
  
 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 088/2022 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022 

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Marquinho, Estado do Paraná, 

inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.552/0001-13, por intermédio do Pregoeiro, designado através do Decreto 

Municipal nº 004/2022, com sede na Rua Sete de Setembro, s/nº, Centro, Marquinho/PR, com a devida 

autorização do Excelentíssimo Prefeito, o Sr. Élio Bolzon Junior, realizará licitação, para registro de preços, 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço, por item, em 

conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002 e com a Lei Complementar nº 123/2006, com aplicação 

subsidiária da Lei Federal nº 8.666/1993 de 21 de junho de 1993 e, da Lei nº 15.608/2007, do Estado do 

Paraná, Decreto Municipal nº 122/2014 e Decreto Municipal nº 087/2020 e as exigências estabelecidas neste 

Edital.  

 

Data da abertura da sessão: 18 de outubro de 2022. 

Horário: 09:00 horas 

Local: www.licitanet.com.br  

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO DE 

MÓVEIS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 

seus anexos. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. As regras referentes ao órgão gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as 

que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. As sociedades empresárias interessadas em participar do certame deverão providenciar, 

previamente, o credenciamento perante o sistema do LICITANET através do site: www.licitanet.com.br 

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

3.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a este 

Município qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 

por terceiros. 

http://www.licitanet.com.br/
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3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a 

presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

3.5. É vedado o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma licitante. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação para habilitação, 

constantes do Edital e seus anexos, e ainda, que estejam devidamente cadastradas no site 

www.licitanet.com.br 

4.1.1 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor 

de um cadastro prévio, adquirindo login e senhas pessoais (intransferíveis), obtidas junto a 

LICITANET. 

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

intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por 

meio da Plataforma Eletrônica, observados, data e horário limite estabelecidos. 

4.1.3 Para todos os itens a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno 

porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 

produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 

ou liquidação; 

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio 

do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

http://www.licitanet.com.br/


  
 

 

4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não 

ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo 

que microempresa, empresa de pequeno porte. 

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 

está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 

4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos 

do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 

Federal; 

4.4.8. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 

data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. As propostas deverão definir inequivocamente o objeto ofertado, encaminhadas exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, devendo nos valores ofertados estarem inclusos todos os impostos, taxas, fretes, 

embalagens, seguro e demais encargos. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º 

da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

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

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  



  
 

 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 

proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de 

lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Marca dos itens; 

6.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 

de Referência: indicando, no que for aplicável, com apresentação de planilha dos itens com a marca 

e o valor unitário/total de cada item. 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 

dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo 

legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias 

ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos 

agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 

verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicado neste Edital. 



  
 

 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 5,00 (cinco reais). 

7.9. 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. 

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 

da sessão pública. 

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 

caso de lances intermediários. 

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-

á automaticamente. 

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, 

em prol da consecução do melhor preço. 

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

registrado em primeiro lugar. 

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

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

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 



  
 

 

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 

44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para 

o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 

no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens 

produzidos: 

7.26.1. no pais; 

7.26.2. por empresas brasileiras; 

7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas ou os lances empatados. 

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 

melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 



  
 

 

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

licitantes. 

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)horas, envie 

a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 

caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do 

art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão 

do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 

fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio 

no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 

feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 



  
 

 

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a sua continuidade. 

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 

em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

licitantes. 

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, 

pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

c) Cadastro de Impedidos de Licitar, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

9.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.1.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.1.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


  
 

 

9.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 

em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas)horas, sob pena de inabilitação. 

9.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital. 

9.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

9.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for 

a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

9.6. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.7. Habilitação jurídica: 

9.7.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.7.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.7.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

9.7.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.7.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

9.7.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.7.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, 

ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012. 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


  
 

 

9.7.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a 

qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 

2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

9.7.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

9.7.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

9.8. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

9.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 

da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.8.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, quando for o caso; 

9.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.8.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.8.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

9.8.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.9. Qualificação Econômico-Financeira: 

9.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data 

de emissão de no máximo 30 (trinta) dias contados da data da apresentação; 

9.10. Qualificação Técnica: 

9.10.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação 

de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 



  
 

 

9.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 

critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 

do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 

a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 

da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.18. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item 

em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, 

além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.18.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 

sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, 

a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 



  
 

 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo e 

procedência, vinculam a Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 

valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 

estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 

pena de desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta 

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, 

que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 



  
 

 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 

serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar 

a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase 

do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no cadastro feito 

pelo licitante no portal do LICITANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente aquisição. 

 

15. DA GARANTIA/VALIDADE DOS PRODUTOS 

15.1. A garantia/validade são as estabelecidas no Termo de Referência. 

 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir 

da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se 

nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da 

Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência 

postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 



  
 

 

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu 

transcurso, e desde que devidamente aceito. 

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos 

os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), 

as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os 

bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do 

certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos 

requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato 

ou emitido instrumento equivalente. 

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 

Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital. 

17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso 

de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da data de seu recebimento. 

17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica 

no reconhecimento de que: 

17.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

17.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

17.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 

78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da 

mesma Lei. 

17.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão no 

instrumento contratual ou no termo de referência. 

17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao Impedidos de Licitar junto ao 

TCE/PR, para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado 

o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei 

nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 



  
 

 

17.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições 

de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato 

ou da ata de registro de preços. 

17.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 

edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da 

aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro 

licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, 

analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a 

ata de registro de preços. 

 

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

18.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no 

Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

 

21. DO PAGAMENTO 

21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  

22.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

22.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

22.1.3. Apresentar documentação falsa; 

22.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

22.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

22.1.6. Não mantiver a proposta; 

22.1.7. Cometer fraude fiscal; 

22.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão 

para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 

22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento 

da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 



  
 

 

22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

22.4.2. Multa e penalidades previstas no item 12 do Termo de Referência, sobre o valor estimado 

do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; 

22.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 

pelos prejuízos causados; 

22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública 

nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 

empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo. 

22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão 

seu rito normal na unidade administrativa. 

22.9. O processamento do processo Administrativo não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública 

Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

22.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 

a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

22.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto 

na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

22.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

22.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. 

 

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 

proposta do licitante mais bem classificado. 

23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em 

relação ao licitante melhor classificado. 



  
 

 

23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 

vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a 

fase competitiva. 

23.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e 

somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado 

nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

 

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

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

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

telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato. 

24.3. A impugnação poderá ser apresentada por escrito e encaminhada por meio eletrônico no endereço 

marquinho.licitacao@gmail.com ou apresentada por escrito e protocolada no Setor de Protocolos da 

Prefeitura Municipal de Marquinho/PR, no horário das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas. 

24.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

24.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

24.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

24.7. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data 

de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital 

e dos anexos. 

24.8. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

24.8.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

24.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

 

25. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

25.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores 

e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

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

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução 

de contrato; 

mailto:marquinho.licitacao@gmail.com


  
 

 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 

de licitação ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 

sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 

preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 

ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 

execução do contrato; 

e) "prática obstrutiva": (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (II) atos cuja 

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

promover inspeção. 

25.1.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 

física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga 

de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 

empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 

coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 

organismo. 

25.2. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o 

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução 

do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

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

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

26.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF. 

26.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

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

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

26.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 



  
 

 

26.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 

a finalidade e a segurança da contratação. 

26.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

26.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

26.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

26.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

26.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.marquinho.pr.gov.br/portal-

licitacoes.php e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: Sete de Setembro, s/nº, Centro, 

Marquinho, Estado do Paraná, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 11:30horas e das 13:00 horas 

às 17:00 horas, no mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 

com vista franqueada aos interessados. 

26.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

26.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

26.12.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

26.12.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; 

 

Marquinho/PR, em 04 de Outubro de 2022. 

