rodízios.
Mesa de escritório simples - base de aço, mesa confeccionada em
MDF com medidas aproximadas de 1,20 x 0,66 x 0,75m ( L x P
384,9600 1.539,84
x A), com tampo em madeira com espessura mínima de 18mm,
na cor marfim ou cinza linheiro. Deve possuir de 1 a 2 gavetas.
Mesa de exame clínico Mesa em madeira, leito estofado
revestido em corvim, cabeceira regulável, mínimo 3 gavetas
laterais, duas portas, uma prateleira interna. Puxadores e
1.797,0800 10.782,48
corrediças metálicas. Medidas aproximadas: 1,85 comprimento
total, sendo largura: 63 cm e altura: 85 cm . Com suporte para
papel
Mesa de mayo: com bandeja em aço inoxidável, medindo cerca
de 35x46 cm, altura regulável entre 90 e 125 cm, haste cromada
339,0000 1.017,00
e armação em tubos metálicos quadrados, pés providos de rodas
de 2", com freio. De pintura epóxi na cor branca.
Mesa de Reunião Oval Estrutura em aço, mesa confeccionada em
MDF com medidas aproximadas de 2,00 x 1,20 x 0,75m
638,6900 1.916,07
(LxPxA), com tampo em madeira com espessura mínima de
18mm, na cor marfim ou palha ou maple.
Mocho Odontológico em aço, com estofamento em espuma
injetada de alta densidade, revestimento em PVC sem costura e 351,1200 1.404,48
de fácil assepsia, base giratória em nylon, movimentos acionados
Milton José Paizani
Prefeito Municipal
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através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás
pressurizado que permitem posicionamento na altura desejada.
Cinco rodízios duplos. Encosto com regulagem longitudinal.
Garantia Mínima de 12 meses.
Negatoscópio de parede - 01 corpo, em aço inoxidável e com
fixação de raio X por roletes. Voltagem: bivolt ou chave seletora 380,2300 1.520,92
110/220 V. Dimensões aproximadas 37x44x9 cm.
Oftalmoscópio - Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena
ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6
aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer
abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo
de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias:
-25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e
abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de
2.003,1900 8.012,76
proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a
impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao
cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e
ou bateria recarregável. Em caso de bateria recarregável deve
acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido;
Garantia mínima de 01 ano;Manual de instruções em Português;
Apresentar registro na ANVISA.
Otoscópio Equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio
em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada
halógena, lente de aumento de 2.5x e no mínimo 05 espéculos
permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0mm. 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
650,0700 22.102,38
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 no mínimo 05 (cinco) espéculos
permanentes de plástico. Garantia de no mínimo 6 meses.
Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em
português.
Ventilador de parede com 03 pás; tamanho aproximado de 50cm,
na cor cinza, branco ou preto; velocidade regulável; motor de
220,9800 3.093,72
aproximadamente 200w; grade de proteção em aço com pintura
eletrostática; Bivolt.
Telefone sem fio display iluminado e teclado luminoso; registro
de chamadas atendidas e não atendidas; com identificador de
115,5200
462,08
chamada; opções de volume e toque; com frequência mínima de
1,9 GHz
Balança antropométrica adulto. (obeso), eletrônica digital com
régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com
