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EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 79/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 108/2018 

 
DATA DA REALIZAÇÃO: 13/11/2018 

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas 
LOCAL: Prefeitura do Município de Bom Sucesso do Sul– Paraná 

www.comprasgovernamentais.gov.br “Acesso Identificado” 
 

COM ITENS EXCLUSIVOS, PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
 
 

O MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 

80.874.100/0001-86, através da Secretaria de Administração, sediado à Rua Candido Merlo nº 290 – 

centro – Bom Sucesso do Sul Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Nilson 

Antonio Feversani torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para atender à solicitação da Secretaria Municipal 

de Administração, objetivando a Aquisição de camisetas e material para campanhas, 
brindes, material de copa cozinha Higiene e limpeza, material para saúde menta e 
VIGIASUS, para atendimento da UAPSF e UBS do Município de Bom Sucesso do 
Sul,  
  

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
 

13 de novembro de 2018 às 09h00min 
 

UASG: 989979 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PR 
Local da Sessão Pública: www.comprasgovernamentais.gov.br  

 
O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus 
Anexos, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 
14 de agosto de 2014, Decreto Federal n.º 5.450/2005 e Decreto Federal nº 5.504/2005, e legislação 
complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 
É Pregoeira, deste Município, Josiane Folle, designada pela Portaria nº 03/2018 de 17 de janeiro de 2018, 
publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná Edição n.º 1424, de 18 de janeiro de 2018. 
 
1  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO 

ELETRÔNICO 
 

1.1. O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio 
eletrônico, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.  

 
1.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 13 de novembro de 2018 

às 09h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições 
descritas neste Edital. 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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1.3. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO 
SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE 
COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 5.450/05, art. 24, § 5º). 

 
 

2  DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto deste PREGÃO FUTURAS Aquisição de camisetas e material para 

campanhas, brindes, material de copa cozinha Higiene e limpeza, material 
para saúde menta e VIGIASUS, para atendimento da UAPSF e UBS do 
Município de Bom Sucesso do Sul, conforme a necessidade. Conforme especificações 
constantes do termo de referência em anexo. 

2.2 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.bomsucessodosul.pr.gov.br. 

 
2.3 A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao licitante 

a participação em quantos itens forem de seu interesse. 
 
2.4 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras 

Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 
 
2.5 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de 

Licitações pelo telefone nº (046) 2334-1135. 
 

2.6 As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde, telefone nº (46) 3234-1222. 

 
3  DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, observada às especificações 

técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital. 
 
4        DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATÓRIO 
4.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências 

em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com 
antecedência de até 02 (dois) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do 
certame, observado o disposto no art. 41, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

4.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas em dias 
úteis, das 08h00 às 16h00, na Rua Candido Merlo nº 290,  Setor de Protocolo, Centro, 
Bom Sucesso do Sul, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico: 

pregoeiro_bss@hotmail.com ou licitacoes@bssul.pr.gov.br.  
 

4.1.2 A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame. 
 
4.1.3 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a 

formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO.  
 
4.2 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de 

pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia 
autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, 
que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da 
impugnante. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.bomsucessodosul.pr.gov.br/
mailto:pregoeiro_bss@hotmail.com
mailto:licitacoes@bssul.pr.gov.br
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4.3 Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente serão prestados e 

considerados quando solicitados por escrito a Pregoeira ou Equipe de Apoio, até 02 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail: 
licitacoes@bssul.pr.gov.br ou pregoeiro_bss@hotmail.com. 

 
5  DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
5.1  Poderão participar deste PREGÃO exclusivamente os interessados qualificados como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, aptas a se beneficiarem do tratamento diferenciado 
e favorecido estabelecido pela Lei Complementar n.° 123/2006, alterado pela Lei Complementar 
n.º 147/2014, cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto licitado, que atenderem 
a todas as exigências deste Edital e que estiverem regularmente credenciados e em situação 
regular perante o sistema eletrônico do Portal COMPRASNET, desde que não se enquadrem em 
qualquer das exclusões relacionadas no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006. 
 

5.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do 
presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto 
a qualquer unidade cadastradora dos Órgãos da Administração Pública, até o terceiro 
dia útil a data do recebimento das propostas. 
 

5.1.2 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao 
Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão. 

 
5.1.3 Aplica-se o tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e empresas de 

pequeno porte, aplicando-se os dispositivos legais previstos na sessão I do capítulo V 
(acesso aos mercados) da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada 
pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014. 

 
5.2 Será vedada a participação de empresas: 

 
a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 
 

b) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 
c) Enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, ou ainda, 

 
d) Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação. 