 

 

ELIO BOLZON JUNIOR 

Prefeito Municipal 
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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 084/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

1 – Objeto: 

1.1. Processo licitatório para AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E 

INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 

 

2 – Justificativa da contratação: 

2.1. A aquisição dos referidos móveis, equipamentos eletrônicos e informática, torna-se fundamental e 

essencial para a continuidade das atividades administrativas, técnicas e finalística para o bom desempenho 

das atividades administrativas, e garantindo, assim, satisfação dos usuários e da população assistida.   

A aquisição destes equipamentos, móveis e materiais de consumo possibilitará uma maneira de aumentar e 

potencializar a produtividade e a qualidade das atividades pertinentes a cada departamento, reduzindo o 

tempo de resposta às demandas, oferecendo segurança e tranquilidade aos usuários, fortalecendo o preceito 

da economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos financeiros. 

Os equipamentos, móveis a serem adquiridos irão contribuir para que a Administração Municipal como um 

todo continue trabalhando com base nos princípios de eficiência, eficácia e economicidade, bem como para 

a consecução dos objetivos. Assim, a aquisição de equipamentos, móveis e materiais de consumo visa 

melhoria dos serviços prestados pelos servidores públicos, promovendo melhor integração com os demais 

setores e auxiliando o munícipe a retirar o melhor da gestão administrativa, contribuindo significativamente 

para prestar bons serviços aos cidadãos. O investimento em tecnologia agiliza e dá confiabilidade e segurança 

as informações, elemento essencial à atividade administrativa municipal. 

 

3 – Especificação dos bens/serviços: 

3.1. Constitui objeto deste pregão e objetivando a aquisição dos produtos, conforme especificações técnicas 

e demais disposições descritas abaixo. 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DO ITEM UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

001 

APARELHO DE TELEVISOR LED COM NO 

MINIMO 32 POLEGADAS HD COM 

CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, 

CONECTIVIDADE PARA USB, HDMI, AUDIO E 

VIDEO, VIDEO COMPONENTE, AUDIO PC, RF 

PARA CABO TV E RF PARA TV ABERTA. 

UN 3,00 1.272,33 3.816,99 

002 

APARELHO DE TELEVISOR LED COM NO 

MINIMO 40 POLEGADAS FULL HD COM 

CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, 

UN 3,00 2.286,33 6.858,99 



  
 

 

CONECTIVIDADE PARA USB, HDMI, AUDIO E 

VIDEO, VIDEO COMPONENTE, AUDIO PC, RF 

PARA CABO TV E RF PARA TV ABERTA. 

003 

APARELHO TELEFONICO IDENTIFICADOR 

DE CHAMADAS NÚMERO DE LIGAÇÕES 

REGISTRADAS: 15 CHAMADAS ATENDIDAS, 

20 NÃO ATENDIDAS E 15 ORIGINADAS 

DISPLAY LUMINOSO - AGENDA TELEFÔNICA 

- NÚMERO DE CONTATOS: 70 CONTATOS - 

FREQUÊNCIA: 1.91 A 1.92 GHZ - COR: PRETO 

- VOLTAGEM: BIVOLT DIMENSÕES (A X L X P): 

BASE 16 X 10.5 X 10 CM - BASE 

CARREGADORA: 15.5 X 8.5 X 9.8 CM - PESO 

APROXIMADO: BASE 0.305 KG - BASE 

CARREGADORA: 0.249 KG. 

UN 1,00 777,00 777,00 

004 

AR CONDICIONADO SPLIT HIWALL 12.000 

BTU/H QUENTE/FRIO 220V, MONOFÁSICO, 

COM C/CONTROLE REMOTO. 

UN 3,00 2.563,33 7.689,99 

005 

AR CONDICIONADO SPLIT HIWALL 24.000 

BTU/H QUENTE/FRIO 220V, MONOFÁSICO, 

COM C/CONTROLE REMOTO. 

UN 3,00 4.166,00 12.498,00 

006 

AR CONDICIONADO SPLIT HIWALL 36.000 

BTU/H QUENTE/FRIO 220V, MONOFÁSICO, 

COM C/CONTROLE REMOTO. 

UN 2,00 9.263,33 18.526,66 

007 

AR CONDICIONADO SPLIT HIWALL 9.000 

BTU/H QUENTE/FRIO 220V, MONOFÁSICO, 

COM C/CONTROLE REMOTO. 

UN 5,00 2.286,67 11.433,35 

008 

ARMARIO AÇO CHAPA MINIMO 26 COM 4 

GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS 1,30 M 

GAVETAS DESLIZANTES COM TRAVA PARA 

EVITAR A QUEDA DA GAVETA, COM 

INCLUINDO NO MINIMO 2 CHAVES, ALTURA 

MINIMA DE 1,30 METROS, LARGURA MINIMA 

DE 45 CENTIMETROS E PROFUNDIDADE 

MINIMA DE 50 CENTIMETROS. 

UN 11,00 1.088,33 11.971,63 

009 

ARMARIO AÇO COM 02 PORTAS COM 

DOBRADIÇAS E FECHADURA COM CHAVE 

1,40 MT ALTURA MINIMA DE 1,40 METROS E 

MÁXIMA DE 1,65 METROS, LARGURA MINIMA 

DE 70 CENTIMETROS E MÁXIMA DE 90 

UN 10,00 1.488,00 14.880,00 



  
 

 

CENTIMETROS, PROFUNDIDADE MINIMA DE 

30 CAPACIDADE MINIMA PARA 40 KG CADA 

UMA., COM TRÊS PRATELEIRAS COM 

010 

ARMARIO AÇO COM 02 PORTAS COM 

DOBRADIÇAS E FECHADURA COM CHAVE 

1,90 MT ALTURA MINIMA DE 1,90 METROS, 

LARGURA MINIMA DE 75 CENTIMETROS E 

PROFUNDIDADE MINIMA DE 35 

CENTIMETROS, COM CINCO PRATELEIRAS 

COM CAPACIDADE MINIMA PARA 40 KG 

CADA UMA. 

UN 10,00 1.595,00 15.950,00 

011 

ARQUIVO EM AÇO COM CHAVE, 

DIMENSÕES: ALTURA 1,33M, LARGURA 

0,46M PROFUNDIDADE 0,49M. CHAPA 26, 

CAPACIDADE POR GAVETA DE 10KG. 

UN 1,00 886,00 886,00 

012 CABO FIO PP FLEXÍVEL EXTENSÃO 2X2,5MM M 50,00 12,68 634,00 

013 

CADEIRA DE ESCRITÓRIO (AXLXP) 62 X 65,5 

X 82 CM, MONTADA, BASE INJETADA EM 

RESINA TERMOPLÁSTICA. RODÍZIO COM 

50MM DE DIÂMETRO PARA TODOS OS 

TUPOS DE PISO, ENCOSTO E ASSENTO 

REVESTIDOS EM POLIÉSTER CREPE NA 

COR PRETA, ASSENTO ESTODAO E 

ANATÕMICO ESPUMA COM DENSIDADE 

CONTROLADA ( 45 A 55 KGF/M³) 

U 5,00 878,33 4.391,65 

014 

CADEIRA ESCRITORIO 62 X 65,5 X 82 CM, 

MONTADA, BASE INJETADA EM RESINA 

TERMOPLÁSTICA. RODÍZIO COM 50MM DE 

DIÂMETRO PARA TODOS OS TIPOS DE PISO. 

ENCOSTO E ASSENTO REVESTIDOS EM 

POLIÉSTER CREPE NA COR PRETA. 

ASSENTO ESTOFADO E ANATOMICO 

ESPUMA COM DENSIDADE 

CONTROLADA945 A 55 KGF/M3) 

UN 5,00 871,67 4.358,35 

015 

CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA 

ALMOFADADO, DESIGN ERGONÔMICO PARA 

HORAS DE USO, ALTURA DO ASSENTO 

AJUSTÁVEL 46 A 56 CM ALTURA DA CADEIRA 

115 A 125 CM LARGURA DO ASSENTO MIN. 

53 CM, ALTURA DO ENCOSTO MIN. 76 CM. 

U 3,00 895,00 2.685,00 



  
 

 

016 

CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA EM 

COURO SINTÉTICO COM MECANISMO DE 

INCLINAÇÃO E LEVANTAMENTO A GAS, 

BASE COM NO MINIMO 35 CM E PESO 

MINIMO SUPORTADO DE 100KG, RODAS EM 

NYLON. 