capacidade para até 300 kg, com divisões de pelo menos 100g,
pesagem imediata dispensando pré-aquecimento. Acabamento
em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. 1.490,0000 1.490,00
Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem
de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01
(um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma
português.
Bisturi elétrico (até 165w) portátil para pequenas cirurgias, 4.942,3300 4.942,33
Milton José Paizani
Prefeito Municipal
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possui circuito de corte puro, blend e coagulação,
microprocessado, controle suave; potência mínima de 150 W,
seleção de funções, saídas isoladas e check-up total. Deve
possuir alarmes de disparos, manual do usuário, certificado de
garantia de no mínimo um ano e registro na ANVISA.
Acessórios: 01 Caneta padrão autoclavável; 01 Pedal de
acionamento com pino guitarra mono; 01 Placa neutra
permanente em inox, com medidas aproximadas de (150 x 100
x0,5)mm; 01 Cabo de ligação da placa neutra; 01 Eletrodo tipo
faca reta pequena; 01 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm); 01 Eletrodo
tipo bola (Ø=6,0mm); 01 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,2mm); 01
Eletrodo tipo agulha (85mm); 01Eletrodo tipo agulha depilação.
Cadeira para coleta de sangue estrutura em ferro com pintura
eletrostática, tipo de assento fixo,com acabamento estofado,
revestido em courvim, tipo de pés fixos, braçadeira regulável,
capacidade até 150 kg.
Carro de curativos: Totalmente em aço inoxidável, com suporte
para balde e bacia, com rodinhas, com duas prateleiras, incluso
balde em inox de 5 litros e bacia em inox. Com dimensões
mínimas de 0,40 x 0,75 x 0,80 m.
Carro maca simples: com estrutura em aço, respaldo ajustável em
duas posições de altura, colchonete revestido de material
impermeável, possuir rodas de aproximadamente 125mm de
diâmetro e sistema de freios, com grades laterais. Comprimento
do leito aproximadamente 2 m.
Criocautério dermatológico de nitrogênio líquido. Ampola e
sistema em aço inox. Capacidade interna mínima de 350ml.
Acompanha 06 ponteiras, 02 ponteiras de contato e 01 adaptador
de agulha descartável. Garantia mínima de 12 meses. Registro na
Anvisa.
Dermatoscópio com lâmpada LED de 2,5V x 200mA; ponteira
de fibra ótica e lente com aumento de 10 vezes para avaliação
dermatológica;
acompanha
lâmpada
sobressalente;
acondicionado em estojo. Garantia mínima de 12 meses.
Destilador de Água: Capacidade: até 5 litros/hora; Cuba interna
construída em aço inoxidável com capacidade mínima de 4litros.
Abastecimento manual, não exige instalações hidráulicas.
Reservatório para coleta de água destilada, Bivolt 110v/220v ou
chave seletora de voltagem.
Eletrocardiógrafo 12 canais de derivações de ECG; laudo
interpretativo; bateria interna; tela LCD; memória; suporte com
rodízio; software para exame em computador; ajuste de
velocidade de traçado de no mínimo 10 a 50mm/s; impressão em
papel térmico; alarme em mensagem visual de eletrodo solto e
bateria fraca; tensão de alimentação 110/220v. Deverá
acompanhar 02 cabos paciente 10 vias, 4 eletrodos tipo clip para
membros, 6 eletrodos de sucção precordiais não descartáveis;
Registro na ANVISA; Garantia Mínima de 12 meses.
Fotopolimerizador de Resinas Aparelho Fotopolimerizador
odontológico LED Sem Fio, para restaurações diretas e indiretas,
luz fria(azul) gerada por led de alta potência 1200 MW, deve
emitir luz fria azul no espectro de 440 NM a 480 NM
aproximadamente, com uma ponteira clareadora para um dente
de fibra ótica e com uma ponteira clareadora para três dentes de
fibra ótica, caneta portátil para fotopolimerização com bateria de

