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OBJETO: É objeto desta natação a sSeo de escovaste emprasária espadalizada para o Regisiro 
de Preço objetivando a contratação de serviços de laboratório de próteses dentárias para 
confecção das próteses, suprindo assim a demanda do município para reabilitação protética, 
através de Laboratórios Regionais de Próteses dentárias ÍLRPD), em seus itens conforme 
especifIcações constantes do Anexo 1 deste adftal. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das lidar) do dia 11/0512020 às 00:00 horas do dia 21/012020. 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 00:01 àS 09:29 bolas do dia 21(05/2020 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 09 30 horas do dia 21/06(2020 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚSLICA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica Bolsa de 
Licitaçes e Leirões, através do sítio sletsônito vAvo .br Asso Identificado no mi; -  
licitaçóes. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: toxina de Brasilia DF}. 

FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO uNIrÂpto 

O edLtal completo estará à disposição dos interessados no alta PVAV.blLoitbr, na Prefeitura 
Municipal, sela de LFcitações. Av, Vitória, 251, Centro. Cruz Machadoi !  no sítio eletrônico: 

won1cm .-gov.br Jlr* licitações. 

Cruz Machado, 06 de Mato de 2020 

Lr 
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1.1 - O Município da Cruz Machado, Estado do Paraná. CNPJ n° 76.339.€B8/0001-00, através do 
Departamento de Compras e Licitações sito à Av Vitória, 251 Centro de Cruz machado - PR. CEP; 
84.620-000. através da Plataforma Eletrônica xvivem.blI.org .ta` tome público que realizar-se-à licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÕNICC (SISTEMA REGISTRO DE PREÇO), do hp0 MENOR 
PREÇO POR IrEM, regido pelo decreto Municipal ,Y 328612020 pela Lei rt 10.5201/2002, Lei Federal 
fle 8.606/1903 e suas alterações. Decreto Federal ne 10.024/2019. Lei Complementar 12312000 e n" 
147/2014 considerando o Decreto Federal n 1  0.25012014 de 23 de maio de 2014 e Decreto Municipal 
r} 2094/2013, e alterações feitas paro Decreto 286112017 que institui o Sistema de Registro da 
Preços SRP, para a aquisição de bens e serviços, no âmbito da administração pública municipal de 
Cruz Madlajo 

1-2. O Pregão será conduZido pela PREGOEIRA, auxiliada pela EQUIPE DE APOIO, designados 
pela Portaria ne  000/2020. 

1.3, O Pregão será realizado conforme datas abaixo: 

CRITÉRIO dejulgamento das Propostas: Menor preço por ITEM. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 16 00  do dia 1110512020 ás 00;00 horas do dia 21106/2020. 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTASc das 00 -01 às 0020 horas do da21105j2020 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às D0;30 horas do dia 2110512020 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: we'whlt.orgbr Acesso Identificado no finik icitações 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS 

Endereço ; A'i. Vilória. 251, Centro de Cruz machado - PR, CEP: 84.620-000 
PREGOEIRA- Verá Maria Benzalç Krawczyk 

1.4. Para participação na licitação, os interessados deverão providenciar o seu cadastramento, sua 
cerliflcaçào e seu credencianiento no portal de licitações bolsa de Ficilações e leilões do Brasil - BLL. 

1.5. A proponente licitante deveré observar as datas e os horários limites previstos no item 1.3 deste 
edital. 

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

2.1. É objeto desta licitação a seleção de sooiedede empresária especializada pare o Registro de 
Preço objetivando a contratação de serviços de laboratório de próteses dentárias para 
confecção das próteses, suprindo assim a demanda do mur'Ioípio para teabilitaçâo protética 
através de Laboratórios Regionais de Próteses dentárias(LIMPO, em seus itens conforme 
especificações constantes do Anexo 1 deste edital. 

........ 

3.1. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos orçanientários; 

uiti&oç. 	Cõdigo de Os i eção 	 oe111hç21 e nespesa 	 Cooiplcaeslo do E !eaonb 
04.01 	1.01 48agO800.00 00. 00 	Monlesçt o a Fsrsdo,mento do Hospilal da Ccc 	3agDSgggag0000 

P.bl 
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4.1. o Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INtERNET, 
mediante condiçdes de segurança - criptografia e autenticação . em todas as suas rases através do 
Sistema de Pregão, na Forma Elelrõnica (llcitaç5es) da Boba de Uciaçôes e LsIIes. A utltzação 
do sistema de pregão elatrônico da Bolsa de Licitaçôes e Leilões do Brasil essa consubstanciada nos 

e Fi-doivegit 1052002 e Decreto 10M24201 9. 

4.2- Os trabalhos serão conduzidos por funcionária da Prefeitura Municipal de Cmz Machado. 
denominada PREGOEIRA, mediante a inserção e monitoremento de dados gerados ou transferidos 
para o aplicalivo Licitações' consiante da página eletrônica da Bolsa de Licitaçôes e Leilôes 
(eAvw.b 1 l.org  . br). 

3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital para o 
credenclamento ]unia ao provedor do sistema para participação da licitação, bem corno o 
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também pare a data e horário para inicio da 
disputa. 

IÃW11,9E1AÍSMW  

6.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no Fã , que sejam especbladas a credenciadas no o Leb, desta !tdtaçã o e que 
satisíaçam todas as exigéncias, especicaçôes e normas contidas neste Edital e seus Anexos. 
6.2. poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação por ela exigida para respectivo cedestramento junto á Bolsa de Licitações e LeileS. 
6.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de enipreses. 
6.4. Não será admitida a participação, direta ou indiretamente na licitação: 
a) de servidores ou dirigentes de órgãos do Municipio de Cruz Machado ou da pessoas juridtcas 
cujos sácios selam servidores ou dirigentes de órgãos do municipio de Cruz Machadu. 
e de empresas estrangeiras que não funcionem no pais; 
o) de interessados que se encontrem sob falncla, concordl concurso de credores, dissolução e 
liquidação, de consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de consWuição, ou que tenha 
sido declarada inidônaa por órgão ou entidade da adnhinistração pública direta ou indireta, federal. 
estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo penado de suspensão no ámbito da 
administração municipal; 
d) de empresa isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto bãsico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsã"et técnico ou subcontratado 

6.5. A verificação da alínea 	do itero 6.4 sere realizada após o licitante ser declarado vencedor, 
momento que será possivel a idsndflcação do mesmo. 

6.0 No caso de constar Certidão Positiva em relação aos débitos junto à Fazenda Municipal de Cruz 
Machado - PR e se tratando o hcilante de Micro ou Pequena Empresa, sagrando-se vencedor do 
certame, esta fará jus ao prazo de 05 {cinco) dias úteis pare regularizar sua situação e apresentar o 
comprovante da quitação dos débitos apresentando a cerlidão negativa de Débitos ou Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos do Municipio de Cruz Machado, em atendimento ao 
disposto no art. 43, § ? da Lei Complementar n° 123/20DB. 

Co'sLsiu Pernianotur dc Liçiteçin 
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6.7. O ticitante deverá estar credenciado. de forma direta ou através de empresas associadas à 
Bolsa de Licitações e Leilões, até no minimo uma hora afiLes do tioràçio fixado no edital para o 
recebimento das propostas. 

62. O cadestramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador 
devidamente 
oredenciado junto à Bolsa poderes especificas de sua representação no pregão, conForme modelo 
fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (ANEXO III). 

b Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitaçâo previstas no Edital. conForme modelo fornecido peta Salsa de Licitações e Leilões 
(ANEXO III) 

o) O custo de operecionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, 
que pagará a Bolse de LIcitações e Leilões, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao 
percentual estabelecido pele mesma sobre o valor contratual ajustado, a titulo de taxa pela utilização 
dos recursos de teonolegia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da Bi 
- Bolse de Lidtaçôes e Leilões, anexo 111. 

6,9, Justificativa para não aplicação do Artigo 48, inciso', da Lei complementar 123106: 

6.9.1. Justifica sea não aplicação do artigo citado acima, com Fuicro no Am, 49. indso II, tal medida 
se justifica devido ao fato que após pesquisa de mercado para abertura do referido certame, Fui 
verificado que não houveram fornecedores competilivos enquadrados como niteroenipresas e 
empresas de pequeno pode capazes de cumprir as exigáncias estabelectdas no instrumento 
oonvocatório, bem como após levantamento dos partioipantes de certames de anos anteriores nesta 
municipalidade, constatou-se a não participação de micro empresas e empresa de pequeno porte. 

- ...... . 	 . 

7,1, O certame será conduzido pele PREGOEIRA, com o auxilio da equipe de apoio, que terá, em 
especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe da apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
cl abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitablidade das propostas; 
e) desolassilicar propostas indicando os motivos; 

conduzir os procedimentos relalivos aos lances e à escolha de proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classiffcado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
1) receber, examinar e deddir sobre a pertinncia dos recursos; 
II elaborar a ata da sessão como auxilio eletrônIco; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
1) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando e aplicação ele penalidades 
previstas na legislação. 

7.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES 

7.2.1. As pessoas juridicas ou firmas indivtduais interessadas deverão nomear através do instrumento 
de mandato previsto no item 6,8 "a", com firma reconhecida, operador detidamente credenciado em 
qualquer empresa associada á Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para formular 
lances de preços e praticar Iodos os demais atos e operações no site: wwv;.hll.orshL 

(me iu5n 1 cnnoxides dc Lici Iaç lo 
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7.2.Z A participação do licitante no pregão eletrônico  se dará por meto de participação direta ou 

através de empresas associadas á BLL - Bolsa da Ucitações e Leilões, a qual deverá manifestar, por 
meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 
atendimento às eigâncias de habilitação previslas no Edital. 

e-..  

	

7-2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 	\. - 

lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente Se dará mediante prévia deFinição de 
senha prlvatNa. 

72.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por inioiauva da Bi - Bolsa 

De Licitações o Leilões. 

72.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuado diretamente ou por seu representante, não cabendo a ELE - Bolsa de LIcItações 
e Leilões a responsattiidede por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 

72.& O credenciarsiento do Fornecedor e de seu representante legal junta ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, 

72.7- Caberá ao adiante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o andamento 
do processo, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da lnõbservãncia 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, 

73. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

7-3-1. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha passost 
e intransfarjvsl do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias ou licitante 
direto) e subsequente cadastramento pare participar do pregão e encaminhamento da proposta de 
preçoso exdusivan,ente por meio do sistema eletrônico, observados date e horário limite estabelecido, 

7-3-2- Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 2 sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo anus decorrente da perda de negôcios diante da 
inobservância do quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 
representante: 

7.3.3. Qualquer dúvida aro relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba -PR (41) 3042-9909 e 30919604. ou 
através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contatohll.org.br . 