U 5,00 969,33 4.846,65 

017 

CADEIRA FIXA REFORÇADA 

CONFECCIONADA EM NYLON E BASE DE 

FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO 

PREENCHIDO COM ESPUMA LAMINADA E 

REVESTIMENTO EM CORANO 

UN 5,00 211,67 1.058,35 

018 
CAIXA DE CABO DE REDE CAT 5E COM NO 

MÍNIMO 300MTS 
U 3,00 459,00 1.377,00 

019 

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM AS 

SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: -

02 CANAIS - ENTRADAS: - 01 PARA PLUG P10 

MICROFONE - 01 PARA PLUG P10 GUITARRA 

/ VIOLÃO (LOW/ HIGH) - 01 PARA PLUG P10 

ÓRGÃO / TECLADO - 01 PARA PLUG 

AUXILIAR RCA (TAPE/CD) -EQUALIZAÇÃO - 

GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS -SISTEMA 

ELETRO ACÚSTICO: - 01 ALTO FALANTE DE 

8" POLEGADAS - 01 TWEETER PIEZO 

ELÉTRICO - POTÊNCIA 50W RMS OU 

SUPERIOR - ALIMENTAÇÃO – BIVOLT 

110/220V. 

UN 5,00 1.076,67 5.383,35 

020 

CÂMERA FOTOGRÁFICA TIPO DSLR COM 

RECURSOS E FUNÇÕES DE AUTO 

ORIENTAÇÃO, TIMER (TEMPORIZADOR), 

SINCRONIZAÇÃO LENTA, HISTOGRAMA, 

MODO SLIDE SHOW, LENTE 

INTERCAMBIÁVEL, RESOLUÇÃO DE NO 

MÍNIMO 24,2 MP. 

UN 5,00 5.763,33 28.816,65 

021 CANALETA COM 01 POL. M 60,00 15,80 948,00 

022 CANALETA COM 02 POL. M 80,00 32,30 2.584,00 

023 
CONECTOR RJ45 PARA CABO DE REDE, PCT. 

COM NO MÍNIMO 100PCS 
PCT 2,00 130,33 260,66 

024 CONEXÃO TIPO TE PARA TOMADAS U 10,00 18,33 183,30 



  
 

 

025 

DATASHOW COMPLETO COM DISPOSITIVO 

PARA PROJEÇÃO POR MÓDULO ÓPTICO DE 

ALTO DESEMPENHO, PROCESSAMENTO 

COM EXCELENTE DESEMPENHO PARA 

APLICAÇÕES DE PROJEÇÃO, SLIDES, 

FILMES, NAVEGAÇÃO NA INTERNET, 

ARQUIVOS DE VÍDEO E ÁUDIO E 

APLICAÇÕES DE SALA DE AULA, SISTEMA 

OPERACIONAL GNU/LINUX EM PORTUGUÊS 

DO BRASIL PROJETOR COM SISTEMA DE 

PROJEÇÃO DE DLP/LCD RESOLUÇÃO 

NATIVA: XGA(1024X768) RESOLUÇÃO 

SUPORTADA: SVGA (800 X 600) ATÉ 

UXGA(1600 X 1200) OU SUPERIOR BRILHO 

DE 3000 ANSI LUMENS OU SUPERIOR 

CONTRASTE DE 4000:1 OU SUPERIOR 

QUANTIDADE DE CORES DE ATÉ 1.07 

BILHÕES LENTES DE F=2.6- 2.78, F=10.2 - 

12.24 MM OU SUPERIOR FORMATO DE TELA 

- 4:3 NATIVO, 16:9 SELECIONÁVEL TAMANHO 

DA IMAGEM DE DE 27” ATÉ 300” OU 

SUPERIOR ZOOM MANUAL DE 1,1:1 OU 

SUPERIOR LÂMPADA DE 190W, 4500/6000 

HORAS (NORMAL/ECONÔMICO) OU 

SUPERIOR HDTV COMPATÍVEL A 480I, 480P, 

576I, 576P, 720P, 1080I, 1080P 

COMPATIBILIDADE DE VÍDEO COM NTSC, 

PAL, SECAM, ENTRADA USB: TIPO A X 1 (USB 

LEITURA) MINI-B X1 (USB DISPLAY) A/V: HDMI 

X 1 VÍDEO POR X 1 COMPONENTES: D-SUB 

15 PIN X 1 (COMPARTILHADO COM A 

ENTRADA ANALÓGICO RGB) S-VÍDEO: MINI 

DIN 4 PIN X 1 VÍDEO COMPOSTO: RCA X 1 

TERMINAIS DE SAÍDA PC: D-SUB 15 PIN X 1 

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: MALETA, MANUAL 

EM CD / CONTROLE REMOTO COM 

BATERIAS / CABO VGA / CABO DE FORÇA . 

VOLTAGEM: BIVOLT (110 – 220V). 

UN 4,00 4.016,67 16.066,68 

026 
ESTANTE DESMONTÁVEL EM AÇO, 06 

PARTELEIRAS COM RELUGAGENS DE 
UN 8,00 1.466,00 11.728,00 



  
 

 

ALTURA, REFORÇOS ÔMEGA MEDINDO 15 X 

30 X 905MM, ALTURA 198 CM, LARGURA 

92CM E PROFUNDIDADE DE 30CM 

CAPACIDADE DAS BANDEJAS 30KG. 

PINTURA EM EPOXI. NA COR: BRANCA, 

PRETA, AMARELA, AZUL, ROSA, LARANJA, 

VERMELHA OU VERDE. 

027 

ESTANTE VITRINE, FRENTE EM VIDRO. PARA 

EXPOSIÇÃO DE TITULOS, TROFÉUS, 

MEDALHAS ENTRE OUTROS OBJETOS DE 

DIVERSOS TAMANHOS, PRATELEIRAS 

REMOVIVEIS A FIM DE PROPORCIONAR 

EXPOSIÇÃO DE OBJETOS DE DIFERENTES 

TAMANHOS, ALTURA MINIMA DE 1,70 

METROS E MÁXIMA DE 2 METROS, LARGURA 

MINIMA DE 65 CENTIMETROS E MÁXIMA DE 

90 CENTIMETROS, PROFUNDIDADE MINIMA 

DE 30 CENTIMETROS E MÁXIMA DE 50 

CENTIMETROS, DUAS PORTAS COM 

PUXADORES E FECHADURA COM CHAVE, 

MONTADA. 

UN 2,00 2.566,67 5.133,34 

028 

FOGÃO A GAS COM NO MINIMO 4 BOCAS 

ACENDIMENTO AUTOMÁTICO VIDRO 

INTERNO VEDADO, DISPOSITIVO DE 

SEGURANÇA PARA FORNO, EFICIENCIA DE 

ENERGIA CLASSE A, AUTOLIMPANTE, LUZ 

PARA FORNO, GRADES DUPLAS. 

UN 8,00 683,00 5.464,00 

029 

GELADEIRA 110V, 2 PORTAS 260L. COM 

PRATELEIRAS REMOVIVEIS E 

SEPARADORES DE PLASTICO. 

UN 2,00 2.793,33 5.586,66 

030 

IMPRESSORA MULTIFUINCIONAL. 

DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO E 

SUPORTE DE IMPRESSÃO DIRTE EM SUB: 

IMPRESSÃO VIA USB FORNTAL WIFI:DIRECT, 

SEM FIO, WIFI 802.11 B/G/N INCORPORADO 

PORTAS 1 HI-SPEED. USB 2.0, 1 HI-SPEED 

USB 2.0 (HOST): 1 ETHERNET 10/100 BASE-

TX 1 LINHA TELEFONICO. 1 LINHA DE SAIDA. 