470,0000

470,00

753,1300

753,13

1.185,0000

1.185,00

3.192,0000

3.192,00

1.323,9700

1.323,97

947,6000

947,60

9.184,0200

Item
cancelado

875,3400

4.376,70
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lítio interna, leve e anatômica e de fácil manuseio, com bib
sonoro e desligamento automático, com protetor ocular, com
base de carregamento voltagem bivolt 110- 220v GARANTIA
mínima 12 meses. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e
Registro na ANVISA
Impressora multifuncional laser monocromática - Funções:
cópia, impressão e digitalização; Configurações mínimas:
Conexões: USB 2.0 + (Rede ethernet RJ-45 e/ou Wi-fi); Painel
operacional LCD; Velocidade: 18ppm; Ciclo mensal: 8.000 2.039,2800
páginas; Bandeja: compatível com A4, capacidade 150 folhas;
Driver compatível com Windows 7, 8, 8.1 e 10 (32 e 64 bits);
cabo USB incluso.
Laringoscópio Adulto. Conjunto de laringoscópio com cabo em
aço inoxidável, compatível com pilhas tamanho C. iluminação de
LED que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço
inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica com encaixe
universal. Deverá acompanhar três lâminas curvas n° 1, 2, 3.
Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e 662,3500
autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema
codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica
padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para
acondicionar o conjunto e possuir manual de instruções em
português.
Laringoscópio Infantil: Conjunto de laringoscópio infantil com
cabo em aço inoxidável, compatível com pilhas tamanho C.
Iluminação de LED que proporcione maior luminosidade.
Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra
óptica com encaixe universal. Deverá acompanhar duas lâminas
curvas nº: 1, 2. Ambas as lâminas deverão ser isentas de pontos 498,1200
de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir
sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de
fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo
para acondicionar o conjunto e possuir manual de instruções em
português.
Mesa ginecológica Mesa em madeira, leito estofado com
material impermeável, com 2 portas e mínimo 3 gavetas, divido
em três partes com pés e dorso ajustáveis. Deve possuir também, 1.780,0000
perneiras ajustáveis e porta coxas em alumínio estofado.
Medidas aproximadas: 1,80 x 0,50 x 0,85.
Purificador de água Modo de filtragem: Filtro de Carvão
Ativado. Refrigeração por compressão a gás. Funções: Filtrar e
refrigerar a água. Composição: Aço e plástico. Garantia do
Fornecedor: 12 meses. Depósito de água em plástico com
aplicação de tecnologia que inibe a proliferação de bactérias.
Pingadeira removível. Termostato regulável para o controle da 692,0000
temperatura da água gelada. Boia de controle de nível da água.
Sistema que permita a troca de refil sem fechar os registros e que
informe quando necessária a troca de refil. Torneiras de grande
vazão e desmontáveis. Capacidade: 3,4 L. Voltagem: 220V. Cor:
Prata
Coleta Seletiva de Lixo Reciclável 50 litros - 4 Lixeiras Papeleira 50 Litros Seletiva com 4 e Estrutura Metálica, para
Acondicionamento de Resíduos Seletivos, fabricado de acordo 568,1800
com a Norma DIN 30.713. Composto de Corpo, Tampa e
Suporte Metálico para Fixação em Postes ou Paredes.

2.039,28

662,35

498,12

1.780,00
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Quadro de aviso com vidro, forro em feltro, moldura em
alumínio, com chave, medindo no mínimo 50 x 100 cm, 419,4800
contendo parafusos e buchas para fixação.
Câmera fotográfica digital Resolução 16.1 megapixels, panorama
2D e 3D, função Sweep Panorama (varredura panorâmica),
estabilizador de imagem, detecção de rosto, obturador de sorriso
(smile shutter), foto noturna, redutor de olhos vermelhos,
apresentação de slides, microfone embutido, timer, datador,
impressão de data e hora, gravador de vídeo, zoom óptico, flash
1.628,3300
integrado, zoom digital, display LCD 3.0", compatível cartão de
memória SD, lente intercambiável, resolução de vídeo de até
1920 x 1080, tamanhos das imagens de até 4912 x 3264 pixels,
idioma do menu português, conexões Mini USB e Mini HDMI,
lente SAL1855 (18mm), bateria recarregável, tampas frontal e
traseira da lente e frontal do corpo, alça de ombro.
Microfone sem fio Tipo Headset (de cabeça) com sistema de
transmissão UHF, com frequência pré-definida, sistema true
diversity de recepção de sinal, conectores de saída XLR e ¼, 630,8900
alimentação do transmissor, (1 bateria 9v), fonte chaveada
100~240.
Medidor de cloro livre digital recursos: reagentes em sachê;
simples de usar; a prova da água e a prova de poeira; tamanho
compacto; protetor de luz; display largo de fácil leitura; maleta
resistente com acessórios. especificações: parâmetros: cloro total
e livre; faixa: de 0 a 99 ppm; 2,0 a 6,0 ppm; resolução: 0,01 ppm;
0,1 ppm; precisão: +/-0,02 ppm, +/-0,2 ppm; fonte de luz: diodo
de emissão de luz (led); comprimento de onda: 525 nm; detector:
fotodiodo de silicone; faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs; precisão
fotométrica: +/-0,0015 abs; ponto de calibração: um ponto por
teste; volume necessário da amostra: 10 ml; display: 4 digitos, 14
2.116,8800
segmentos, lcd costumizado; faixa de temperatura de operação: 0
a 50 °c (32 a 122° f); faixa de operação em umidade: 0 a 90% rh,
sem condensação a 30 °c; alimentação: 4 baterias alcalinas aaa
inclusas; vida útil da bateria: >3000 testes; observância
eletromagnética: (emc) en 61326; dimensões: medidor (15,5 x
6,8 x 4,6 cm), maleta com medidor (35 x 16 x 12 cm); peso:
medidor (200 g), maleta com medidor (1,25 kg); acompanha: kit,
medidor, reagentes em sachê (100 testes de cloro livre e 100
testes de cloro total), frascos, baterias, manual de instruções em
português e maleta.