7.3.4. Os documentos relativos à Habilitação, exigidos neste surgiu, deverão ser anexados em 

local especifico no cite daBLL até a data e o horário definidos no preâmbulo doedltai; 

8.1 - A proposta eletrônica deverá ser encaminhada exclusivamante por meio do cite wwvI. teci orgr. a 
parãr da liberação do edital, até o horário e data estipulados no preâmbulo do editei. 

82. Até a abertura da sessão pública os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 

8 , O licitante deverá dar oferta de forma clara e precisa. sem alternativas de preços ou qualquer 
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado 

C&':ii kàu Pennucntr dc Liciiaçdu 
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8.4. A apresentaçâo das propostas implicará na plana aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste edital. 

8.5. As prosta s NÃO podo conteraperáficutor identíicação do liobante proponente (tais como nome. 
CNPJ papel limbrado da empresa, telefi e-mail, ele), sob pena de desclassiricaçõo, conforme 

Decreto 40 02412019, Art. 30. § &. 

8. e. A apresentaçáo de prol005ta na Iicdaçâo será conskleiada como evideneta de que a proponente: 

a) Examinou criterjosamente todos os documentos do Edital e obteve da Pregoeira todas es 
informações necessárias pare a sua formulaçáo. 
b) Considerou que os elementos desta licitaçáõ permitiram a eiaboraçáo de uma proposta 

totalmente condizente como 01$10 iitaa 
G) Sendo vencedor da Ficitaçõo, assumirá Integral responsabilidade pela perfeita e completa 
execuçâo dos objetos em todas as rases, 

8.7. As propostas apresantaLs e os ançoresformi_fados btkiem todas e quais1uer despesas 
necessárias e dispensáveis para a pendia execuçâo das obrigações decorrentes desta licitação e do 
respectivo termo contratuel e devem ser elaboradas em conformidade com a legislação aplicável e as 
condições estabelecidas neste instrumento convocatõrlo, seus anexas e os fatores a seguir; 

a) Deverão ser consideradas pelos proponentes todos os custes e despesas necessárias ao 

rornecimento dos itens do Antro, 1 deste edital. 
b) Especificação do objeto, observadas as caracteristices exigidas no presente edital: 

c) Validade da proposta: 60 sessenta dias), contados da data de abertura das Propostas de 

Preço: 
d) Os valores cotados deverão ser eKpressos em real, com 02 (duas) casas após a virqula, 

8.8. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatorIamente, ser informadas no campo 
próprio as ESPECIFICAÇOES e MARCAS dos serviços e/ou produtos ofertados. A não inserção de 
arquivos ou informações contendo as especitcações e marcas dos serviços e/ou produtos neste 
campo, implicará na descIassificaço da Empresa, Face á ausência de informação suficiente para 
classificação da proposta. 

8.8.1. Quando a marca do produto identificar o licitante, poderá o mesmo usar a indicaçõo MARCA 
PRÓPRIA", visto que é vedada a identificação da hoiante, sob pena de desclassificação. 

8.8.2. O objeto deverá ester totalmente dentro das especiticações contidas no ANEXO 1. 

8.9. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS 
FICHAS TÉCNICAS OU DOCUMENTOS, EM QUALQUER HIPÓTESE ANTES Do TÉRMINO DA 
FASE COMPETITIVA DO PREGAO. Decreto 5.450105 art 24 parágrato 5. 

8.10. O muniolpio no aceitará cobrança posterior de qualquer iniposlo, tributo ou assemelhado 
adicionei, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta Iiciteçáo e que venha 
expressamente a incidir sobre o objeto, na forma de lei, 

8 1, No será aceito email ou outra forma de comunicação infony,ando, engano, erro ou omissão da 
parte da empresa ou de representante relativo á proposta de preços. 

9.12. A pregoeira poderá desclassioar a proposta ou niesmo desolassiNoar a enipresa, a qualquer 
tampo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou cirounstancia desabonadora da enipresa 
ou de seus sácioo nos termos do artigo 43, § 5" da Lei Federal rd Sf60193. 

8.13. Para o julgamento das propostas de preços será adotado o critério de MENOR PREÇO — ITEM, 
observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parárnetros munimos do 
desempenho e de qualidade e dejiiais condiçoes definidas neste editei. 

Cio údssu Feriiiar.criie ilc Liciiaçu 
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8.14- As propostas não deverão estar com valores superiores ao m&ximo Fixado no eJ P029 
referente ao valor unitário do lote) e não havendo lances com valores iguais ou inferiores, 

serão desclassificados 

0.1. A partir do horário previsto no Edital o no aisteme, terá início a sessão pública do pregão, na 
brma eletrônica, com a d]vuJgção das propostas de preços recebii passarJo a PREGOEIRA a 
avaliar a aceabilidade das propostas. 

0.2. A Pregoerra verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que sejam omissas. 
apresentem irregijarld&es ou dereilos capazes de dlrecultar o jtfgami ou que Jdentifjquam o 
'Ecitanten bem corno aquelas que não estejam em coníomiidade com os outras requisitos 
estabelecidos no edital. 

9.3. A dosdasfdcaço da proposta será sempre fundamentada e registrada no sislema, coro 
acompanhamento em tampo real por todos os partiçipentes. 

0.4. A comunicação entro a Pregoeira e os hcitenlas ocorrerá exulusivanienle mediante troça de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

0.5. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eelrônioo durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ónus decorrente da perda de negócios diante da inobsenrância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o Primeiro dia útil 
subsequente, no horário estabelecido neste e~ desde que não haja comunicação da Pregoeira em 
contrário 

........... 

10.1. A partir do horário previsto no Editar e no sistema, será aberta a sessão pública de disputa de 
Preços na internet, no sitio eletrânico vN,w.bli.oro..pr, parcamente da Pregoeira. 

10.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas cassiãcadas pela Pregoeira, senda que 
somente estas participarão da fase de lances. 

10.3 Aberta a etapa competitiva, os Ticftanres com propostas classificadas poderio encaminhar 
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
recebimento e respectivo horário de registro e vaior. 

10.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de 
mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e reislrado em primeiro lugar pelo sistema. 

10.5. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao úitinio que tenha sido anteriomiente 
registrado no sistema. 

10.0. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados em tempo real, do valor do 
maior lanr.e registrado, vedada a identirjcação do licitante. O sistema não identificará o autor dos 
lances aos demais participantes. Decreto SASOJOS art, 24 parágrafo '. 

10.7. Caso o licitante não realize lancei pemanecerá o valor da última proposta eletrônica para 
efeito da oassiticação tina]. 
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exclusiva e total responsabilidade do licitante. não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteraÇãO. 

10.0. Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa do lances fica a 
crité,io da PREGOEIR& a autorização da correção de lances com valores dIgitados errados, 
porém após fechamento randómico. NÃO SERÁ REALIZADA NENHUMA CORREÇÃO, NEM 
DESCLASSIFICAÇÃO do lIcitante para o lote alegando como motivo cerro de mamadas ou 
qualqueroutro equivoco da mesma natureza. 

10.9,1, APÓS A SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES, DURANTE A FASE DE 
ACEITAÇÃO/HABILITAÇÃO NÃO SERÁ ACEITO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO 
LICITANTE aduzindo em defesa causas, razões ou cIrcunstâncias que visivelmente só 
ocorreram por responsabilidade objetiva do llcltante 

10.9.2. As sanções prevIstas para os pedidos de desclassificação que ocasionarem o 
retardamento da execução de seu objeto, ou que por outra razão não mantiver a proposta 
ficará impedido de Imitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo 
prato de até 05 (cinco) anos conforme regra o artigo 7' da Lei n.' 40.520)2002; 

10.10. Lances equivatentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das 
propostas pelos licitantes é utilizada corno uni dos critérios de classificação. 

10.11. A pregoeira po'larã suspender a sessão de lances caso seja imprescindivel à realização de 
eventual diliflncia. 

10.12. Realizada a diligencia, a Pregoeira notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde 
será dado prosseguimento à sessão pública, 

10.13. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

10.14. A etapa de lances da sessão púbtica terá duração de lO (dez) minutos, e após isso. será 
prorrogaria automaticamente pelo sistema quando houver lance oferlado nos últimos dois minutos do 
perlodo de duração da sessão pública, 

10.15. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trate o bem antel será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

10.10. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encanTar-se-á autonialicariiente. 

10.17. Encerrada a face competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a 
Pregoeira, assessorada pela aquipe da apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão pública 
de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

10.18. Se ocorrera desconexão da Pregoeira no decorrer da etapa de lances, e os sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

10.19, Caso e desconexão com a Pregoeira persista por tempos superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinido somente após comunicação 
expressa aos parilcipantes no sitio vaw,btl. oro .br . 

10.20. Os fornecedores. a qualquer momento, depois de finalizado o lote, poderão registrar 
questiortanientos a Pregoeira via sistemou acossando a sequência 'Relatório de Disputa'PChet de 
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MensagencrEnviar mensagens, para cada Lote disputado. Esta opção estará disponivel até o 

niomerilo da declaração de vencedor no sistema. 

1021. A Pregoeira/Equipe de Apoio responderá os queslioriamentos formulados pelos licitantes. via 
Sistema, ficando registrado no Relatório da Disputa as mensagens tanto dos licitantes quanto as 

respostas da Pregoeira. 

Ow IMfl. 
11.1. A Empresa vencedora, deverá enviara PREOOElRJ. aguasse da Preços escrita. com  o(s) 

valor(es) oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) v]a, rubricada em todas es folhas e a 
última assinada pelo Representante Legal da empresa, digilalizada para a pregoeira via e-mail em 
até 04 (quatro) horas após o termino do Cerlame, com os valores oferecidos após a etapa de lances. 

112 A proposta escrita deverá conter; 	 - 

a) apresentar o número do processo licitatório - PREGAO; 

b) apresentar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço 

eletrônico {emeii) se houver pare contato; 
o) especificação completa do produto otereddo com infomiaçóes técnicas que possibilitem a sua 

completa eveliação. 
Ó) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 00 (sessenta) dias, contados da abertura das 

propostas virtuais; 
e) apresentar preço unitário final após o percentual de desconto, expresso em moeda corrente 
nacional, em algarisnio, e irreaiustãvel apurado à data de apresentação da proposta, sem inclusão de 
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; em caso de divergência entre valores unitários 

e totais. serão Considerados OS primeiros. 
1) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto e/ou san/iço ou 

destacados; 
g) Especificação e/marca completa do serviço e/ou produto oferecido com Lnforniaçóes técnicas que 
possibilitem a sua completa avaliação totalmente conforme descrito no ANEXO 01 deste Edital e; 
ti) Data e assinatura do Representante Legal da proponente. 

11.2.1. Nos preços Datados deverào estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos 
inerentes ao produto até sua entrega no local furado por este Edital. 