UN 5,00 1.726,67 8.633,35 

031 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER 

COLORIDA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM 
U 5,00 5.400,00 27.000,00 



  
 

 

PRETO: ATÉ 20 PPM EM CORES: ATÉ 20 PPM 

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃOPRETO: ATÉ 

600 X 600 DPI CORES: ATÉ 600 X 600 DPI 

CONECTIVIDADE HI-SPEED USB 2.0, REDE 

FAST ETHERNET 10/100BASE-TX, WIFI, 

MEMÓRIA PADRÃO 128 M/384 MB, SISTEMA 

OPERACIONAIS COMPATÍVEIS MICROSOFT 

WINDOWS 7 32 BITS E 64 BITS, WINDOWS 

VISTA 32 BITS E 64 BITS, WINDOWS XP 32-BIT 

(SP2 OU SUPERIOR) CONSUMO DE ENERGIA 

DE 7: 425 WATTS (ATIVO), 15,2 WATTS 

(PRONTA), 4,0 CD-ROMS, CABO DE DE 110V 

DRIVERS DE SOFTWARE E 

DOCUMENTAÇÃO), 0,5 WATTS (DESLIGADA) 

VOLTAGEM 

032 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER 

FUNÇÃO CÓPIA/SCANNER FRENTE E VERSO 

AUTOMÁTICO IMPRESSÃO FRENTE E 

VERSO AUTOMÁTICO - CONECTIVIDADE 

REDE ETHERNET E USB - VELOCIDADE 

MÁXIMA DE IMPRESSÃO 20 PPM - 

RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 

2400X600 DPI - MEMÓRIA 128 MB - 

CAPACIDADE LINUX, MAC OS X, WINDOWS 7, 

WINDOWS VISTA E WINDOWS XP, COM 

GARANTIA AIS MINIMA DE 12 MESES 

UN 5,00 2.816,67 14.083,35 

033 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, 

IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER 

IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 35 PÁGINAS POR 

MINUTO, COPIA NO MÍNIMO 35, PÁGINAS 

POR MINUTO, DUPLEX AUTOMÁTICO 

FRENTE E VERSO, MEMORIA DE NO MINIMO 

512MB, CONEXÃO EM REDE, CAPACIDADE 

DE ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 230 

FOLHAS, CICLO MENSAL DE NO MÍNIMO 

40.000 PÁGINAS, ALIMENTADOR 

AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS PARA 

SCANER DE NO MÍNIMO 45 PÁGINAS, 

ACOMPANHADA DE TONER INICIAL 

ORIGINAL, IMPRESSÃO, CÓPIA E ESCANER 

UN 5,00 5.013,00 25.065,00 



  
 

 

COM ALTA VELOCIDADE E QUALIDADE 

PROFISSIONAL, IDEAL PARA ESCRITÓRIOS 

COM GRANDE VOLUME DE DOCUMENTOS, 

COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) ANOS DE 

GARANTIA, ACOMPANHADA DE NO MINIMO 

DOIS CARTUCHOS ORIGINAIS. 

034 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, LASER, 

IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER, 

DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA EM DUPLEX 

(FRENTE E VERSO), RESOLUÇÃO DE 

DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI) ATÉ 

19200 X 19200 DPI, RESOLUÇÃO DE 

DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI) 1200 X 1200 

DPI, DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE 

NO MÍNIMO 5 POL., REDE WIRELESS 

INTEGRADA, CÓPIA DUPLEX (FRENTE E 

VERSO), TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 

LASER ELETROFOTOGRÁFICO, MEMÓRIA 

PADRÃO DE NO MINIMO 1 GB, VELOCIDADE 

MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM) 52/50 

PPM (CARTA/A4), CAPACIDADE DA BANDEJA 

DE PAPEL DE NO MÍNIMO 500 FOLHAS, 

CAPACIDADE MÁXIMA DA BANDEJA 

MULTIUSO (CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO) DE NO 

MÍNIMO 80 FOLHAS, VOLUME MÁXIMO DE 

CICLO MENSAL COM MÍNIMO DE 120.000 

PÁGINAS (RECOMENDADO 10.000 PÁGINAS), 

VELOCIDADE DA CPU (PROCESSADOR): 800 

MHZ, CARTUCHO DE TONER DE ULTRA-

RENDIMENTO DE 20.000 PÁGINAS INCLUSO, 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/60HZ 

U 3,00 6.679,67 20.039,01 

035 

KIT CAIXA DE SOM, ATIVA 15 POLEGADAS 

500W + TRIPÉ, PLAYER DIGITAL COM 

ENTRADA PARA USB E SD CARD, 

BLUETOOTF, ENTRADA PARA MICROFONE E 

INSTRUMENTO MUSICAL, COM 

POSSIBILIDADE DE LIGAR UM MICROFONE E 

UM INSTRUMENTO E UM MICROFONE COM 

CONTROLES DE VOLUMES SEPARADOS, E 

FUNÇÃO MICROFONE PRIORITY (TALK 

KIT 1,00 3.866,67 3.866,67 



  
 

 

OVER), ENTRADA DE LINHA XLR. KIT 

CONTENDO:- CAIXA DE SOM 15. 300Z, 

BOBINA 1.5. - DRIVER 25MM, TITANIO. - 

RESPOSTA DE REQUÊNCIA 60HZ 20KHZ - 

IMPEDANCIA 4 - AMPLIFICADOR CLASS-D - 

ENTRADA DE MICROFONE P10 - ENTRADA 

LINHA P2 E XLR - ENTRADA DE GUITARRA 

P10 - EQUALIZADOR DE DUAS BANDAS 

TREBLE, BASS - POTÊNCIA RMS 500W - 

POTÊNCIA PICO 800W - POTÊNCIA PMPO 

2000W - MP3 ICD, CONTROLE REMOTO, 

BLUETOOTH, USB/SD - TENSÃO 110-220V 

50/60HZ - MEDIDA: 68X42X37 CM 

036 

KIT COMPLETO DE CÂMERAS DE 

SEGURANÇA IDEAL PARA EMPRESAS EM 

GERAL ONDE SE DESEJA IMAGENS DE ALTA 

QUALIDADE 1 DVR STAND ALONE 

GRAVADOR DE ÁUDIO E VÍDEO DIGITAL DE 4 

CANAIS COM CONTEÚDO DA EMBALAGEM E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTROLE 

REMOTO E MOUSE, 1 HD INSTALADO E 

PRÉCONFIGURADO NO DVR, 6 CÂMERAS 

INFRAVERMELHO COM VISÃO NOTURNA, 

INSTALADO E EM PLENO FUNCIONAMENTO 

EM LOCAIS PRÉ ESTABELECIDOS PELO E 

REQUISITANTE 

KIT 2,00 3.433,33 6.866,66 

037 

KIT MICROFONE SEM FIO 30M, DUPLO 

WIRELESS VHF, KARAOKE. - UHF 229,7 MHZ 

A 254,6 MHZ - FREQUÊNCIA ESTÁVEL: +-300 

PPMFREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 75- 12KHZ 

- RANGE DINÂMICO: 80DB - TEMPERATURA 

DE OPERAÇÃO: 0° - 45° C - 70DB - 

SENSIBILIDADE: 30DB/UV - SAÍDA DE AUDIO: 

25MV – ALIMENTAÇÃO 110/220V - FM 

POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO: 8,5 MW - PESO 

DO MICROFONE: 130G 

KIT 1,00 893,00 893,00 

038 

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MANGUEIRA 

DE ALTA PRESSÃO COM COMPRIMENTO DE 

10 METROS, PESO DE 36KG, POTÊNCIA DE 

3.3KW, PRESSÃO DE TRABALHO 135BAR, 

UN 10,00 4.100,00 41.000,00 



  
 

 

PRESSÃO MÁXIMA 150BAR, TENSÃO DE 

REDE 220V E VAZÃO MÁXIMA DE ÁGUA 

610L/H GATILHO COM TRAVA DE 

SEGURANÇA LANÇA BICO LEQUE E 

CONCENTRADO PISTOLA COM VÁLVULA DE 

LATÃO SISTEMA STOP TOTAL: PISTÕES DE 

AÇO INOX ENGATE RÁPIDO: APLICADOR DE 

DETERGENTE RODAS PARA TRANSPORTE 

039 

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: MODELO 

127V POTÊNCIA 1800 WATTS, PRESSÃO 

MÁXIMA: 1900PSI, DE TRABALHO: 1500PSI. 