419,48

1.628,33

630,89

2.116,88

VALOR TOTAL MÁXIMO R$ 258.184,23(duzentos e cinqüenta e oito mil, cento e oitenta e
quatro reais e vinte e três centavos).

NO CASO DE INCONSISTÊNCIA NO DESCRITIVO DOS ITENS ENTRE ESTE TERMO DE
REFERÊNCIA E O CONSTANTE NA PLATAFORMA DO PREGÃO ELETRÔNICO, DEVERÁ SER
CONSIDERADO O DESCRITIVO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
3.
ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
3.1.
O licitante vencedor deve entregar o objeto, livre de frete e descarga, conforme documento
emitido pelo Departamento de Licitações e Compras através do documento denominado ―Autorização de
Compra‖;
Lidiane Gomes Flores
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3.2.
Prazo de entrega: Em até 30 (trinta) dias;
3.3.
Local de entrega: Secretaria Municipal de Saúde - Praça João Pessoa, 130 – Centro. Horário
de entrega: 08:00h as 10:30 h e 13:30 h as 16:00h.
3.4.
Condições de entrega: Os produtos devem ser novos de primeira linha existente no mercado,
ser entregues em embalagens apropriadas, acompanhadas de manual de instruções e termo de garantia do
fabricante.
3.5.
Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na Proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02
(dois) dias úteis, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
3.6.
Os itens serão recebidos definitivamente após a verificação da qualidade e quantidade do
produto e consequente aceitação mediante aceite aposto na NF.
3.7.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da licitante
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da Ata de registro de Preços.
4.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1.
São obrigações da Contratante:
4.1.1.
receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
4.1.2.
verificar minuciosamente o prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
4.1.3.
comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
4.1.4.
acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
4.1.5.
efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
4.2.
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
4.3.
A Administração poderá realizar pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.
5.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1.
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:
5.1.1.
efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca, modelo, fabricante;
5.1.2.
responsabilizar-se pelos vícios e danos do objeto;
5.1.3.
substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;
5.1.4.
comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
5.1.5.
manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.

DA SUBCONTRATAÇÃO
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6.1.

Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.

7.
CONTROLE DA EXECUÇÃO
7.1.
A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na
ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.2.
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
Município de Rio Negro, 02 de julho de 2019.
MILTON JOSÉ PAIZANI
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO II
(MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – nº Número de Instrumento Contratual
Processo n° Número do Processo /Ano do Processo
Descrição da Modalidade Número da Modalidade/Ano do Processo
Aos Data de Instrumento Contratual o MUNICÍPIO DE RIO NEGRO-PR, neste ato representado pelo seu
PREFEITO MUNICIPAL,.................................................., brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº
...................., expedida pela SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o número..................................., residente nesta
Cidade, RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS para <AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO>, do objeto abaixo
especificado em face da classificação das propostas apresentadas pelas empresas qualificadas no processo e
pregão supramencionado, regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 5.450, de 31 de maio de
2005, Decreto n° 3.931, de 19 de setembro de 2001, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições contidas no
Decreto Municipal 002/2006 e 003/2007, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990, e na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação correlata.
CONTRATADA: Razão Social, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ nº Número do CNPJ/CPF, sediada na Nome
do Logradouro, nº Número do Imóvel, Nome do Bairro, município de Nome da Cidade, Sigla do UF, neste ato
representado pelo(a) seu(ua) <DESCREVER: SÓCIO(A) / PROCURADOR (A)> , <NOME
REPRESENTANTE> brasileiro(a), Portador(a) da Carteira de Identidade nº <RG REPRESENTANTE> e do
CPF/MF nº <CPF REPRESENTANTE>, devidamente qualificado(a) nos autos do processo, bem como junto ao
SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) do Governo Federal.
1 – DO OBJETO
Descrição do Objeto, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência e seus Anexos.
Lote