11.3. Atendidos todos os requisitas, será considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR 

PREÇO. 

12.4. Serão desclassificadas as propostas as propostas que; 
a) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente conlrestante com o presente edital. 
ou sem, manhlestedamente incompativeis com o mercado, por decisão da Pregoeira. 
b) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, 
c) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 
ri) Selam incompletas, isto é, não contenham inforniação(ões) suficiente(s) que permita{m) a perfeita 
identificação do produto licitado. 
e) Serão desclassificadas as propostas que confliteun com as normas deste Edital ou da legislação 
em vigor. 

11.4. O objeto rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue no 
endereço indicado no Termo de Referência, 

115. Atendidos todos os requisitas, será considerada vencedora a licitante que oferecer o Menor 
preço - Compras - Unitário por item. 

Pare habilitação os proponentes deverão apresentar: 
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12.2. DA HABILITACÃO JURIDICA: 

12,2 1, Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
12.2.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social o alterações em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades conlerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de SeUS administradores; 
12.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades cvIs, acompanhado de prova de 
diretoria em exercido; 
122.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estraneira em 
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizeçk para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 

12.3. DA REGULARIDADE FISCAL  TRABALHISTA: 

12.3.1. Prova de inscriçâo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ); 
12.3.2. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal; 
12.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitanle; 
12.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante: 
12,3.4.1, Caso a CND Municipal exila o comprovante de pagamento ou revalidação da mesma, Cale 
deverá acompanhara CND; 
128.5. Prove de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS (Certidão 
Negativa de Débitos - Gim); 
12.3.0. Prova de Regularidade de Situação peranre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
POTE (CRF); 
12.17. Prove de inexistência de clbitos inadinip]idos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de CertldAo Negativa de Dêbitos Trabalhistas (CNDT), conforme exigido pela Lei ri -

12440111  

12.4. DCLARACÕES: 

12.4.1. Declaração conforme Acórdão 2745/2010 DO TCE-FR e Súmula Vinoulante 13 do STF. 
(Anexo VIII); 
1242 A empresa atende ao disposto no Art. 7', inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 0.854 
de 2711 lei conforme modelo do Anexo VI; 
12.4.3. No há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponenle, sob as penas 
cabíveis, nós termos do Aut. 32 da Lei n 8.666/93, conforme modelo do Anexo IV; 
12.4.4. A empresa atende preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no 
presente Edital do Pregão Eletrônico (Anexo V) 

12.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E DEMAIS DOCUMENTOS: 

12.5.1. Alvará de Funcionamento como prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de avidade e compatível com o 
Objeto contratual; 
12.5.2. Certidão Negativa de Falências e Concordatas do domicilio ou sede da licitante: 
12.5.3. Comprovação do registro do Profissional no CRO (Conselho Regional de Odontologia) 
Maio ou proprietário da empresa e/ou funcionário registrado com vinculo empregaticio. 
12.5.4. Atestado de Capacidade técnica emitido por órgão ou empresa de direito público ou privado, 
comprovando que já realizou serviço compativel com o objeto licitado: 
12.5.5. Cópia do CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde) que comprove a 
atividade realizada e o vinculo contraLual com o SUS (Sistema único de Saúde), bem como e 
exigência de especialidade a que se propõem inclusive com equipe técnica para efetuar os serviços 
propostos; 

12.5.0. Declaração de que os serviços serão execulados por profissional devidamente habilitado em 
consultório odontológico adequado na cidade de Cruz Machado; 
12.5.7. Licença Sanilária da empresa lidtante; 
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12.6. A Pregoeira reserva-se o direito de solio'ar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da 
lIcitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos jã entregues. fixando-lhes prazo para 
atendimento. 

12.7- A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo 	
\FI 

vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para coniplementação da documentação 
exigida para a habilitação 

12.8. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante. com  o número do CNPJ e 
respecdvo referindo-se ao local da sede da empresa licitante Não se aceitará, portanto, que alguns 
documentos se refirais A matriz e outros à FIlial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos 
serviços seja a lilial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de 
ambas, siniultaneamenle. 

12,0 Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigéncia e, na hipótese de inexistência de 
prazo de validade expresso no docuniento, deverão ter sido emitidos há manos de eO (sessenta) dias 
de data estabelecida para o recebimento das propostas. 

12.10. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 
restrlflo na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de (5(cttco) dias 
úteis, cujo termo inicial Corresponderá ao momento em que o proponente for declarada 
vencedora do certame, prorrogáveis Por igual perlodo, 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. 

12 11. A não regularização da documentação Implicará decadência do direito à Contratação, 

sem prejulto das sançoes previstas no art. 81 da Lei 8.666193, sendo facultado 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de Classificação, para 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

12.12.1. Os licitantes deverão anexar exclusivarrente por meio do sistema da Plataforma ELL os 

Documentos de Habilitação relacionados no tem 12 juntamente com o cadastro da proposta 

eletrônica, até a data e o horário definidos no preâmbulo do edital, quando, então encerar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação 

CADASTRO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

( Direto no site da BLL): até a$ 09h00min do dia 2110512020  

12.12.2. a não cumprimento do encaminhamento dos documentos de habilitação dentro do prazo e 
condições acima estabelecidos, rarcarreará na inabilitação da licitante, e aplicação das 
penalidades/sanções previstas no neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que 
apresentou a proposta ou o lance subsequente; 

12.12.3. Até a data estipulada no preâmbulo do edital, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
Posposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no Sistema; 

12-12.4. Os documentos que conipõeni a habilitação do licitante Melhor classificado somente serão 
dIsponibilizados, para avaliação do pregoeiro e para acesso público, após o encerramento do envio 
de lances; 

12.1 2.. A sessão pib]ica fica suspensa, ou seja. permanece em fase de classificação/habilitação até 
conferência e avaliação das documentações exigidas neste Edital, dentro das condições dispostas 
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neste edital. Será infomiado no Chat o hordrio e a data exata para continuidade dos trebalbos, caso 
os mesmos não possam ser avaliados no momento da Sessão. 

12.12.0. Consideradas cumpridas todas as esigéncias do edital quanto à apresentação da 
documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o Pregoeiro o declarará 	r i s 
vencedor.  

12.121. Ocorrendo a inabilitação, o Pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para 
apresentar sua documenlação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de 
preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critário de aceitabilidade estabetecido 
pelo instrumento convocatória. 

13.1, Para julgamento será adotado o critério de Menor preço - Compras - Unitário pôr riem. 
observado o prazo para fornedmento, as especificaçóes técnicas, parâmetros mInHas de 
desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital, 

13.2. EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CAPÍTULO V DA LEI COMPLEMENTAR N-
12312006, SERÃO OBSERVADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: 

13,2,1, Encerrada a fase de lances, se a proposta do 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 melhor classificada, será convocada pelo sistema 
eletrõnico, via "chi de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5(oinco) minutos após a 
convocação, apresentar nova proposta interior àquela considerada vencedora do certameu situação 
em que, atendidas as esigõndas habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão. - 

b} No caso de enipate de propostas apresentadas por nlicroenipresas ou empresas de pequeno porte 
que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 9.2.1, o astema realizará um sorteio eletrõnico 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada pare apresentar melhor olarIa, 
na forma do disposto na alínea a'. 

o} Não sendo vencedora a n'icroenipresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na 
forma da alínea a" anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem 
classificatória, para o exercido do mesmo direito. 

13.2.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subiteni 9,2.1, o objeto licitado será 
adjudicada em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos 
requisitos de habilitação. 

13 3, A PREGOEIRA anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 
imedietemente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou. quando for o caso, 
após negociação e dec1são pelo PREGOEIRO acerca da acelteçito do lance de menor valor. 

13.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não For aceitável, a PREGOEIRA examinará e 
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classlrrcação, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sue habilitação. Se for neoessàrio, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

13.5. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 5.27 e 5.28 deste Edital, a PREGOEIRA 
poderá negociar com a Itcitante para que seja obtido melhor preço. 
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13.8. De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão reglalrados todos os atos do 
procedimento e as 000rrëncias relevantes. 

di 	øfrAjL__Ã.Õlf' 	2 i!g a 2 1 11. 

	

14.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedida de esclarecimentos sobre o ato 	
ir 

convocatório do PREGÃO e seus anexos podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da 
Legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reproduçan gráfica será cobrado, observado, 
para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à laia fixada para recebimento das 
propostas. 

14.2. A pretensão referida no subitem 14.1 pode ser formalizada por meio de requerimento 
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário 
constantes no preambula do edital. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por 
meio do e- meu !icitacaoomcm,or,00vbr. 

14.3. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aqueles de caráter estritamente 
informal. 

14.4. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do 
recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos 
do PREGÃO, dando-se oincia ás demais licitantes. 

15.1. Não serâo conhecidos és impugnaçees e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado lagainiento ou não idenNticado no processo para 
responder pelo proponente. 

15.2. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer 
interessado poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação e este ato convocatórto. 

15.3. A PREGOEIRA emitirá sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, procedendo aos 
encaminhamentos necossirios. 

15.4. Ao final da sessáo, o proponente que desejar recorrer contra decisSes da PREIAJEJARA poderá 
fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com reistro da síntese das suas 
razoes, sendo-lhes facultado juntarem memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam 
desde logo, intimados a apresentar contrarrezoes em igual número de das, que começarão a correr 
do término do prezo do recorrente. 

15.5, A falta de mantfestaçào imediata e mofivada importará a preclusão do direito de recurso, 

15.8. Não sara concedido prazo pera recursos sobre assuntos meramente protelatários ou quando 
não justificada a intenção de inteipor o recurso pelo proponente, 

15.7. Os recursos contra decisóes de Pasinqüippros não terão efeito suspensivo 

15.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insusceliveis de 
aproveitamento. 

16.1. Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso 
injustiíbado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponenle cofllratado és penalidades previstas 
no Art 87 da Lei 8.606103, das quais destacam 'se, 
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a) advertêncIa; 
b) muita de 0.06% (Loca centésimos por Gente) da valor do contrato, por dia de atraso in)ustiticado na 
execução do mesmo observado o prazo máximo de 05 (dnco) dias úteis; 
o) multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do 
adjudicatário em executa-lo; 
cl) suspensão teniporria de participação em iioitaçes e impedimento de contratar com o Municipio, 
no prazo de até 02 (dois) anos; 

e) declaração de inidoneidade para contratar Coni a Administração Pública, até que seja promovida a 
reabrljtação, Facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade 
competente no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

16.2. Pçôs o devido processo legal, as penalidades Serão aplicadas pela autoridade competente que 
deverá comunicar á Comissão Permanente de Licitação todas as ocorrõnciaõ para fins de 
comodamente o demais providências 

16.2.1 - Entende-se por autoridade competente a gestora da despesa executada 

16.3. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 
pagamentos devidos pela Administração. 