PISTOLA ALTA PRESSÃO COM TRAVA, 

PONTEIRA TURBO, PONTEIRA PARA 

REGULAR O JATO DE SAÍDA DE ÁGUA, 

MANGUEIRA ALTA PRESSÃO, FILTRO PARA 

SUCÇÃO DE ÁGUA, DISPOSITIVO INTERNO 

PARA APLICAR SABÃO, ENGATE RÁPIDO 

PESO 9,20KG, DIMENSÕES (LXAXP) 32 X 

50,50 X 35 CM 

UN 2,00 1.146,67 2.293,34 

040 

LAVADORA DE ROUPAS, CAPACIDADE 

MÍNIMA DE 15 KG, LAVA, ENXÁGUA E 

CENTRÍFUGA, COM CESTO EM INOX, COM 

FUNÇÕES DE REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA, 

FUNÇÃO LAVA EDREDOM, COM NO MÍNIMO 

05 ETAPAS DE LAVAGEM, COM FUNÇÃO 

AVANÇA ETAPAS, QUE PERMITE AVANÇAR 

PARA OUTRAS ETAPAS DA LAVAGEM, COR 

BRANCA, COM FUNÇÃO LIMPEZA DE FILTRO. 

U 2,00 2.976,33 5.952,66 

041 

MESA PARA ESCRITÓRIO/ESCRIVANINHA 

COM 4 GAVETAS CORREDIÇAS METÁLICAS, 

FECHADURA E CHAVES EM PELO MENOS 

DUAS DIMENSÕES: MINIMO 1,20 METROS DE 

LARGURA, 70 CENTIMETROS DE ALTURA E 

45 CENTIMETROS PROFUNDIDADE 

MONTADA. 

UN 10,00 671,67 6.716,70 

042 

MESAS ESCRITORIO MOELO RETA, 

METERIAL MDP, 3 GAVETAS, (AXLXP) 74 X 60 

X 1.2 CM 

UN 5,00 508,33 2.541,65 

043 
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR 

EQUIVALENTE OU SUPERIOR INTEL CORE 
U 5,00 4.016,00 20.080,00 



  
 

 

I3, 10º GERAÇÃO. COM NO MINIMO 500 GB 

HD E 4GB RAM, MONITOR LED MINIMO 19" 

COM CONEXÃO HDMI, TECLADO PADRÃO 

COM CONEXÃO USB, MOUSE ÓPTICO 

TAMANHO MÉDIO COM CONEXÃO USB, 

GRAVADOR E LEITOR DE CD E DVD, CABO 

HDMI. 

044 

MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR 

EQUIVALENTE OU SUPERIOR INTEL CORE 

I5, 10º GERAÇÃO, COM NO MINIMO 1 TB HD E 

8GB RAM, MONITOR LED MINIMO 19" COM 

CONEXÃO HDMI, TECLADO PADRÃO COM 

CONEXÃO USB, MOUSE ÓPTICO TAMANHO 

MÉDIO COM CONEXÃO USB, GRAVADOR E 

LEITOR DE CD E DVD, CABO HDMI. 

U 7,00 5.320,00 37.240,00 

045 

MICROFONE SEM FIO, COM AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - FREQUÊNCIA 

UHF DE LONGO ALCANCE - 01 (UM) 

RECEPTOR, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT (100/220 

VAC) - 01 (UM) MICROFONES DE MÃO COM 

TRANSMISSOR, ALIMENTADO POR PILHAS 

AA - MANUAL DE INSTRUÇÕES - CASE PARA 

TRANSPORTE - HOMOLOGADO PELA 

ANATEL. 

UN 10,00 579,33 5.793,30 

046 

MONITOR LED RESOLUÇÃO MINIMA DE 

1366X788, COM NO MINIMO 17 POLEGADAS 

COM CONECTIVIDADE HDMI, COM BASE 

AJUSTÁVEL. 

UN 5,00 1.024,67 5.123,35 

047 

MONITOR LED RESOLUÇÃO MINIMA DE 

1920X1080, COM NO MINIMO 21 POLEGADAS 

COM CONECTIVIDADE HDMI, COM BASE 

AJUSTÁVEL. 

UN 5,00 1.246,00 6.230,00 

048 

MONITOR LED RESOLUÇÃO MINIMA DE 

1920X1080, COM NO MINIMO 24 POLEGADAS 

COM CONECTIVIDADE HDMI, COM BASE 

AJUSTÁVEL, COM GARANTIA MINIMA DE 12 

MESES 

UN 5,00 1.528,33 7.641,65 

049 
MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR USB, 

1000DPI 
U 20,00 91,33 1.826,60 



  
 

 

050 

NOBREAK BIVOLT ESTABILIZADOR INT. COM 

NO MIN 4 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO 

RECARGA AUTOMATICA DE BATERIAS EM 4 

ESTAGIOS, MESMO COM O NOBREAK 

DESLIGADO, LED COLORIDO NO PAINEL 

FRONTAL INDICANDO AS CONDIÇÕES DE 

FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO 

REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE 

AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, 

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, ALARME 

AUDIOVISUAL SINALIZANDO EVENTOS 

COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E 

SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE 

AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA 

BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, 

BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM 

FUNÇÃO MUTE EVITANDO O ACIONAMENTO 

OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM 

DE FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE 

RESERVA, AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: 

INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER 

SUBSTITUÍDA. 

UN 10,00 743,00 7.430,00 

051 

NOTEBOOK COM NO MINIMO 4 GB RAM, 500 

GB HD TELA DE LED NO MINIMO 15 

POLEGADAS, PROCESSADOR 

EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO INTEL 

CORE I3 10º GERAÇÃO, BATERIA COM NO 

MINIMO 3.200 mAh, COM LEITOR DE CARTÃO 

SD, CONEXÕES HDMI E USB, LEITOR E 

GRAVADOR DE CD E DVD 

U 15,00 4.191,67 62.875,05 

052 

NOTEBOOK COM NO MINIMO 8 GB RAM, 1 TB 

HD TELA DE LED NO MINIMO 15 POLEGADAS, 

PROCESSADOR EQUIVALENTE OU 

SUPERIOR AO INTEL CORE I5 10º GERAÇÃO, 

BATERIA COM NO MINIMO 3.200 mAh, COM 

LEITOR DE CARTÃO SD, CONEXÕES HDMI E 

USB, LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD, 

TOUCHPAD COM FUNÇÃO M 

U 7,00 5.225,00 36.575,00 

053 PAPEL TOALHA, PACOTE COM 1000 FOLHAS UN 5,00 866,00 4.330,00 



  
 

 

054 

RACK 12UX600MM PARA PAREDE NA COR 

PRETA, 19" POLEGADAS, PORTA FRONTAL 

COM VIDRO TEMPERADO E FECHADURA 

COM ÂNGULO DE ABERTURA 180º, PORTA 

TRASEIRA EM AÇO COM FECHADURA, 

PAINÉIS LATERAIS REMOVÍVEIS ATRAVÉS 

DE UM FECHO RÁPIDO, ENTRADA DE CABO 

NA BASE INFERIOR E SUPERIOR DO RACK, 

TERMINAIS DE ATERRAMENTO NO CORPO 

DO RACK , TETO PREPARADO PARA 

INSTALAÇÃO DE KIT DE VENTILADORES, 

ALETAS DE VENTILAÇÃO NAS LATERAL E 

FRONTAL, PINTURA EM EPÓXI PRETA, 

SISTEMAS DE FIXAÇÃO À PAREDE COM 

GABARITO, FACILITANDO A MONTAGEM DO 

CONJUNTO, MATERIAL EM AÇO DE 

ESPESSURA 1,20MM COM A ESPESSURA DE 

PORTAS E LATERAIS DE 1,00MM MEDIDA 

EXTERNA DO RACK MONTADO (EMBALADO) 

ALTURA DE 660MM LARGURA DE 620MM 

PROFUNDIDADE DE 620MM. 