Item

Qtde

Nº do Nº do Qtde.
lote
Item
Item

Un.
do

Especificação

Complemento

Preço
Unitário

Preço
Total

Unidade
de
Descrição do Item
medida

Os preços registrados correspondem aos valores unitários adjudicados, perfazendo o valor total de R$ Valor
total por fornecedor (2 casas decimais) (Valores Totais Fornecedor Extenso).
2 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1.
A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de <VALIDADE DA ATA CONTRATO>,
a contar da data da sua assinatura.
2.2.
Durante o prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços, o MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
– PR não será obrigado a firmar as aquisições/contratações que dela poderão advir, sendo assegurada ao
beneficiário do registro a preferência do fornecimento dos itens/execução dos serviços em igualdade de
condições.
2.3.
O Instrumento Contratual (Autorização de Compra / Ordem de Serviços) decorrente da Ata de
Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses.
3 - DA ENTREGA/EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
3.1. Conforme especificações do Edital, bem como da Proposta de Preços.
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4 - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
4.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 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.
4.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea ―d‖ do inciso II do art. 65 da Lei n. º
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitatório.
4.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e,
definidos o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela
Secretaria da Administração para alteração, por aditamento, do preço da Ata.
5 - DAS ATRIBUIÇÕES / OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
5.1. Caberá ao MUNICÍPIO a prática de todos os atos de controle e administração do SRP, e ainda:
a) realizar os procedimentos de assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos
participantes
b) conduzir os procedimentos relativos a eventuais atualizações dos preços registrados e a aplicação de
penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
c) efetuar o pagamento na forma e no prazo convencionados nesta Ata;
d) aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário;
e) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedora;
f) comunicar à licitante vencedora as eventuais irregularidades observadas para adoção das providências
saneadoras;
g) fiscalizar podendo sustar, recusar no todo ou em parte, os produtos entregues/serviços executados fora
das especificações e/ou condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
6 - ATRIBUIÇÕES/ OBRIGAÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ORGÃOS PARTICIPANTES
Caberá aos órgãos participantes indicar o gestor da ata, ao qual, além das atribuições previstas no art. 67 da Lei
nº 8.666, de 1993, compete:
a)