16 .4. Da aplicação das penalidades definidas nas alineas 'a', 	c' e d' do item 14.1 caberã 
recurso no prazo de (anca) dias úteis, contados da intimação. 

16.4.1 Da aplicação da penalidade definida na alínea e' do item 14.1 !  caberá pedido de 
reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação. 

16.6. o recurso ou pedido de reconsideração relativo ás penalidades acima dispostas será dirigido à 
autoridade gestora da despesa, a qual decidirá o recurso no prazo de 06 (cinco) dias úteis e o pedido 
de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

10.0. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor tola] da proposta aos licitantes que derem 
cause a tumulto durante e sessão pública de kcltação ou ao retardamento dos trabalhos em razão de 
comportamento inadequado e atitudes injustiticades e infundadas de seus representantes. 

16,7. A NÃO ENTREGA DENTRO DOS PRAZOS DEFINIDOS, INJUSTIFICADA E PASSADO O 
PRAZO DE TOLERÂNCIA DESCLASSIFICARA A FORNECEDORA DO CERTAME. 

. 

17.1. Local, prazos e lornia de execução conforma deacritos no ANEXO 1 deste Edital. 

17.2. O prazo de validade do registro de preços será de 07 (sete) meses, conlado a partir da data da 
publicação da respectiva Ata de RegIstro do Preços. 

17.3 Conformo §3', III do Ad, Ilida Lei 8.660193  validade do Registro de Preços não poderá ser 
superior a 01 (uni) ano. 

17.5. Nos termos do Ad. IS, §4P da Lei Federal 8665/3 alterada pela Lei Federal 8003/04, durante o 
prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Muniçipio de Cruz Machado não será obrigado à 
aquisição/contratação, exclusivamente por seu intermédio do objeto da Ala, podendo utilizar, para 
tanto, oulros meios, desde que permitidos em lei, saro que, desse fato, caiba recurso ou indenização 
de qualquer espécie à sociedade empresai detentora. 

17.2. A Ate de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa na 000rráncia das 
situaçes previstas no Decreto Municipal n 1.17012007. 
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lal - A revisão do preço original do contrato dependerá da eletiva Comprovação do desequil'brio, das 
necessidades justificadas, dos pronuncianientos dos setores técnico e sunifico e da aprovação da 
autoridade competente; 

e. 

18.2. Caso no decorrer da vigência do contraio haja supressão ou aumento de preços será permitido 
Í 4v 

o reequjlibrio económico financeiro, conlorme previsão legal. 

18.2.1. Comprovado o desequillbrio, a revisão dos preços poderá ser efetuada por iniciativa da 
Administração ou mediante solicitação a empresa detentora desde que apresentadas as devidas 
justiftcativas e comprovaçaes. 

10.2.2. Fm qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no 
mercado, mantendo se e relação entre o valor originelmente registrado. 

18.3. Para se habilitar à revisão dos preços o interessado deverá formular pedido dirido ao Prefeito 
Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da 
ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, afetadamente fundamentado e acompanhado dos 
seguintes documentos: 

- Planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos preços 
originalmente registrados. devidamente assinada sobre carimbo da eniprese; 

II - Cópia das notas fiscaris dos elementos formadores do novo preço. 

18.4. Sendo procedente o requerimento da empresa, o equilíbrio econômico financeiro será 
concedido a partir da data do protocolo do pedido; 

18.5. A contratada não poderá interromper a enega dos produtos durante o período de tramitação 
do processo de revisão dos preços. 

10.1 - Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados na Ata de Registro de 
Preços, cuja minuta constitui o Anexo IX deste Edital. 

192 Convocada terá a adjudicatária o prazo de 05 (cinco) dias Cjteis, a contar da data do 
recebimento da comunicação da Prefeitura do Munioipio de Crua Machado, para assinar a Ata de 
Registro de Preços, sob pena de sujeitar-se ás penalidades previstas neste Edital 

19-3- A vigência da Ata de Registro de Preços será de 07 (sete) meses, contados a partir da primeira 
publicação das Ates de Registro de Preços deste processo licitalório. 

10.4. O Õrgão gerenciedor da Ala de Registra de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer 
comprovação da pràca dos preços apresentados, que podará ser feita através da cópia de noras 
Ficais ou outro documento comprobatório dos preços de mercado. 

19.5. Nos termos do § r do Artigo 15 da Lei 5556193, serão publicados pelo órgão gerenciador da 
Prefeitura do Municipio de Cruz Machado, trimestralmente, no Diário Oficial Eletrônico do Município, a 
Ata de Registro de Preços atualizada no sitio hltp:/Iwww.pmcm.pr.gov.brl !  contendo lodos os valores 
unitários referentes a esta Pregão. 

10.6. Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento do 
objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes poderão ser 
chamadas para fornecer os materiais desde que o preço registrado encontre-se dentro dos 
praticados no mercado. 
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19.7- Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado. os 
mesmos poderão ser negociados (reduzidas)- Caso os preços venham a ser negociados. os mesmos 
serão novamente registrados em Ata e publicados. 

20A. O licitante vencedor estará obrigado a celebrar os contratos que poderão advir, nas condiçôes 
estabelecidas no ato convocatórto, nos respectivos Anexos a na própria Ata de Registro de Presos 

20.2. A existência de preços regislrados não abriga a Administração a firmar as contrataç*es que 
deles poderüo al licando-lhe facultada a uolizeção de outros meios, respeitada a legislação 
relativa às licitaçóes, sendo assegurado ao benetictário do registro e preferência de contratação em 
igualdade de condtçóes. 

20.3. Para instruir a contratação o órgão responsável ernittrá empenha dou ordem de serviço, ou 
instrumento equivalente, constando as quantidades, o preço registrado, o local da 
execução/fornecimento, o prazo e o horário da eecução/forneoimento 

20.4- O licitante vencedor deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer á sede de Secretaria solicitante para retirar o empenho e/ou ardem de 
seJviço 

øÂLtNEQfMD1 

21-1. A execução/fornecimento será parcelada por um periodo de 07 (sete) meses, conforme 
sotoitação do Orgão Gerenctedor da Ata de Registro de Preços. 

21-2. A execução/íornecimento ocorrerá de acordo coro o especificado no Anexo 1 deste Edital 

21 ,3, A execução/fornecimento deverá ser procedida nas quantidades, prazos e horários 
determinados pele Contratante e comerão por conta de Contratada todas as despesas relativas a 
fransporle, tributos, encargos trabalhistas e prevtdenciãiios decorrentes da execução/fornecimento do 
objete da presente Iiteção 

21.4. Por ocasião da execuçâofforneclniento, a Contratada deverá colher no comprovante respeclivo 
A data, o nome, o cargo, a assinatura e o numero do Registro Gerar (RG) do servidor da Contratante 
responsável peio recebimento. 

21.5. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

21.5.1. Se disser respeito á especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando a substituição 
ou rescindindo a contratação, sem prejuizo das penalidades cablveis; na hipótese de substituições, a 
Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias, contado da notiãcaçáo por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

21.5.2. Se disser respeito á diferença de quantidade ou de partes, determinar sua compiementação 
ou rescindir a contratação, sem prejuizo das penalidades cabíveis; na hipótese de complementação, 
a Contratada deverá fazê-la em conformidade coro a indicação do Contratante, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 

22 1. O pagamento será efetuado atuavas de ordem banoária e deposito em conta corrente indicada 
pelo Contratado, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, no prazo máximo de 30 imbuo dias 
após o recebimento deffnitivo do objeto, com a apresentação da Nota Fiscal somente Eletrônica 
devidamente atestada pela secretaria; 

('um kso Pcnuaiciüc dc Licitação 
:\v. Vim !ia. 211- l',\!du, -r:o,I'o- CEP : 34.62)-000-Te1: ('I2)$554-i222 

Cor, Mrçi'stlu - Fr 



PREFDTLJRA MLJN;c:IPAL DE 

CRUZ MACHADO PR 
& - 
	 Cruz Machado Semeando o Futuro! 

4 DN: 4 	4c1/-:- çjo 
aar» 

PREGÃO ELETRÔNICO ii' 2312020 
PROCESSO W 5W1020 	 fl 00 0 39 

22,2. A vencedora do certame deverá apresentar as cerlidões FGTS, TRABALHISTA , CERTIDÃO 
ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento. 

22.3. Quaisquer erro ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte 
da adjudcet4ria e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até Que o problema 
seja definitivamente sanado- 

22.4. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

22-5. A Nota PiscalIFatLjra deverá conter número do Processo, Número da AF (Autorização de 
Fornecimento) e número do empenho. 

23.1. Os licitantes devem observar e o coniratado deve observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e suboontratados, se admitida suboontratação, o mais alto padrão de atice durante todo 
o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes prátices 

a) prAtica corrupta": signirioa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta Ou indiretamente, 
qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiros; 

M "prática fraudulenta"; significa qualquer ato, ratsificação ou omisso de talos que, de forma 
intencional ou Irresponsável induza ou tente Induzir unia parte a erro, com o objetivo de obter 
benecio financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a ir}tenção de evitar o cumprimento de uma 
obrigação; 

c) "prática coluslvW'; snifica uma conibineção entre duas Ou mais partes visando alcançar um 
objetivo indevido, Inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte; 

d) "prática cooroltiva": significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar dano, 
direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou 4 sua proprtedade, pala influenciar 
indevidamente as ações de urna parte; 

e) "pratica obstrutiva''; (t) deslruir, falsificar. alterar Ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialinenle a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja 
impedir materialmente o exercido do direito de o organismo financeiro multilaleral promover inspeção. 

23.2. Na hipótese de financiamei parcial ou integral, por organismo financeiro niultilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 
fisica, inclusive declarando-a inelegivel, 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 uni agente, em práticas corruptes, fraudulentas, colusivas, 
coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 
organismo. 

23.3. Considerando os prcpósl!os das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição pare a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 
parte ou Integralmente, por orçenismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, 
pemiitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar 
o local da execução do conlrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licilação e 
á execução do contrato. 
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DA CONT"TADA 	 000040 
24.1. Prestar o serviço e comediu produto pelo preço contratado. 

24.2. Prestar o serviço e entregar o produto especificado na Requisição de Compras, de acordo 00131 	aro 
as necessidades e o interesse da Secretaria Requisitante, obedecendo rigorosamente Os prazos e as 
condições estabelecidas neste edital. 

24.3. Responsabilizar-se integralmente pala entrega, nos termos da legislação vigente e osigncias 
editaticias, observadas as aapacificaçães. normas e outros detalhamantos, quando for o caso ou no 
que for aplicarei, fazer cumprir, por pede de seus empregados e prepostos, es formes da Secretaria 
Requ i sua nte. 