UN 2,00 1.346,33 2.692,66 

055 

REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE COM 

CAPACIDADE MINIMA DE 260L CAPACIDADE 

MINIMA DO FREEZER DE 50L E 200L DO 

REFRIGERADOR CLASSIFICAÇÃO A DE 

CONSUMO DE ENERGIA, CONTROLE 

EXTERNO DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS 

AJUSTÁVEIS, 110/220V 

UN 2,00 3.796,67 7.593,34 

056 

RELÓGIO DE PONTO DIGITAL ELETRÔNICO 

QUE ATENDA AS NORMAS DA PORTARIA 

1510/09 MTE. 

UN 6,00 3.093,33 18.559,98 

057 

RETRO PROJETOR: 01 HDMI, 02 VGA (D-SUB 

15PIN) 01 RCA (VIDEO AMARELO) 02 RCA 

(AUDIO BRANCO E VERMELHO), 02 AUDIO 

STEREO MINI 01 USB TYPE A (MEMÓRIA USB, 

WIRELESS LAN, CAMÊRMA, DOWNLOAD) +- 

01 USB TYPE B ( DISPLAY USB, MOUSE, 

CONTROLE , DOWNLOAD) 01 R2C 01 RJ45 

UN 1,00 3.483,33 3.483,33 

058 
ROTEADOR COM 04 ANTENAS EXTERNAS, 

CONEXÕES SIMULTÂNEAS DE 2.4GHZ 
U 5,00 320,00 1.600,00 



  
 

 

300MB E 5GHZ 867MBPS PARA UM TOTAL DE 

1.2GBPS DE LARGURA DE BANDA 

DISPONÍVEL, DUAL BAND. 

059 
SWITCH24 PORTAS, CONFECCIONADO EM 

AÇO 
U 3,00 1.710,00 5.130,00 

060 

TABLET COM NO MINIMO 32GB DE MEMORIA 

INTERNA (EXPANSIVEL ATRAVÉS DE 

CARTÃO DE MEMÓRIA), TELA MULTITOQUE 

DE 8, PROCESSADOR DE NO MINIMO 4 

NUCLEOS COM 1,3 GHZ, WI-FI - ANDROID 4.4 

PROC. QUAD CORE CÂMERA INTEGRADA, 

USBIMO 2GB DE MEMORIA RAM, GPS. 

BATERIA DE MÍNIMO 5000 MAH, COM 

CARREGADOR 

UN 40,00 1.426,67 57.066,80 

061 TECLADO SEM FIO, RECEPTOR USB, ANT2 U 25,00 119,67 2.991,75 

062 

TELA RETRÁTIL COM TRIPÉ 200 X 200CM, 

ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA 

DE MOLA COM PARADA MULTIPONTO, 

PINTURA COM TINTA EPÓXI DE ALTA 

RESISTÊNCIA NA COR PRETA (PADRÃO) 

TRIPÉ TELESCÓPICO COM AJUSTE DE 

ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMENTO 

SUAVE. (ALTURA DE ATÉ 2,80MTS), 

ESTRUTURA SÓLIDA E MUITO LEVE, 100% 

EM ALUMÍNIO, EVITANDO CORROSÃO, 

OXIDAÇÃO E DESGASTE POR AÇÃO DO 

TEMPO. 

UN 3,00 1.416,67 4.250,01 

063 

TERMINAL IP COMPLETO DISPLAY GRÁFICO, 

COMPATIBILIDADE COM HEADSET E 

ALIMENTAÇÃO POE (ATRAVÉS DO CABO DE 

REDE), COM CAPACIDADE PARA ATÉ TRÊS 

CONTAS, ALTA QUALIDADE DE VOZ (HD 

VOICE) 

U 2,00 643,33 1.286,66 

064 

VENTILADOR DE PAREDE DE 65CM GRADES 

DE PROTEÇÃO CROMADAS OU COM 

PINTURA EPÓXI NA COR PRETO E BRANCO, 

POTÊNCIA: 1/4CV - 200 W DIÂMETRO DA 

HÉLICE: 530MM RPM: 1300 MÁXIMA TENSÃO: 

127V/220V E BIVOLT VELOCIDADE 

UN 30,00 451,83 13.554,90 



  
 

 

REGULÁVEL EQUIPADO COM PROTETOR 

TÉRMICO. 

3.2. O valor máximo estimado para esta licitação são os valores fixados no item 3.1. do Termo de Referência, 

sendo que o valor total dos itens somam a importância de R$ 685.100,02 (seiscentos e oitenta e cinco mil, 

cem reais e dois centavos). 

 

4 – Valores referenciais de mercado: 

4.1. Há indicação de pesquisa preliminar de preço de mercado, os quais servem de referência para a 

estimativa do custo do objeto. Após pesquisa nas empresas do ramo, sendo mantido a média de preços dos 

orçamentos levantados. 

 

5 – Garantia e/ou assistência técnica: 

5.1 Ao fornecedor fica a ciência e obrigatoriedade de que durante todo o prazo de vigência e/ou execução, 

do(s) contrato(s) e/ou documento equivalente para as futuras aquisições/prestação de serviços, deverá 

cumprir todos os termos deste edital e seus anexos, bem como as determinações e orientações da 

Administração Municipal e da legislação vigente ou que vir a ser alterada, sobre o tema. 

 

6 – Prazo de execução e vigência: 

6.1. O prazo de execução será de 12 (doze) meses e vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura 

da Ata de Registro de Preços. 

 

7 – Condições e prazos de entrega ou execução: 

7.1. Os produtos deverão ser entregues, parceladamente, de acordo com as necessidades do Município. 

7.2. A entrega dos produtos será de no máximo 10 (dez) dias úteis, após encaminhamento da requisição 

ao e-mail fornecido pelo proponente vencedor de itens do certame. 

7.3. A entrega deverá ser efetuada junto à Prefeitura Municipal de Marquinho, localizada na Rua Sete de 

Setembro, s/n - Centro, Marquinho/PR, de segunda a sexta-feira, no período das 8:00 às 11:30 hrs. e das 

13:00 às 17:00 hrs. 

7.4. Entregar produtos novos e compatíveis com as especificações, não se admitindo, sob qualquer 

hipótese, produto defeituoso, fora do padrão ou de qualidade duvidosa. 

7.5. A verificação da conformidade das especificações do produto ocorrerá no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis, contados a partir do recebimento provisório.  

7.6. Atestada a conformidade quantitativa e qualitativa, o produto será recebido definitivamente, mediante 

o documento Termo de Recebimento Definitivo, com a consequente aceitação do objeto. 

7.7. Caberá ao licitante vencedor arcar com as despesas de com o transporte dos itens a serem 

substituídos. 

7.8. É vedada a subcontratação relativa à entrega do equipamento constante deste Termo de Referência. 

7.9. A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de impugnar o material entregue, se esse não estiver de 

acordo com as especificações técnicas do Termo de Referência.  



  
 

 

7.10. Caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, o gestor da Ata de Registro de 

Preços iniciará procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado 

os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pela Administração Municipal de 

Marquinho/PR. 

7.11. Os produtos serão recusados quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas 

no Edital e da proposta feita no procedimento licitatório. 

7.12. Caso os produtos sejam recusados, deverão ser substituídos no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 

contado da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para a Administração 

Municipal de Marquinho/PR. 

7.13. Se a entrega e/ou a substituição dos produtos não for realizada no prazo estipulado, o fornecedor 

estará sujeito às sanções previstas no Edital, na ata de registro de preços e no contrato que advir da ata. 

7.14. O recebimento dos produtos, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela 

qualidade e características do produto entregue, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas 

quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência da ata de registro de preços e/ou do 

contrato que advir da ata. 