 
5.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “ não”, em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
 

5.3.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 
a 49; 
 

5.3.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital; 

 
5.3.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

mailto:licitacoes@bssul.pr.gov.br
mailto:pregoeiro_bss@hotmail.com


                                                    MUNICÍPIO DE  
                                                   BOM SUCESSO DO SUL 

                                     ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 
5.3.4 Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 
(quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal; 

 
5.3.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente; 

 
5.3.6 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

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

 
6        DO CREDENCIAMENTO 
6.1 O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br.   
 

6.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.  
 

6.3 O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de registro atualizado 
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.  
 

6.4 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante, 
incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  
 

6.5  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a 
presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na 
forma eletrônica.  
 

6.6  O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.  
 

6.7 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 
7  DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA 
7.1 A participação no PREGÃO dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do Licitante e 

subsequente encaminhamento da proposta de preços com valor unitário, a partir da 
disponibilização do sistema até 13 de novembro de 2018 às 09h00min, horário de Brasília, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, devendo conter as informações especificadas no 
subitem 11.2. 
 

7.1.1 O licitante deverá descrever detalhadamente as especificações do produto ofertado em 
campo próprio do sistema, em conformidade com o Termo de Referência, constante do 
Anexo I deste Edital. 

 
7.1.2 Até a abertura da sessão, o Licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 
 

7.2 O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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7.3 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, de sua desconexão ou por sua 
omissão quando chamado à manifestação via “chat”. 

 
8  DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
8.1 No dia 13 de novembro de 2018 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na 

internet será aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas 
recebidas e início da etapa de lances. 
 

8.2 A comunicação entre a Pregoeira e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 
8.3 Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
8.4 Aberta a sessão, a Pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que 

não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, sejam omissas, 
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem o 
licitante. 

 
8.5 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
8.6 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela Pregoeira, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 
 
8.7 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia 
útil subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação da 
Pregoeira em contrário. 
 

9  A FORMULAÇÃO DOS LANCES 
9.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento 
e respectivo horário de registro e valor. 
 

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

9.3 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 
sistema 
 

9.3.1 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 
(vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos. 
 

9.4 Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do ofertante. 
 

9.5 Caso o licitante não ofereça lances, permanecerá o valor da última proposta eletrônica para efeito 
da classificação final. 
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9.6 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 

9.7 A Pregoeira poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível à realização de 
eventual diligência. 
 

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

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

9.10 Caso a desconexão da Pregoeira persista por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 
10     DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
10.1 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a pregoeira examinará a 

aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 
 

10.2 A qualquer tempo, a pregoeira poderá negociar os preços ofertados, objetivando propostas mais 
vantajosas para a municipalidade. 

 
10.3 Serão desclassificadas as propostas cujos preços sejam incompatíveis com a realidade de 

mercado e que não atendam às exigências deste edital. 
 
10.4 Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, não atender às exigências deste edital, 

ou se o licitante desatender as exigências de habilitação, A pregoeira examinará a proposta ou 
lance subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
Edital. 

 
10.4.1 Na situação a que se refere o subitem anterior A pregoeira poderá negociar com o 

licitante, para que seja obtido um preço melhor. 
 

10.5 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o Licitante será declarado 
provisoriamente vencedor, sendo-lhe, após a análise dos documentos encaminhados constantes 
do item 13 deste Edital, adjudicado o objeto ou item licitado. 

 
10.6 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 

relativas à sessão pública do PREGÃO constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem 
prejuízo das demais formas de publicidade, previstas na legislação pertinente. 

 
10.7 Havendo pendência na aceitação ou habilitação para quaisquer dos itens objeto desse certame, 

A pregoeira fará uso da funcionalidade “EM ANÁLISE” com o encerramento da sessão pública 
para os demais. 

 
10.8  Os Itens foram distribuídos conforme artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014: 

 
10.9  Exclusiva” – Lotes/itens de contratação estão abertos para a participação EXCLUSIVA de 

“Microempresa – ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP”, e que atuem no ramo de 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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atividade referente ao objeto licitado, conforme determina o artigo 48 da Lei Complementar 
n° 147/2014. 

 
10.10 Aplica-se a este Pregão o disposto no Art. 48 § 3o. Os benefícios referidos no caput deste 

artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas LOCAL ou REGIONALMENTE, até 
o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido. 

 
10.11 LOCAL: Município de Bom Sucesso do Sul/PR. 
 
10.12 REGIONALMENTE: Municípios do Sudoeste do Paraná conforme definido pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
10.13 MUNICÍPIOS: Ampere, Barracão, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Bom 

Jesus do Sul, Capanema, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Coronel 
Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Flor da Serra do Sul, Francisco 
Beltrão, Honório Serpa, Itapejara do Oeste, Manfrinópolis, Mangueirinha, Mariópolis, 
Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Palmas, Pato Branco, 
Pérola do Oeste, Pinhal de São Bento, Planalto, Pranchita, Realeza, Renascença, Quedas 
do Iguaçu, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do 
Sudoeste, São João, São Jorge D'Oeste, Saudade do Iguaçu, Sulina, Verê e Vitorino. 