Promover consulta prévia junto a Secretaria da Administração (Dpto de Licitações), quando da
necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos,
conforme solicitação inicial e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as
informações sobre a contratação efetivamente realizada;
b) Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a aquisição a ser procedida atenda aos
seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando a Secretaria da Administração
eventual desvantagem, quanto à sua utilização;
c) Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo
mesmo, das obrigações assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações;
d) Informar a Secretaria da Administração, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender
às condições estabelecidas no edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à
entrega do objeto e a recusa do mesmo, se for o caso, em receber a Autorização de Compra/ Ordem de
Serviço;
e) Proceder ao ato de recebimento do objeto podendo sustar, recusar, solicitar fazer ou desfazer qualquer
entrega que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência,
bem como efetuar os pagamentos na forma e nos prazos estabelecidos.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Constituem obrigações da contratada:
a) dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, Edital do Pregão supramencionado
e à sua proposta e nesta Ata;
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b) substituir o item que se encontra com defeito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar
da data da notificação, observando, fielmente, a conformidade de suas características com as previstas no Termo
de Referência;
c) responder por todos os ônus referentes ao objeto, desde o transporte, matéria prima, como também os
encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, conforme o caso;
d) para Atas de Registro de Preço, cujo objeto trata de Prestação de Serviços, deverá responder por danos
de qualquer natureza que eventualmente venham a sofrer seus empregados, terceiros ou servidores municipais,
em razão de acidentes, ou de ação, ou de omissão dolosa ou culposa de seus empregados;
e) obter todo e qualquer tipo de licença junto aos Órgãos Fiscalizadores para o perfeito fornecimento /
prestação de serviços do objeto, sem ônus adicionais para o Município.
8 - DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado, por meio de Ordem Bancária, para crédito em conta corrente da licitante
vencedora, em até 15 (quinze) dias, após a entrega do objeto/prestação dos serviços, mediante apresentação de
Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada.
8.2. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pelo
Fornecedor e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente
regularizado.
9 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, assegurado o contraditório e ampla
defesa:
a)
A pedido, quando:
a.1)
comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou
de força maior;
a.2)
o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de
mercado dos insumos que compõem o custo do material.
b)
Por iniciativa do MUNICÍPIO, quando:
b.1)
não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
b.2)
perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
b.3)
por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas;
b.4)
não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
b.5)
não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
de Preços, sem justificativa aceitável;
b.6)
caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.
c) Demais situações previstas na Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e na legislação aplicável.
10 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
10.1. A conformidade do objeto, a ser fornecido/ prestado deverá ser verificada conjuntamente com o
documento da proponente que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no
processo, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas.
A presença da Fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da contratada.
11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Pela inexecução parcial ou total das condições previstas nesta Ata poderão ser aplicadas ao
inadimplente as sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e na legislação aplicável.
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12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. As despesas decorrentes da aquisição/prestação de serviços, objeto desta Ata, cujo programa de
trabalho e elemento de Despesa específico constará da respectiva Nota de Empenho, correrão à conta dos
recursos consignados no Orçamento Geral do Município, para o exercício de 2019/2020 das quais, constará(ão)
inicialmente a(s) seguinte(s): 5691 - 5559 - 5955 - 5679 - 5681 - 5682 - 5683 - 5661 - 5662 - 5688 - 5663 5689 - 5948 - 5949 - 5950 - 5951 - 5952 - 5953 - 5954 - 5686.
13 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
O Banco Mundial exige que o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde — SESA,
Mutuários de Empréstimo (incluindo beneficiários do empréstimo do Banco), licitantes, fornecedores,
empreiteiros e seus agentes (sejam eles declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de
serviço e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado, que mantenham os mais elevados padrões de
ética durante a aquisição e execução de contratos financiados pelo Banco'. Em consequência desta política, o
Banco:
a) define, para os fins desta disposição, os termos indicados a seguir:
(i) "prática corrupta"2: significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiros;
(ii) "prática fraudulenta"3: significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma
intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com o objetivo de obter beneficio
financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;
(iii) "prática colusiva"4: significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um
objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;
(iv) "prática coercitiva"5: significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar dano,
direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influenciar indevidamente as
ações de uma parte;
(v) "prática obstrutiva": significa:
(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações
falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações de
prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte
interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu
prosseguimento, ou
(bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de
promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (e) abaixo:
(b) rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado para a outorga do
contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço,
fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas,
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;
(c) declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo alocada a um contrato
se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte dos
recursos empréstimo envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas
durante o processo de aquisição ou de implementação do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha
adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater essas práticas quando de sua
ocorrência, inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no momento em que tomou
conhecimento dessas práticas;
(d) sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os
procedimentos de sanção cabíveis do Banco6, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por
prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo Banco; e (ii) para ser designado'
subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador
de serviço de uma empresa elegível que esteja recebendo a outorga de um contrato financiado pelo
Banco;
(e) Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes,
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pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que o Banco inspecione
todas as contas e registros, além de outros documentos referentes à apresentação das propostas e à execução do
contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados pelo Banco.
14 - DO FORO
13.1. É competente o Foro da Comarca de Rio Negro – PR, para dirimir quaisquer questões decorrentes
da presente Ata de Registro de Preços.
13.2. E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo.