 

8 – Condições e prazos de pagamento: 

8.1. O pagamento será efetuado conforme a aquisição, e será efetuado até 30 (trinta) dias após o 

recebimento definitivo dos serviços, mediante atestado de recebimento e aprovação emitido pela comissão 

de recebimento de bens/serviços, por meio de depósito bancário em conta corrente da contratada, observado 

o contido no art. 40 da lei 8.666/93. Os documentos exigidos para pagamento são - apresentação da nota 

fiscal com as certidões negativas de regularidade fiscal federal unificada, regularidade fiscal do FGTS e 

regularidade fiscal municipal. 

8.2. A entrega do documento fiscal de fatura deverá ser efetuado junto à Prefeitura Municipal de 

Marquinho/PR, localizada na Rua Sete de Setembro, s/n - Centro, Marquinho/PR, de segunda a sexta-feira, 

no período das 8:00 às 11:30 hrs. e das 13:00 às 17:00 hrs ou por meio eletrônico no endereço 

comprasmarquinho@gmail.com . 

 

9 – Indicação de Gestor e Fiscal 

9.1 Gestor: Servidor(a) Municipal Diego Pereira Moreira, matrícula nº 902-1. 

9.2 Fiscal: Servidor(a) Municipal Cesar Antônio Gonsiorkiewicz Simi Esteche, matrícula nº 903-1.  

 

10 – Obrigações do(a) contratante: 

10.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos; comunicar à 

contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que 

seja substituído, reparado ou corrigido; acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; efetuar o pagamento à contratada no valor 

correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos; a 

administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda 

mailto:comprasmarquinho@gmail.com


  
 

 

que vinculados à execução do presente termo de contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

11 – Obrigações do(a) contratado(a): 

11.1. Cumprir as exigências previstas no edital; entregar os produtos dentro do prazo estabelecido neste 

termo de referência; responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto de acordo com o código 

de defesa do consumidor (lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990); a contratada é responsável pela garantia 

de qualidade dos produtos fornecidos, ficando a seu encargo o controle e a fiscalização conforme as normas 

do fabricante e as exigências legais; não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou 

parcial das aquisições dos produtos da presente licitação. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas 

com o consentimento prévio e por escrito da(s) contratante(s) desde que não afete a boa execução do 

contrato; a empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer os objetos a que se refere este termo de 

referência de acordo estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira 

responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu recebimento não estar em 

conformidade com as referidas especificações. recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua 

utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação 

da empresa para efetuar a substituição do mesmo; deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além 

das determinações da fiscalização desta prefeitura, todas as prescrições que por circunstância da lei devam 

ser acatadas; comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; a 

empresa contratada deverá no tocante ao fornecimento e entrega do item objeto deste certame, obedecer 

rigorosamente todas as disposições legais pertinentes. 

 

12 – Penalidades: 

12.1.Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 

12.1.1.Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; e 

12.1.5. Cometer fraude fiscal. 

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA 

as seguintes sanções: 

12.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para 

o objeto contratado; 

12.2.2. Multa de: 

12.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 

Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso da entrega em atraso, poderá 



  
 

 

ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

12.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

12.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de inexecução total da obrigação assumida; 

12.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante das 

tabelas 1 e 2 abaixo; e 

12.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

12.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; 

12.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município, com o 

consequente registro/comunicação aos órgãos competentes pelo prazo de até cinco anos; 

12.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 

a Contratante pelos prejuízos causados; 

12.3. As sanções de advertência, suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar e de declaração 

de inidoneidade poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

12.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% sobre o valor do contrato 

2 0,4% sobre o valor do contrato 

3 0,8% sobre o valor do contrato 

4 1,6% sobre o valor do contrato 

5 3,2% sobre o valor do contrato 

 
Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

001 Atraso na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias, por dia e ocorrência. 1 

002 

Entrega do objeto com marca diversa à proposta no certame, ainda que o objeto atenda 

as especificações do Termo de Referência, sem a devida autorização da contratante, por 

ocorrência. 

2 

003 Não entrega do produto solicitado, após a notificação, por ocorrência. 5 



  
 

 

004 

Entrega em desacordo com as especificações descritas no termo de referência e 

requisitos estabelecidos pela prefeitura, ou em quantidade inferior ao estabelecido, sem 

a devida substituição/complementação, no prazo estabelecido no termo de referência, 

após notificação. 

4 

005 

Entrega de produto danificado ainda que em decorrência de transporte inadequado e/ou 

embalagem inadequada, sem a devida substituição no prazo estabelecido no termo de 

referência, após notificação. 

3 

 

13 – Informações Complementares: 

13.1. Não se aplica. 

 

14 – Dotação orçamentária: 

14.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação a seguir: 

Dotações 

Exercício Conta Despesa Funcional Programática 

2022 0160 02.001.04.122.0002-2002 4.4.90.52.00.00 

2022 0310 03.002.04.122.0002-2005 4.4.90.52.00.00 

2022 0440 03.003.04.122.0002-2006 4.4.90.52.00.00 

2022 0730 05.002.12.361.0004-2011 4.4.90.52.00.00 

2022 1030 05.002.12.361.0004-2013 4.4.90.52.00.00 

2022 1040 05.002.12.361.0004-2013 4.4.90.52.00.00 

2022 1050 05.002.12.361.0004-2013 4.4.90.52.00.00 

2022 1300 05.002.12.361.0004-2015 4.4.90.52.00.00 

2022 1450 05.002.12.365.0004-2016 4.4.90.52.00.00 

2022 1460 05.002.12.365.0004-2016 4.4.90.52.00.00 

2022 1470 05.002.12.365.0004-2016 4.4.90.52.00.00 

2022 1590 06.001.27.812.0006-2020 4.4.90.52.00.00 

2022 2035 07.010.10.301.0007.2031 4.4.90.52.00.00 

2022 2030 07.010.10.301.0007-2031 4.4.90.52.00.00 

2022 2510 08.001.08.244.0008-2044 4.4.90.52.00.00 

2022 2750 08.002.08.243.0008-6049 4.4.90.52.00.00 

2022 3000 09.003.26.782.0009-2052 4.4.90.52.00.00 

2022 3190 10.002.20.606.0010-2054 4.4.90.52.00.00 

 

15 – Justificativa da não exclusividade para ME’s e EPP’s: 

15.1. Não se aplica. 

 

16 – Justificativa do uso do sistema Registro de Preços: 



  
 

 

16.1. O sistema de registro de preço justifica-se por atender as exigências da lei com base no decreto n 

122/2014, artigo 3, inciso I e IV, que assim dispõem - I quando, pelas características do bem ou serviço, 

houver a necessidade de contratações frequentes; IV quando, pela natureza do objeto, não for possível definir 

previamente quantitativo a ser demandado pela administração. 

 

17 – Do Equilíbrio Econômico e Financeiro: 

17.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 

decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas nos artigos 57 e 65 da Lei de Licitações. 

 

Marquinho/PR, em 04 de Outubro de 2022. 

 

 

ELIO BOLZON JUNIOR 
Prefeito Municipal  



  
 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 084/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022 

ANEXO II 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº      /2022 

 

O MUNICÍPIO DE MARQUINHO, Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, 

com sede na Rua Sete de Setembro, s/nº, Centro, na cidade de Marquinho, Estado do Paraná, inscrito no 

CNPJ sob o nº 01.612.552/0001-13, neste ato representada pelo Prefeito Municipal de Marquinho/PR, em 

pleno exercício de seu mandato e funções, o Sr. Elio Bolzon Junior, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

     , inscrito(a) no CPF sob o nº       considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, 

na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, procedimento licitatório nº 084/2022, RESOLVE registrar 

os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) 

alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as 

partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações Decreto Municipal nº 

122/2014 e Decreto Municipal nº 087/2020,  e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS, especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico 

nº 054/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 

transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) 

são as que seguem:  

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
MARCA/ 

MODELO 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

 

3. ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

Item nº Órgãos Participantes 

001 Secretaria Municipal de Administração 

002 Secretaria Municipal de Saúde 

003 Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

004 Secretaria Municipal de Agricultura 

 

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da      . 