 
11  DO ENVIO DA PROPOSTA  
11.1 A proposta de preços provisoriamente classificada em primeiro lugar, contendo as especificações 

detalhadas do objeto, com os preços unitários, adequados aos lances eventualmente ofertados, 
deverá ser anexada no sistema do Compras Governamentais, juntamente com a documentação 
de habilitação constante do item 13 deste Edital, no prazo máximo de 03 (três) horas, contados 
a partir da convocação pela Pregoeira. 

 
11.1.1 A proposta deverá ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante 

procuração devidamente assinada, se for o caso, com firma reconhecida, que comprove 
a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços, bem 
como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, devendo ser acompanhada 
do contrato ou estatuto social. 
 

11.2 A proposta deverá conter: 

 
11.2.1 proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, 

vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de 
desclassificação da proposta; 
 

11.2.2 preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo  e por extenso, 
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
 

11.2.3 indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, 
seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à 
execução do objeto; 
 

11.2.4 prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º 
combinado com o artigo 66, § 4º; 
 

11.2.5 especificação do produto e marca; 
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11.2.6 declaração de que se enquadra na condição de micro e pequena empresa prevista 
na Lei Complementar 123/06. 
 

11.2.7 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com 
apenas duas casas decimais (0,00). 
 

11.2.8 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender 
todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de 
desclassificação. 
 

11.2.9 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre 
informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos 
complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos. 
 

11.2.10 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no 
mercado no dia de sua apresentação. 

 
11.3 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da 

PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão 
formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no 
caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada. 

 
12  DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
12.1 O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços 

razoáveis praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, aferido 
mediante a pesquisa de preços que instrui o processo administrativo pertinente a esta licitação, a 
qual poderá, a critério da pregoeira, ser atualizada por ocasião do julgamento das propostas, de 
modo a evidenciar a economicidade da contratação, nos termos do Decreto Municipal nº 056/2006, 
de 20 de março de 2006, alterado pelo Decreto Municipal nº 082/2006 de 12 de abril de 2006. 
 

12.2 Se houver indícios de que a proposta apresentada seja inexequível, a pregoeira determinará ao 
licitante que comprove a exequibilidade, sob pena de desclassificação. 

 
12.3 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por 

meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes 
com os de mercado do objeto deste Pregão. 

 
12.4 Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do parágrafo 3º do 
artigo 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se 
adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

 
12.4.1 questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 
 

12.4.2 verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou 
com a iniciativa privada; 
 

12.4.3 demais verificações que porventura se fizerem necessárias; 
 

12.4.4 a adequação da proposta na forma dos itens anteriores não poderá acarretar 
majoração de seu valor, sem prejuízo no contido no item; 
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12.4.5 se a proposta não for aceitável, ou for desclassificada, a Pregoeira examinará a 
subsequente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a 
este edital. 
 

12.4.6 no julgamento das propostas, a Pregoeira 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 os licitantes, atribuindo-
lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
13  DA HABILITAÇÃO 
13.1 Para a habilitação dos licitantes detentores da melhor oferta, será exigida a documentação 

relativa: 
13.1.1 à habilitação jurídica. 
13.1.2 à qualificação econômico-financeira 
13.1.3 à regularidade fiscal e trabalhista 
13.1.4 à regularidade técnica 
13.1.5 inexistência de fatos impeditivos de licitar ou contratar com a Administração 

Pública 
13.1.6 ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
 

13.2 O Licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar deverá comprovar, no prazo 
máximo de 03 (três) horas, a contar da convocação da Pregoeira ao final da sessão pública, no 
sistema eletrônico, sua condição de habilitação, anexando no sistema COMPRASNET os 
documentos abaixo relacionados, juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA.  E 
apenas em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio 
do email institucional: pregoeiro_bss@hotmail.com ou licitacoes@bssul.pr.gov.br, sendo os 
originais apresentados no prazo de até 03 (três) dias úteis, juntamente com a Proposta de Preço 
atualizada, em envelope fechado com a identificação de sua razão social e nº do Pregão 
Eletrônico, endereçada à Pregoeira que processou o certame, no seguinte endereço: Rua Candido 
Merlo nº 290 – Centro – Bom Sucesso do Sul - PR, CEP 85515-000. 