24.4. Atender, de imediato, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do produto que 
não atenda ao especiFicado.  

24.5. Prestar o serviço e entregar o produto no prazo estabelecido, informando em tempo hábil 
qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido 

24.6. Assumir inteira responsabilidade quanto vs garantia e qualidade do produto, reservando à 
Secretaria Requisitente a direito de recusá-lo caso não salislaça aos padrões especificados. 

24.7. Comunicar imediatamente à Secretaria Requisitante, quando for o caso, qualquer anormalidade 
verificada, inclusive de ordem ftjncionat pare que sejam adotadas as providêncies de regularização 
necessárias. 

24.8. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega do 
produto, seja por vicio de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados. 

24.g. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto entregue. 

24.10. Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato, não podendo, em nenhuma 
hipótese, transferir a responsabilidade pela entrega do bem a terceiros, sem o expressa 
Consentimento da Secretaria Requísitanle,. 

24.11, Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, firames, previdenciàrios, securitários 
e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Secretaria Requisitante de quaisquer 
ánus e responsabilidades. 

24.12. Responder par quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por sua 
culpa ou dolo, a causar á Secretaria Requisitante ou a terceiros, durante a execução do contrato de 
fornecimento, inclusive por atos praticados por seus funcionários, ficando, assim, afastada qualquer 
responsabilidade da Secretaria Requisitanle, podendo raie, para o fim de garantir eventuais 
ressarcimentos, adotar as seguintes providãncias: 
ad dedução de créditos da licitante vencedora; 
b) medida judicial apropriada, a critério da Secretaria Requlsitante; 

24.13. Manter durante toda a exejção contratual, eiat compaUbitidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualiFicação exigidas na licitação. 

24.14. Efetuar a troca do produto considerado impróprio no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, contado do recebimento. 

24.15. A prótese dentàrla deverá ser completa com estrutura gengivat, dentes de resina acrilica, 
base superior e inferior em resina toda rosa com garantia mínima de três anos quanto ao 
desgaste; 

Coaiisair, ['cnnaaenle de 1 .icirço 
A. Viiári 251 - Vergar - CrRtru - CEP S4 õ'ft.ÚGi) . 1 cl: 142) 3554-] 

CriFz Machado 



PPEFCI 1 áve v.uN:CPpAL Db 	 vesti 
CRUZ MACHADO PR 
Cruz Mcchcido Semeando o Futuro! 

PREGÃO ELrTRÔNIOO n'. 2512020 
PROCESSO a 5W2020 	 O O O 041 

24.151. O serviço do moldagem, da prova, colocação o adaptação das próteses deverá ser 
efetuado por profissional habilitado sondo ele dentista Indicado peto protêtico vencedor do 
presente certame. O dentista deverá estar regularmente habilitado junto ao Conselho Regional 
de Odontologia devendo seu consultório estar dentro da cidade de Cruz Machado. O antes de 
seus serviços será de responsabilidade da contratada e o serviço deverá ser executado ao 	1 19 
menos uma vez por semana com datas pré estabelecidas. 

24i& A empresa vencedora do certarno deverá prestar relatório mensal dos atendimentos 
realizados: 

24-15. Proporcionar todas as facilidades que ftes couber ou forem possíveis para que os serviços 

selam executados na turma estabelecida neste Edital e seus Anexos e, no respectiva Contrato; 

24.16. Comunicar à ConiTatada, por escrito, sobre imperfelções, falhes ou irreiulandades verificadas 

no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido; 

24 17 Aprovar, antedorrnente á execução dos serviços, o orçamento repassado pela empresa 

vencedora; 

24,18- Exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro própria as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhado os apontamentos â autoridade 
competente para as providências cablvets; 

24 19. Rejeitar quaisquer serviços eeculados equivocadacente ou em desacordo com as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos; 

24 20, Verificar o atestai ao receber e Note Fiscal; 

24-21. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente no fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

24-22- Notificar, por escuto, á Contratada da aplicação de qualquer sanção; 

2423. Garantir à Contratada o direito ao contsaditório e ampla defesa nos casos em que lorem 

exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção 

25,1 As dúvidas quanto à execução da conlrataão poderão ser tiradas através do telefone (42) 
3554 1222, na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE no horário do Qaboomin as 12h0Omin horas e 
das 13h30niin as lábOomin. 

25-2- O proponente ê responsável pela fidelidade e legitimidade das iníormaçóes prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das inícrmaçães nele conlides implicará a imedata desclassilicação do 
proponente que o tiver epresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do 
pedido de compra, sem prejuizo das demais sanções catives; 

252, E facultado a PREGOEIRA OFICIAL, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligãncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 

253.1 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 
no prazo determinado pele PREGOEIRA OFICIAL, sob pena de desclassif'oaçãolinabititaçãc; 

c'(o,u PC! 11!(c!llc (Ir L.içiinçio 
,\u Vitóris, 251- rAn6itr-(cittro- 'e]': n.620-011tl- 1e1:{42)3554-122 
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25-4. O desse tendimento de exigêiicias formais não essenciais 050 iniporterá no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta: - 

e 
-  

25.5. As normas que disciplinam este Pregào serão sempre Interpretadas em favor da arrochei da 	
20 

disputa entre os proponentes, desde que não comprometem o interesse da Administraçso. a 
finalidade e a segurança da contratação; 

25.6. As decisdes referentes a este processo licilatório poderão ser coniunicadas aos proponentes 
por qualquer mero de comunicaçáo que comprove o recebimento ou, ainda. mediante Øublicação. 

25.7. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela PREGOEIRA OFICIAL e Equipe de 
Apoio; 

25.8. A parlicipaçêo do proponente nesta licitação inptica em aceitação de todos os termos deste 
Edital; 

25 .9, Não cabe à Bolsa de Licitaçóes e Leilões do Hresil qualquer responsabilidade pelas obrigaçses 
assumidas pelo fornecedor com a contratante, em especial com relação à forma e às condiçses de 
entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação 
realizada. 

25.10. De sessão, o sistema gerará ala circunstancieda, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as oosrréncjas relevantes, 

25.11 .0 foro designado pare julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será 
o da COMARCA DE uNrÃo DA VITORINPR, considerado aquele a que está vinculada a 
Adminisireção Municipal. 

25.12. O Edital deste pregão encontra.se publicado na integra nos sinas hitp;/fvan.pmcm,pr.gov.brI. 
no link Portal Transparência e hOp:flvrar,bll.crg,br. 

25.13. A PREGoEIRA OFICIAL e Equipe de Apoio na Modalidade Pregão, atenderào aos 
interessados no horãrio das DE MIL às 111, ou das 13h30 às lObOS, no Departan,ento de Licilaçôas e 
Compras. Os quais podem ser solicitados via eniair em licifação@pmom.00m.br  no prazo mãimo de 
72 (setenta e duas) horas, ou seja. 03 (tiàs) dias úteis entes do inicio da Licitação. 

25.14. No caso de desconexão com a PREGOFIA OFICIAL, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão Etatrõnico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos ticilantes para a recepção 
dos lances, retomando a PREGOEIRA OFICIAL, quando possível, sua atuação no certame, sem 
prejuízos dos atos realizados; 

25. IS. Quando a desconexâo persistir por tempo superior a dez lIinutoi a sessão do Pregão 
E!etjnlco será suspensa e terá reinício sotilente após comunicação remessa aos operadores 
representantes dos participentes at'evás de e-mail. divulgando data e hora da reabertura da sessêo; 

cor 

ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO 
ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS 
ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL PARA LICITANTE VENCEDOR 
ANEXO III- TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL 
ANEXO IN  - ANEXO AO TERMO 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEOITIVOS 
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE REQUISITOS HABILITATÕRIOS 
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
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ANEXO VI — DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP 
ANEXO VIU - Declaração conforme Acórdão 2745/2010 DO TCE-PR e Súmura Vinculanle 13 do 
STF 

ANEXO IX - TERMO DE MINUTA DE CONrRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Prefeitura de (traz Machado, @5 de Maio de 2020 
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ANEXO 

TERMO DE REFERÊNCIA E VALOR ESTIMADO 

- objeto desta litação a seleção de sociedade empresária especializada pare o Registro de 
Preço objehvando a contratação de Serviços de Iaboraterio de prótoses dentárias para 
confecção das próteses, suprindo assim a demanda do município para reabilitação protévca, 
através de Laboratórios RegIonais de Próteses dentárias LRPD). em seus itens conforme 
especiocaçaes constantes do Anexo 1 deste edital. 

1.2. O Laboratório que Ira conlecc,onar as próteses dentadas deverá ser cadastrado no SCNES 
(Sistema de Cadasiro Nacional do EstabeJecinientos de Saúde) e o laboratório possuir o profissional 
com CBO/ 2232- Cirurgião Denulera com carga ambulatorial SUS 

Domp 
2i - A aquisição do produto objeto deste procedimento llcitatóxo se faz necessário devido a demanda 
por parte da população pare reabilitação protMioa, haja viste que o município de Cruz Machado esta, 
habilitado e recebendo o valor de 7.500.00 mensais do limite financeiro do média e alta complozidade 
ambulatorial e hospitalar, lato municipal Rede Brasil sem Mlsétia (BSOR-SM) 

~snf................................... 

3.1. Conforme coleções prévias realizadas, anexas ao processo licitatário, estima-se que a aquisição 
na Impcitã0a de R$ 56.70000 (Cinquenta e seis mil e setecentos reais) conforme ptariilha do 
custo anexo 1-A). 

3,2 As quantidades foram estimadas na demanda mensal para uni período de 07 (sete) meses - 

Veriuicações da conformidade do objeio licitado. 

4.2. Verificação do preço oío,tado de cada tem conformo proposta de preço. 

... 

51. SÓ serão recebidos produtos que eslejam de acordo cola cada solicitação devendo ser 
observada a quantidade e especificação de cada item. 

6.1 - Os materiais deverão ser entregues no prazo máxImo de 15(quinze) dias, a paitir da requisição. 

0.1.1. Os prazos de que tratam o item 5  podarão ser prorrogados unia vez, por igual período, 
quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração. 

6.2. As entregas se darão de íon,ia parcelada (sem ônus de enirega), paro período de 07 (sete) 
meses, a partir da datada assinatura da Ata de Registro de Preços. 

7.1. Locais de entrega: 

Cnrjri.ssío Pcnri.lrntr de Lieinçâo 
At. Vit&ia 251 - 1 AmLar (tiro - LEI': ,S4 620-000 - id: 14 '1 2554-1222 
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011 9045 
7.1.1 A licitante vencedora deverá eletusr os selviços preliminares, o mie execução dos moldes e 
prótei inclusive provas que serão necessirtai bem como a instalação num prazo máximo de 15 
(quinze) dias, no eslabeleciniento indicado pela contratada que deverá calar situado na cidade de 
Cruz Machado. 