  
 

 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 3 

(três) meses, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução ou aumento dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve ou diminua o custo dos serviços ou bens registrados, 

cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

5.3. A revisão de preços poderá ocorrer por iniciativa da Administração ou por solicitação da empresa.  

5.4. Antes de autorizar a alteração dos preços, as demais empresas que integram o cadastro de reserva 

devem ser consultadas acerca do interesse em fornecer o item pelo mesmo preço registrado pelo primeiro 

classificado. 

5.5. Não havendo interesse dos demais fornecedores na forma do item anterior, o órgão gerenciador deve 

providenciar pesquisa de mercado para verificação dos valores, promovendo a alteração do preço. 

5.6. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado. 

5.7. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.7.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

5.8. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.8.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.8.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

5.8.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

5.8.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.8.1, 5.8.2 e 5.8.4 será formalizado 

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

5.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

5.10.1. Por razão de interesse público; ou 

5.10.2. A pedido do fornecedor. 

 

6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

Nota Explicativa: Suprimir o item quando inexistirem outros fornecedores classificados registrados na 
ata. 



  
 

 

6.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores 

e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

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

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução 

de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 

de licitação ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 

sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 

preços em níveis artificiais e não competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 

ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 

execução do contrato; 

e) "prática obstrutiva": (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (II) atos cuja 

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

promover inspeção. 

6.1.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 

física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga 

de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 

empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 

coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 

organismo. 

6.2. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o 

organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução 

do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

 

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. Caberá a gestão da ata ao servidor(a)       matrícula nº      , a quem compete todas as ações 

necessárias ao fiel cumprimento das condições aqui estipuladas, e ainda: 

I. Propor ao órgão competente, a aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na legislação, 

no caso de constatar irregularidade cometida pela beneficiária da Ata; 

II. Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto; 

III. Acompanhar o processo licitatório, em todas as suas fases; 



  
 

 

Manter controles adequados e efetivos da presente Ata, do qual constarão todas as ocorrências 

relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, com base nas informações e 

relatórios apresentados pelo fiscal; 

IV. Propor medidas que melhorem a execução da Ata. 

1.1. Caberá a responsabilidade de fiscalização desta ata, ao(à) Servidor(a) Municipal      , matrícula nº 

     , e aos demais fiscais de contratos que advirem da presente ata, a competência de: 

I.   Atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega, a prestação de serviço ou a execução da 

obra, após conferência prévia do objeto registrado; 

II.   Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos na Ata; 

III.   Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o 

estabelecido na Ata; 

IV.   Comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto; 

V.   Acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à 

execução do objeto, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e /ou previstas 

contratualmente; 

VI.   Observar que os prestadores de serviços se apresentem uniformizados e/ou com crachá de 

identificação quando estipulado em contrato; 

VII. Acompanhar a execução da Ata, informando ao gestor as ocorrências que possam prejudicar o bom 

andamento da obra, do fornecimento ou da prestação do serviço; 

VIII. Informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto ao 

gestor; 

IX.   Emitir e controlar, periodicamente, as ordens de serviço necessárias para a execução do objeto; 

1.2. A fiscalização de que trata o item “7.”, desta Ata, não exclui nem reduz a responsabilidade da 

beneficiária da Ata pelos danos causados a Administração Municipal de Marquinho/PR ou a terceiros, 

resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 

1.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Administração Municipal de Marquinho/PR, 

não elide nem diminui a responsabilidade da beneficiária da Ata quanto ao cumprimento das obrigações 

pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de 

imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão 

corresponsabilidade da Administração Municipal de Marquinho/PR ou do(a) servidor(a) designado para a 

fiscalização. 

1.4. À Administração Municipal de Marquinho/PR, não caberá qualquer ônus pela rejeição dos 

produtos/objetos considerados inadequados. 

 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 

encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 



  
 

 

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 

cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de 

Registro de Preços, nos termos do art. 11, §1º do Decreto n. 122/2014. 

8.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em      (     ) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos 

participantes (se houver).  

 

 

Local e data 

Assinaturas 

 

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s) 

  



  
 

 

ANEXOIII 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 084/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022 

 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 

     /2022, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 

MARQUINHOE A EMPRESA       

 

O MUNICÍPIO DE MARQUINHO, Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, 

com sede na Rua Sete de Setembro, s/nº, Centro, na cidade de Marquinho, Estado do Paraná, inscrito no 

CNPJ sob o nº 01.612.552/0001-13, neste ato representada pelo Prefeito Municipal de Marquinho/PR, em 

pleno exercício de seu mandato e funções, o Sr. Élio Bolzon Junior, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

     , inscrito(a) no CPF sob o nº      , doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa       

inscrita no CNPJ/MF sob o nº      , sediado(a) na      , em       doravante designada CONTRATADA, 

neste ato representada pelo(a) Sr.(a)      , portador(a) da Carteira de Identidade nº      , expedida pela 

(o)      , e CPF nº      , tendo em vista o que consta no Processo Licitatório nº 084/2022 e em observância 

às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 

8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, Decreto Municipal nº 122/2014 e Decreto Municipal nº 

087/2020, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 054/2022, 

por Sistema de Registro de Preços,  mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 

conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Discriminação do objeto: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
MARCA/ 

MODELO 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de       (     ) meses, contados da data da 

assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor total do presente Termo de Contrato é de R$       (     ). 

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, devendo compatibilizar-se com aquela prevista 
no Termo de Referência e com a proposta vencedora. 



  
 

 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral 

do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação a seguir: 

Dotações 

Exercício Conta Despesa Funcional Programática 

2022 0160 02.001.04.122.0002-2002 4.4.90.52.00.00 

2022 0310 03.002.04.122.0002-2005 4.4.90.52.00.00 

2022 0440 03.003.04.122.0002-2006 4.4.90.52.00.00 

2022 0730 05.002.12.361.0004-2011 4.4.90.52.00.00 

2022 1030 05.002.12.361.0004-2013 4.4.90.52.00.00 

2022 1040 05.002.12.361.0004-2013 4.4.90.52.00.00 

2022 1050 05.002.12.361.0004-2013 4.4.90.52.00.00 

2022 1300 05.002.12.361.0004-2015 4.4.90.52.00.00 

2022 1450 05.002.12.365.0004-2016 4.4.90.52.00.00 

2022 1460 05.002.12.365.0004-2016 4.4.90.52.00.00 

2022 1470 05.002.12.365.0004-2016 4.4.90.52.00.00 

2022 1590 06.001.27.812.0006-2020 4.4.90.52.00.00 

2022 2035 07.010.10.301.0007.2031 4.4.90.52.00.00 

2022 2030 07.010.10.301.0007-2031 4.4.90.52.00.00 

2022 2510 08.001.08.244.0008-2044 4.4.90.52.00.00 

2022 2750 08.002.08.243.0008-6049 4.4.90.52.00.00 

2022 3000 09.003.26.782.0009-2052 4.4.90.52.00.00 

2022 3190 10.002.20.606.0010-2054 4.4.90.52.00.00 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE  

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo 

a este Contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA/VALIDADE 

7.1. Será exigido o prazo da garantia dos produtos na presente contratação, conforme regras constantes 

do Termo de Referência. 



  
 

 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, 

anexo ao Edital. 

 

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 

CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo 

do Edital.  

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

12.1.  Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores 

e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 

licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

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

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução 

de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 

de licitação ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 

sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 

preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 

ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 

execução do contrato; 

e) "prática obstrutiva": (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (II) atos cuja 

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

promover inspeção. 

12.1.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa 



  
 

 

física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga 

de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da 

empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 

coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 

organismo. 

12.1.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte 

ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, 

permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar 

o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e 

à execução do contrato. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO 

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII 

do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 

direito à prévia e ampla defesa. 

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso: 

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.4.3. Indenizações e multas. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES 

14.1. É vedado à CONTRATADA: 

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato. 

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 



  
 

 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos 

e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 

Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Laranjeiras do Sul/Pr., para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º 

da Lei nº 8.666/93. 

18.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 

Município de Marquinho/PR,       de       de 2022. 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 