_____________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL

____________________________________________
<NOME REPRESENTANTE (O MESMO DO PREÂMBULO)>
Razão Social
TESTEMUNHA:

_________________________________________
<TESTEMUNHA RESPONSÁVEL>
<CARGO TESTEMUNHA RESPONSÁVEL>

_________________________________________
THIAGO GUSTAVO P. WORMS
Secretário Municipal da Fazenda, Indústria e Comércio

_______________________________

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Nesse contexto, será imprópria qualquer atitude tomada no intuito de influenciar o processo de aquisição ou a execução do
contrato para obter vantagens indevidas.
Para os fins deste parágrafo, "terceiros" refere-se a um funcionário público que atue no processo de aquisição ou na execução do
contrato. Nesse contexto, "funcionário público" inclui a equipe do Banco Mundial e os funcionários de outras organizações que
examinam ou tomam decisões sobre aquisição.
Para os fins deste parágrafo, "parte" refere-se a um funcionário público; os termos "benefício" e "obrigação" são relativos ao
processo de aquisição ou à execução do contrato; e o "ato ou omissão" tem como objetivo influenciar o processo de aquisição ou a
execução do contrato.
Para os fins deste parágrafo, o termo "partes"Il refere-se aos participantes do processo de aquisição (inclusive funcionários
públicos) que tentam por si mesmos ou por intermédio de outra pessoa ou entidade que não participe do processo de aquisição ou
seleção simular a concorrência ou estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos ou ter acesso às propostas de preço
ou demais condições de outros participantes.
Para os fins deste parágrafo, "parte" refere-se a um participante do processo de aquisição ou da execução do contrato.
Uma empresa ou uma pessoa física pode ser declarada inelegível para a outorga de um contrato financiado pelo Banco: (i) após a
conclusão do processo de sanção conforme os procedimentos do Banco, incluindo, inter alia, impedimento "cruzado", conforme
acordado com outras Instituições Financeiras Internacionais, como Bancos Multilaterais de Desenvolvimento e através da
aplicação de procedimentos de sanção por fraude e corrupção em licitações corporativas do Grupo Banco Mundial, e (ii) em
decorrência de suspensão temporária ou suspensão temporária preventiva em relação a um processo de sanção em trâmite.
Um subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor ou prestador de serviço nomeado (nomes diferentes podem ser usados
dependendo do edital de licitação específico) é aquele que: (i) foi indicado pelo licitante em sua pré-qualificação ou proposta
porque traz experiência e conhecimento específicos ou cruciais que permitem ao licitante cumprir as exigências de qualificação
para a licitação em tela; ou (ii) foi indicado pelo Mutuário.
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ANEXO III
PROCESSO LICITATÓRIO N° 176/2019
PREGÃO ELETRÔNICO 036/2019

JUSTIFICATIVA PELA NÃO EXCLUSIVIDADE DE ITENS PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

Em atendimento ao artigo 49 da Lei Complementar nº. 123/2006, justifica-se a NÃO
realização da exclusividade de participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte pela
não existência de no mínimo 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados no porte estabelecido
sediados dentro da Microrregião Geográfica Rio Negro; região definida na Lei Municipal
Complementar 027/2016 em seu artigo 28 § 3°, sendo esta a Microrregião 39 , Microrregião
Geográfica Rio Negro classificada pelo IBGE.
A constatação da quantidade de fornecedores interessados foi possível por meio de consulta
ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) onde em pesquisa pelo objeto do
referido processo não foram encontrados fornecedores cadastrados e enquadrados como
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte dentro da região pré-estabelecida.
Sendo assim, de acordo com a alínea II do artigo 49 da Lei Complementar 123/2006, concluise pela NÃO realização da exclusividade de participação de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte para o Pregão Eletrônico 036/2019.

REFERÊNCIAS:
Lei Municipal Complementar 027/2016
Lei Complementar 123/2006. Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

MILTON JOSÉ PAIZANI
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