7.1.2. Deverá estar incluso no referido serviço além do moldagem a colocação da prótese os 
ajustes/reajustes necessários alá aua perfeita adequação a finalidade que se destina sem ÔnIIs 
para a conlr'alente nem ao berlertciãrio. 

......... 	tçp' 

8.1. Incumbe à Contratante; 

- acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato; 
Ii - Vetar o emprego de qualquer produro que considerar incompativel com as especificações 
apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar bens 
petrimoniais ou ser prejudicial à saúde; 
III - Designar Servidor ou Comissão para proceder LOS recebimentos provisódos e definitivos do 
objeto contratado, ou rejeilá'lo; 
IV - Atestar as Notes Fiscais/Fatigas após a efetiva entrada do objeto desta ricitaçâo; 

- Efetuar o(s) paaniento(s) à Contratada; 
VI ' Aplicar à Cotilretada as sanções administrativas regulamentares e coniratuels cabiveis. 

0.2. Incumbe á(s) Contratada(s): 

1 - fornecer o objeto, conforme especificações e demais disposições deste Termo de Relerência. do 
editat e nas condições contidas em sua proposta; 
II - executar as entregas nos tocais determinados e dentro dos prazos estabelecidos; 
III - prestar assisti tócntca na Forma e prazos definidos, se for o caso; 
IV cumprir a garantia se for o caso; 

- atender prontamente quaisquer exigências da fismaiwal inerentes ao objeto do contrato, 
formalizado por meio de Nota de Empenho; 
Vi - manter, durante toda a execução do contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho, as 
mesmas condiçoes da habilitação; 
Vi - emitir fatura no valor pactuada e condições do contrato, formalizado por meio de Nota de 
Empenho, apresentando-a à Contralante para ateste e pagamento; 
Vil - Acatar nas mesmas condições coríratueis os acréscimos e supressões. 
VIII - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 40 (quarenta e oito) horas que antecede a data 
de entrega dos tens, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prezo previsto, com a devida 
comprovação; 
lá - 

8 . O contrato será gerenclado pelo Chefe do Setor e pela procizadoria deste raunicipio. 

9,1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal n 3M€6)93, o acompanhamento, e 
fiscalização, o recebimento e a conferencia do objeto, serão realizados por servidor designado 
atravês de portaria, bem como peja Secretaria Municipal da Saúde. 

- A Secretaria Munidpal de Saúde atestará, no documento fiscal correspondente, o fornecimento 
do produto nas condições exigias, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos 
pagamentos à licitante vencedora; 

C'olnirsãr! i'rnn1I%ceÉc ris i'ÇlLiIço 
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9.3. O recebimento delinilivo dos objetos deste lermo de referência somente se efetivara Com 
atestação referida no item anterior. 

0.4. Tendo em vista a liscalização de prestação doa anrvtços, a coulratada será avaliada 
pedodicarnente, alravês dos pacientes atendidos, o em :05505  de dosoonformidade em relação ao 	Si  
atendimento, bem corno reJeento ao produto final entregue, serão aplicadas as sanções previstas 
neste insiruniento convocatãrin, sob pena ainda de rescisão contratual. 

10.5. As proteses dentárias finalizadas deverão apresentar adaptaçôes, acabamentos, po]inientos, 
harmonia estética e funcional corretas. Sendo constatada falha na qualidade das próteses dentárias 
executadas, será devolvido para nova confeoção, sem prejuízo à CONTRATANTE. 

11.1, Os produtos serão solIcitados de acordo com as necessidades deste niunicipio e serão 
conferidos no local indicado no aLibiteni 07 deste Termo de Referência e seu recebiniento será leito 
ela duas etapas, na seuinte ordem; 

? Etapa - Recebimento Provisório; Será averiguada apenas a quantidade e a coniomuidade dos itens 
com o discriminado na Nota Fiscal e eventualmente apontar as irregularidades observadas; 

2 Etapa - Recebimento DeIinilivo Serão verificadas a qualidade, e a especificação do Ohjalo 
entregue, em conformidade com o eidgido no edital de licitação e no Termo de Relerência com a 
Modesta de prego da licitante vencedora. 

11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto liciledo. 

Euçlides Paga -_ Prefeito Municipal. 

Cnniisstn 	 de E icisçau 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 	
2: 

Edital de Pregão Eletrônico N' x*162020 
Processo ii' 12020 
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. 

Empresa:  
CNRJ: __________ _________________ lflScikãO Estadual;  
Endereço: 	 ___________ ________  
Fone: 	Fax:  	- E-mail;   

contaa-corrente n: 
Representante e Carpo _________ ______ 	___________ _______ 
Carteira de Identdade; - __________ ________ - CIO n'  

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS. 

Deverá ser cotado preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 
PROPOSTA; R$ (Porextenso) 

CONDIÇÕES GERAIS 
A proponente declara conhecer os termos do instrumento coflvocatórlo que rege a presente [idtação. 

PRAZO DE GARANTIA 
A garantia deverá ser da seguinte Forma: Para lodosos Lotes de rio ai inmo, a contar do recebimento detirmivo do 
objeto pela Contratante. 

DECLARAMOS qus estão inclusas no valor contrato todas as despesas com mão de obra o, todos os tributos e 
encargos fiscais, sociais, &ebalbistas, previdencI&os e comerciais do serviço a ser prestado, conforme Edilal de 
Prego Eletrôco N' assisti 

Prazo de validade da proposta: 60 Leirawan dias contados da sua abertura. 

Condições de pagamentos; 	dias). 
Local e data 	1 	 ______ 

jnie Completo do Representante Legal e Oualiljcação na Empresa 

Co'niâo Pcrol:llcqÉe d e  l.IciIaçào 
Av. Vjlëri a  25t - FAnlisr-CrnLro - CFP; 51.í?20-000-TeI: (2)J531-l22 
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ANEXO III 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRIONIKI DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO 

BRASIL E DE INTERMEDJAÇÂO DE OPERAÇÕES 

Natureza do Licitante (Pessoa tielca ou luridica 
Nome; (Razão Social) 

Compleriiento: Bairro;  
Cidade;  UF: - 	 - 

CES: - -. CNPJ/CPF:  
Inscrição Estadual; -- Ra:  

'—d Telefone Comercial: Fax; - 	 - 

Celular; E-mail: -- 

Cardo : Telefone; 
Ramo de Atividade 

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento 
do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Bral do qual declara ter pleno 
conhecimento, co, conformidade com as disposições que seguem. 

a São responsabilidades do Licitante: 

Tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a 
particIpar; 
II. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de 
habilitação nas licitações em que for vencedor; 
IL Observar e legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e 

regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 
IV Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de licitações, conforme Anexo 1; e 
V Pagar a laxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eLetrônico de negociação implica o pagamento de taxes de 
utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações 
a Leilões do BrasiL. 

4, O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às laxas de 
utilização ora reíeridas, nos prazos e conduções deridildos no Anexo IV do Regulamento Sistema Elelrânico de 
LlcJtações da Bolsa de Licitações e Leilõe& 

S. (cláusula facultativa - para caso de uso de corretrui O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à 
sociedade corretora abaixo quaFiflcda, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Códo Civil Brasileiro, para o 
tini especíSco de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema 
Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto: 

- Declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 
li. Apresentar lance de preço; 
III. Apresentar manifestação sobre os procedinientos adotados pelo pregoeiro; 
1V Solicitar informações via sistema eletrônico; 
V. Interpor recursos corara atos do pregoeiro; 

Cu,iiissc, Pcr'na'tc'itc de l.ieioç5o 
A 1  V icõ á, 251 - l 'Andar - Ccntm - CFP; R4.10-COO - lH; (l2) 3554-1222 
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VI. Apresentar e retirar documentes; 
VII. Soticitar e prestar declarações e esôíarecimentos; 
'Irl;. Assinar documentos relativas às propostas; 

Ix. Emitir e Armar o fechamento da operaçâo e 
X Praticar todos os atos em direito adjiiidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não 
poderá ser substabelecido. 

SUCREort 
e. O presente Termo de Adesão é válido ate II 	podendo ser rescindido ou revcadra e qualquer tempo. 
pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo 
de vigência ou decorrentes de negócios em andamento. 

Local e data. 

\/ 

(ullisso]ir rIuaIlcte dc Licitaçso 
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ANEXO 111-A 

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Etetrânico de Licftações 
da Bolsa de Licitações e Leilões do eras]' - (Licitante direto) 

Indicação de Usuârio do Sistema 

Fu 
Celular  
E-mail; 

Fun drá  
Celular: 

- 	1 E-mail: 

Celular: 
E-mail 

O Licitante reconhece que: 

A Senha e a Chave Eletrônica de identicaçáo do Lisuário para acesso ao sistema são de LISO exclusivo de seu 
titular, não cabendo à Bolsa nenhuma respeitabilidade pernoitemos danos ou prejuízos decorrentes de seu uso 
indevido; 
Ir. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de 
setE ulular ou do Licitante; 
LI]. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser corruniceda imediatamente à 
Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e 
IV. O Licilanta será responsável por todas as propostas lances de preços e transações eleluadas no sistema, por 
seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e 
V. O não paçamenlo da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimpientes da Bolsa, no Serviço de 

.., Proteção de Credito e no SERASA. 

Local e dera: 

(reconhecer fuma em cartôrio) 

C~  Lo lSSO Fcrnr 5OL (e (it 1. ici IaÇ àu 
Ãv. \'iióric 251 - ..\ndar - Centro - CEI A : 4.O70-OD - Ti  (12) 33.s4-  222 

C.ru 7 al,elhoo - Pr 



- 	 í.FFTuRA MUNICIPAl DE 	 - - - 

• ,: 	CRUZ MACHADO PR 	 _ 
Cruz Machado Semeando o Futuro! 	 - 

5 lç ,\_cu-ero 

PRESÃO ELETRÔNICO n. 2312020 
PROCESSO •i. 6612020 

ANEXO IV 	 000052 
nECL.ARAÇÂO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

(Nome da enlprssa), sedlada (endereço completo) ipsorita no CNPJ/MF sob o n ............por 
inlermdio do seu representante lega! o Sr(a) ............portador da Carteira de Identidade ri- 

1. .1 	 e  do CPF flC DECLARA, sob as penas da lei, que no incorre erli qualquer das 
condições impeditivas, especificando: 

1 - Que não foi declararia inidónea por ato do Poder Pb]ico: 
2- Que não esta impedida de transacionar com a Adminisfração Púbrica, 
3 - Que não rol apeirada com rescisão de contrato quer por dsf'ciência dos materiais Fornecidos, quer por outro 
molivo igualmente grava, no transcorrer dos Últu,'os 5 (cinco) anos; 
4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas prevrstas no srI, O da Lei Federal na 8.000/03 consolidada 
pela Lei Federal ne 8.8g3194. 

'-' E que se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, corppronietendo-sa a 
comunicar a PREFEITURRA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes 
inipoditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos lermos do artigo 32, parágrafo 

o do artigo 97 da Lei 8.660/93, e suas alterações. 

(Cocei e data) 

Assinatura, qua!ificeço e carimbo 
(representante legal) 

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forme que identifique a proponente. 

C'uniisemo Psr,I]siucotc de 4 Mui 

A\-. Vilória 2.F - lÃrLdr -Centro- LEI': 84.IQO-000-TeL1 l2)$4-l222 
Cruz M OC 1121k' - Pr 
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ANEXO 	 000053 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 

si 

A empresa ....... .... ..........................inscrila no CNPJ sob no 	 ..sediada 
na 	............................... c idade 	de 	.....................estado 	...........telefone(s) 

......................... e-mail para contato ..........................neste ato representada 
pelo(a) Sr(a) 	....................portador da Carteira de Identidade n 	.................e do CPF flu 

declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitas de habilitação eslabeleoidos 
no presente Edital do Prego Eletrônico n 0xxfi assim como tem pleno conhecimento do objeto liciledo 
anuência das exigônctas constantes do Edital e seus anexoa 

locel e data) 

Assinatura, qualificação e carimbo 
(representante legal) 

- Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 

Cnni i ao 	 de t ic i aÇo 
251 - 1 AJidM - (jeRico - CEP : fi4 620-000 . Tel: (42) 3S.I  222 

Cruz Machado - Pr 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

32 
inscrito 	

no 	CNPJ 	rt 
por intermédio de seu representante legal aia) Sr(a 

portador da 	Carteira de Identidade 	n 
-------------------e do CPF n ------- --- --------------- OECLA. sob as penas da Lei, em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do ara r da Constituição da República, que não emprega menor 
de dezoilo anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos 

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

- fúbservação: em Caso afirmativo, assinalar a ressalve acima) 

(loca] e data) 

Assinatura, qualiticação e carimbo 
representar2te legal) 

Declaração a ser emttida em papel timbrado, de forma que idenhit}que a proponente. 

Ço!,izo eum,mue de LICui?Çã0 
Av Vilúria. 2'SP 	V- \ndi! - C:eiittru - c:Ep. !S4 l''0009 - Te]; (2) 3551-1222 

Cruz Msclisdn - 
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ANEXOVIt 	 000055 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE EPP) 

A 	empresa 	.................................................inscrita 	rio 	CNPJ 	sob 	o 	ri 

	

por 	irjterniédjo 	de 	seu 	representante 	legal 	Sr .(a) 
.........................................p orta dor  do Documento de identidade n °  ..................... 

Inscrito no CPF sob o ri- DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitas legais 
para qualifraao corno ...............................(incl u i r  a condição da emprssa Microempresa 
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3@  da Lei Complementar no 12312006 e 2006 e Lei Municipal rt 
1.37112012 e que não está sujeila a quaisquer dos impedimentos do R 4 deste artigo, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido eslabelecido nas artigos 42 a 49 da citada lei. 

Declaramos possuir restrfçüo fiscal no(s) docuniento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no 
art. 43, § V da Lei (oniprenientar n. 123100. para regularização, estando ciente  que, do contrário, decairá o 

'__/ direito à con!ratai estando sujeita às sençes previstas rio art. 81 da Lei Federal ne 8.066193. 

(Observaço: em caso arirmativo, assinalar a ressalva acima) 

(local e data) 

Assinatura, quaJiflçação e carimbo 
(representante lega!) 

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que ident]rrciue a proponente. 

Cutit,ssàn RE1,11111,11 de Licitação 
Av Vit&ia 2 5 1 -1 'Andur. Centro- CEr: S;1ji20_000_Tct: 142) 3551-122t 

Cruz Macltn,lo - Pr 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO 

.--- ....... 	.......... ...... .... ...... ... inscrila 00 ONAJ N 	.............sediada ira rua 

cidade ...../ Peraná, por interrnõdio de ccii representerle Fega[, o(a) Sr(e) ........... 

portador(a) de Cadeira de Identidade o' ........e do CPF n .................DECLARA sob as penas da lei  

que nus parasse cai seu qvadro ao detàdrj cônjuge, parentes em linha reta, diffinal ou por arin idade, até o terceiro grau, de 

autoridades ou servidores QralSSionados da própria pessoa jurídica, corilornie Acóydéo 274612010 do Tribunar de Contas do 

Paraná e Simula V,r)cerante 13. do STF 

Por ser verdade, firmo a presente declaraçda para que prtduza os efeitos legais, ciente de pame a falsidade de 

seu ojnleúdo pode irn pricar ira i niputaÇo ria sariçõer civis, mentalidade, herr) om0 ria aanço penar pravista nu a ri. 799 do 

cd dgo ii coriíorre e descansei abaixo: 

Ad. 200 -_ Oni em docunienlo público ou parti~ declaração que nete dei,eria o)nstar, ou nata inserir Ou 

fazor fervor declaração farsa ou diversa da que a ,"' ser escrita, corri o OM de projudicar direito, criar ohrigaIo ar, alterar e 

vontade sobre o fato juridicamente relevante Pena: reclusão de f (um) o 5 cri a rios e multa . se o do Cii manto é público e 

recluaão de 1 (um) a 3 (Ipês) anos ao o doo um cato é padicula 

de ....de 2020. 

Representante Legal 

Conrisào nas -, rrirsair de Licirçàu 
Al Virriria 251 - i Andir-CnIrn - CE?: R4,630 .001) - Tc l:(47( 3551- 33' 

Cruz Mdchrdo - Pr 
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ANEXO IX 

MINUTA DA ATA 
(não preencher) 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS rl ------ ---/ -----
PROCESSO r, 	*/2020 
VALIDADE: XXX (xnxxx) MESES 

A Comissão Permanente de Licitação, doravante denominada CPL, e, neste ato, UNIDADE 
GESTORA, na forma do disposto nos artigos 4 -  e 13, cIo Decreto n' 7.06212002 através de sua Predente, Orz. 

e 	 a 	 sociedade 
empresária------------------------------------------------- 	estabelecida 	na 	Precavendo 

n' --------- -- CNPJ 	1 	-  --------- ----- 	- --------- -pelo seu 
representante infira assinadoSr -- --- ---- ----- -- ------------ CPF o' -  - ----- --------- -----R.G. n' 
-----------------------doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos temes do Art IS da lei 

Federal 8.066 da 21 de junho de 1503, com as alteraçoes nela ii,seridas pela Lei Federal 8.883 de O de junho de 
1004. Lei Feder n' 1052012002 e Deoreio Municipal o' 7.5O6'2002, de 02/08/2002, Decreto Municipal n-
7,952/2003 e das demaIs normas legais aplicáveis e, considerando o resultado da PREGÃO PRESENCIAL ir 
XX2O2o para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do processo administrativo próprio n XXX/2020, 
firmam a presente Ata de Registro de Preços obedecidas as disposições da Lei 8i366103, suas aIteraçes 
posteiiõres e as condições seguintes; 

CLÁUSULA 1 —DO OBJETO 

II. A presente Ata tem como objetivo o registro de preços para futuras e eventUais contrataçdes de empresas 
especializadas 1, conforme especit'ceções constantes do Termo de RefeMncia do Edital do Processo Ltcitatôrio 
n' 0002020. Pregão Presencial ne XX2020, para atender demanda da Secretaria de Requisilante, doravante 
Denominada UNIDADE REQUISITANTE. 

CLÁUSULA 11 - Dos PREÇOS REGISTRADOS 

2.1. Os re s da e m presa ctassicada no certame litaiódo encontram-se indicados no uadro abaixo: 

CLÁUSULA III - DA VALIDADE DA ATA 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá e validade de 07 (sete) meses, contados a partir da dela de sua 
essjnatura, com errcácia legal da publicação de seu extrato. 

32 - Nos termos do Ao IS §4' da L& Federal 860693, alterada pela Lei Federal 8883/04, durante o prazo de 
valldsde da Ata de Registro de Preços, o MunicJpio de Cruz Machado não será obrigado à contratação, 
exclusivamente por sou ]nte,mddio, do obieto retardo na dáLisula 1, pendo utlizar, para tanto, outros meios, 
desde que permibdos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espëoie à sociedade 
empresária detentora. 

3.3 - Os quantitativos mencionados na presente Ata de Registre de Preços cão apenas para efeito de limites 
mãximos. A UNIDADE REQUISITANTE reserva-se no direito de contratar as quantidades conforme sua 
necessidade durante o período de vigência da refer]da Ata. 

o Pe, i,an e e de 1 
Av. VilórcI. 251- lAn,Iar. ( tnirn- CRI': 81.c20-000- T 1 I :1 :12) 1551_1722 

Cruz Marlinito 
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3.4 - Em cada contratação decorrente desta Ata, serão observadas quanto ao preço, as céusuIas e conriiçdes 
constantes do Editei do Pregão Presencial n XX)2O2O. que a precedeu e Integra o presente instrumento de 
compromisso, independente de (ranscrição, por ser de pleno conhectmenlo das partes. 

CLÁUSULA IV - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 	 :34 

4.1 - As ccntretaçées decorrentes da Ata de Registro da Preços serão formalizadas pela assinatura de documento 
hábil entre o FORNECEDOR e a UNIDADE REQUISITANTE Interessada nos termos do aio . 2 da Lei 8666/93, 
conforme o caso. 

4.2 - O FORNECEDOR da Ate de Registro de Preços será obrigado a atender todos os pedidos efetuados 
durante a vigência desta, mesmo que o término do contrato dele decorrente estiver previsto para data posterior á 
do seu vencimento. 

4-3 - Toda contratação deverá ser efetuada mediante solicitação da Unidade Requisitante interessada, a qual 
deverá ser feita mediante assinatura de documento h4bil, nos termos do ad. 02 da Lei 8655193. 

4.4 - A cápta da Nota de Empenho ou outro de documento hábil deverá ser anexada ao processo de 
administração da ata. 

4.5 - A Administrando Pública tem a faculdade de firmar termo contratuat, a partir e durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços, nos termos preceituados na legislação específica ou, conforme o caso, executar a avença 
com fundamento no ad. 62 da Lei 8650193. 

CLÁUSULA V -DA RESPONSABILIDADE POR DANOS 

51— O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado à UNIDADE GESTORA e à UNIDADE 
REQUISITANTE seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissôes de sua responsabilidade, a qual 
não poderá ser excluida ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela UNIDADE 
REQUISITANTE, obrigando-se, a lodo e qualquer tempo, a ressarci-tos integralmente, sem prejuízo das multas e 
demais penalidades previstas na licitação. 

5.2 - Para efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuizo que 
venha a ser suportado pela UNIDADE GESTORA e UNIDADE REQUISITANTE, decorrentes do não 
cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigaçêes a ele atribuidas contratualmente 
ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando a, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela 
UNIDADE GESTORA a (erceiros, multas, penalidades, emolumentos, texas, tributos, despesas processueis, 
honorários advoceticios e otrtros. 

5.3 - Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigaçãas definidas 
cofio de responsabilidade do FORNECEDOR for apresentada ou chegar ao conhecimento da UNIDADE 
GESTORA, esta comunicará ao FORNECEDOR por escrito para que tome as providências necessárias a sua 
solução, diretamente, quando possível, o qual ficará obrigado a entregar â UNIDADE GESTORA a devida 
comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito. 
conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pelo 
FORNECEDOR não o eximem das responsabilidades assumidas perante a UNIDADE GESTORA, nos termos 
deste cláusula. 

5.4 	Fica desde já entendido que qusquer prejuizos aofros ou despesas que vertam a ser exigidas da 
UNIDADE GESTORA, nos termos deste cláusula, deverão ser pagas pelo FORNECEDOR, independentemente 
do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento à UNIDADE GESTORA, mediante adoção de das 
seguintes providências: 

a) dedução de cráditos do FORNECEDOR; 
b) medida judicial apropriada, a critério da UNIDADE GESTORA, 

CLÁUSULA VI - DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
('omissão l'eorisocn[,relutou. 

A'. Vitória 'Ç t - 1 Andar - Contra - CEP : á4. ora -Dm) - lei: 12) 3514_1221 
Cruz tra,ps,-F'; 
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ti O preço registrado seria suspenso nos seguintes casos 

a) quando o FORNECEDOR, convocado para a contralaço, não apresentar documentação de habilitação regular 	e -  - 
nos termos do Edital: suspensão até a comprovação da regularização, se não for caso de reincidência; 

b) quando o FORNECEDOR, convocado para executar o oheto, não tiver condições de executá-lo parcial ou 
totalmente suspensão de 00 (noventa) dias, contados da data de convocação. se  não ror o caso de re'rtcdãncia e 
o FORNECEDOR tiver comunicado à Unidade Gestora em tempo hábil, os motivos da sua impossibilidade. 
perriiitindo a convocação do fornecedor seguinte. 

6.2- O preço registrado será cancelado nos seguintes casos; 

- Pele UNIDADE GESTORA; 

a) quando o FORNECEDOR não cumprir as exigências do Edital, salvo a hipótese de suspensão da leira 	do 
subirem 6.1; 

\-2 

b) quando o FORNECEDOR não formalize, a contratação decorrente do registro de preços ou não retirar o 
Instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sue jusWlcativa; 

o) quando em quaisquer hipóteses de inesecução total ou parcial do objeto contratado, decorrente do registro de 
preços, salvo a hipótese de suspensão da letra b' do item 6.1; 

D quando o FORNECEDOR não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese em que esses se tornarem 
superiores aos praticados pelo mercado; 

e) por razões de interesse pública; 

1) na hipólese de reincidência de Fato que tenha dado origem à suspensão; 

9) se todos os preços forem cancelados. hipótese em que se revogará a presente Ata de Registro de Preços; 

h) quando o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa do contrato decorrente do registro de preços; 

i) a detentora não retirar qualquer Ordem de Serviços, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua 
justificativa. 

\•_ 0.2.2 - Pelo FORNECEDOR 

a) mediante solicitação por escrito, antes de ser convocado por meio de instrumento hãbil, comprovando estar 
impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata; 

b) mediante solicilação por escrito, na 000rréncia de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 
maior. 

6.3 - O cancelamento ou a suspensão, pala UNIDADE GESTORA, de preço registrado, será precedido de regular 
processo administrativo, em que se garantirá a observância dos principies do contraditório e de ampla defesa. 

0.4 - A comunicação do oancdamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, sere íeila mediante 
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da 
presente Ata de Registro de Preços. No caso de não localização do FORNECEDOR, a comunicação será feita 
mediante publicação no Órgão Olicial do Município por Ci (urna) vez, considerando-se cancelado o preço 
registrado a parlir do prazo estipulado na publicação, íacullada à Administração e aplicação das penalidades 
previstas no Edital a na legis]açào pertinente. 

(:oi!]iojào Per;riaucrric ris 1 iciLaçio 
A' Vilória 251 - 1 '!\liddr - CcilEio - CEP : a4.2o.000 - 1l- i  'i2) 354-I 222 

('i,] Marhriln - 
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6.5 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados dsverá ser formuAj }  P019 6 
antecedõncia ris 30 (trinta) dias úteis, facultada á Administração a aplicação das penalidades previstas, caso não 
aceitas as razões do pedido. 

CLAUSULA VII - DA AUrORZAÇÃO PARA EXECUÇÃO 	 o 31 

7.1 - A contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, em cada caso, pelo 

Ordenador de Despesa correspondente, sendo obrtgatário informar à Comisso Pernianente de Licitação/Sistema 
de Registro de Preço;, os quantitativos das contratações. 

7.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retilicação ou cancelamento, total ou parcial será, igualmente, 
autorizada pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competêncIa para tanto. 

CLÁUSULA VIII - DAS COMUNICAÇÕES 

8.1 - As comunicaça es acirre as pa-tes relarionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão 
feitas sempre por escrito. 

CLÁUSULA IX — DAS MULTAS E PENALIDADE S 

91 O FORNECEDOR deixand ode entregar documento cAi apresentando documentação falsa, ensaiando 
o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução do 
contrato oompojlando_sa de moda iraid6neo ou cometendo fraude fiscal. ficará impedido de licitar e contratar com 
o Município e, se ior o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Licitantes do Municipto ri0 Cruz Machado. 
pala prazo de alt 5 (cinco) anos sem prejuizo das multes previstas nesta Ata de Registros de Preços e demais 
condições legais. 

9.2 - Os casos de não execução do objeto desta Ata de Registro de Preços, erro ou imperfeição na execução, 
atraso injusticado e Ffladimptemento, sujatlerão o FORNECEDOR ás penalidades previstas no arligo 87 da Lei 
8.665/93, das quais se destacam: 

a) adornarem- - 

b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor da solicitação, por dia de atraso injustiucado na 

execução do objeto, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 

C) multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado para o fornecimento, pela recusa injLlstificada do 
adjtidicatàrio em executá-lo; 

d) suspensão temporária de parttcipaçáo em licitações e Impedimento de contratar com o Municlpio, rio 
prazo de ate 02 (dois) anos 

e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Põbtica, até que seja promovida a 

reabilitação, faouJtedo ao fornecedora pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente. no 
prazo de lo (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

9.3 - Da aplicação das penalidades definidas nas allneos t, b', ser e wd do item 9 , caberá recurso no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

9.3.1 - Da aplicação da penatidade definida na alínea e' do item 9 , caberá pedido de reconsideração no prazo 
de lO (dei dias atara, contados da intimação 

9.4 - O recurso ou pedido da reconsideração relativo ás penalidades acima dispostas será rifrigido á autoridade 

geslora da Ala, a qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e  pedido de reconsideração, no prazo 
de ID (dez) dias úteis. 

Canal sso Po  riu a i,,,TE dc E. ir ii içàn 
Ar. \'itór ia. 251 - 	 A 'ad ir - Cindo - C: EI'; &l .t :10-0 DO - lei: (42) 3554-1222 

Machado 



pperEiTupA I1LJN:i ,a Di 

CRUZ MACHADO PR 
vo 

t 	
Cruz Machado SGmcando a Futuro! 	 . 
eoF\•sTRÇ&o tz-:ccc be 

PREGÃO ELeTRÔNICO n'. 2V2Ú20 	 fl Q PROCESSO  5512020 	 t. 	1 
- A apiocrui de penalidades previstas pare os casos de não execução do objeto, erro, imperfeição, atraso 

injustilicado, inadirnplemento e demais condutas ilicitas será de competência da Unidade Gestora da Ata, na 
pessoa da autoridade competente, nos termos doa digo 19 do Decreto Municipal 796212003. 

9.0 - As seJlç*es pre,istas, em face de gravidade da infração, poderão ser aplicadas cunitilativamente, após 	:19 

regular processo admlnistralivo, em que se garantirá a obserjância das principies do conireditório e da ampla 
defesa. 

g.7 - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos paganientos 
devidos pela Administração. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia 
prestada ou deverá ser recolhida pelo FORNECEDOR, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da 
eplicação da sanção. 

9.8 - Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pele UNIDADE GESTORA ao 
FORNECEDOR, a titulo de multa ou penelidade, reveste-se das carecterispicas de liquidez e certeza, para afeitos 
de execução judicial, nos termos do artigo 590 do CPC. Reveste-se das mesmas características qualquer 
obrigação definida nesta Ata como de responasbitidade do FORNECEDOR e que, por eventual determineçêo 

'.,. judicial ou administrativa, venha e ser paga pele Administração. 

9  - As multas e penalidades previstas nesta Ata não tõm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento 
não exime o FORNECEDOR da sua responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos 
causados ie Administração por atos coniissivos ou omissivos de sua responsabilidade. 

9.10 - Após a adjudicação do objeto, o FORNECEDOR será convocado a assinar a Ala de Registro de Preços 
dentro do prazo de no máximo 10 (dez) dias consecutivos, a contar da data da referida convocação feita pela 
Unidade Gestora da Ate, sob pena da aplicação das penalidades definidas pelo artjo 87 da Lei 0.656191 

CLÁUSULA X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 - Integram esta Ata, o editei do Pregão Presencial na XXXI2021), seus anexos e a proposta da sociedade 
empresária 	-____________________ clessificada em Ir lugar no certame sttpranunierado. 

102 - Os casos omissos serão resolvidas de acordo com a Lei Federal 8660193, alterada pela Lei Federal 
8883194, pelo Decreto Municipal n' 1,450107 no que não colidir com a prinleira, Decreto n 7,062/2003 e nas 
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os principios gerais de Direito. 

CLÁUSULA XI - DO FORO 

11.1. Fica eleito o foro de Comarca de União da Vitória. Estado de Paraná ]  para dirimir eventuais conflitos de 
interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, valendo esta c1ãusuia co,ao renúncia expressa a 
qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

E, por haverem assim pactuado e estarem de inteiro e comum acordo, as partas assinam a presente Ata de 
Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forme, juntamente core 2 (duas) testemunhas. 

Cruz Machado, 

Prefeito Municipal 

EMPRESA 
Represenlanle Legal 
Cargo 
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Testemunhal 	 Testemunha  

Nome: 	 Narno:  

CJ;.  	Ci.;  
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