 
13.2.1 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará, item a item, o Licitante detentor da 

proposta melhor classificada, para que este anexe no sistema COMPRASNET, os 
documentos relativos a HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA. Para 
tanto a pregoeira fará uso da ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o Licitante 
obedecer ao prazo de 03 (três) horas, utilizando o link “ANEXAR”, disponível apenas para 
o Licitante convocado/vencedor. 
 

13.2.2 Será aceito apenas 01 (UM) arquivo (COMPACTADO ex.: .zip e .pdf) com TODOS os 
relativos  Documentos de Habilitação e Proposta de Preços Final. 
 

13.2.3 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo 
de 03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer 
alegação, o envio da Proposta de Preço e documentos de habilitação, sendo 
realizado, pela Pregoeira, o registro da não aceitação da proposta. 
 

13.2.3.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá 
solicitar, dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do 
mesmo. 

 
13.2.4 É facultado a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do 
processo desde a realização da sessão pública. 

mailto:pregoeiro_bss@hotmail.com
mailto:licitacoes@bssul.pr.gov.br
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13.2.5 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de 

Preços atualizada ou não atender às exigência habilitatórias, a Pregoeira 
DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 
 

13.2.6 A documentação remetida via original deverá corresponder exatamente àquela 
inserida no Sistema Eletrônico. O envio de documento não inserto no Sistema 
Eletrônico resultará na desconsideração do mesmo, para fins de análise por parte 
da área técnica, salvo na hipótese de pedido expresso da licitante, formalizado via 
e-mail dentro do prazo de 03 (três) horas, para a inclusão de tal documentação, se 
for aceitável por parte da Pregoeira, a situação na qual será aplicada, a funcionalidade 
“Convocar anexo”. 

 
13.3 Os documentos deverão ser apresentados em: original, fotocópia, Publicação de Órgão da 

Imprensa Oficial, ou ainda extraídos da INTERNET, ficando nesta hipótese sua veracidade sujeita 
à nova consulta a ser feita pela Equipe de Apoio deste Pregão. 

 
13.4 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no 

SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados. 
 

13.4.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 8º da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 outubro de 2010, não substituirá os documentos 
indicados nos subitens 13.5.3.1; 13.5.3.2; 13.5.3.3; 13.5.3.4; 13.5.3.5; 13.5.3.6; devendo os 
mesmos serem enviados juntamente com a documentação original. 
 

13.5 Os Licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação: 
 

13.5.1 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 
 

13.5.1.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  
 

13.5.1.2 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. 

 
13.5.1.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução 
CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  

 
13.5.1.4 A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, de 

14/12/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, deverá 
apresentar juntamente com a documentação de habilitação, a Declaração 
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO V) a Certidão 
Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte expedida 
pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, nos últimos 
60(sessenta) dias, contados a partir da data prevista para recebimento das 
propostas e da habilitação. 

 
13.5.2 A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em: 
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13.5.2.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à 
matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 
60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo 
não constar do documento.  
 

13.5.2.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanço provisório, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta 

 
13.5.2.3 A comprovação da boa situação financeira da empresa Licitante, de que trata o 

item acima, será demonstrada pela obtenção do índice de Solvência Geral 
(SG), maior ou igual a 1,0 (um vírgula zero), resultante da aplicação da fórmula 
estabelecida abaixo: 

 
  SG =        ________________Ativo Total_________________ 

               Passivo Circulante+Passivo Exigível a Longo Prazo 
 

13.5.2.4 Somente serão aceitas as Demonstrações Contábeis na forma da Lei, 
respeitando a norma legal que rege estes documentos, os quais deverão contemplar: a 
indicação do número das páginas e do número do Livro Diário onde estão inscritos o 
Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, acompanhados dos 
respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo; assinatura do contador e do 
titular ou representante legal da entidade nas Demonstrações Contábeis; e prova de 
registro na Junta Comercial ou cartório (com carimbo, etiqueta ou chancela da Junta 
Comercial). 
 
13.5.2.5 Para fins do subitem 13.5.2.2., as empresas que adotarem o SPED Contábil 
(Sistema Público de Escrituração Digital) deverão apresentar impressos o arquivo da ECD 
que contenha o Balanço Patrimonial do último exercício (arquivo transmitido por meio do 
SPED em formato.txt) e o Termo de Autenticação (recibo gerado pelo SPED). 

 
13.5.2.6 Para empresas constituídas há menos de 1 (um) ano, será aceita a apresentação 
do balanço de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial, acompanhado do 
documento de constituição da empresa, que comprove tal condições. Não será aceito 
nenhum outro documento, que não este, previsto em Lei. 

 
13.5.3 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em: 

 
13.5.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 
13.5.3.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação 

de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida 
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da 
Fazenda; 

 
13.5.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado; 
 

13.5.3.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos 
relacionados com o objeto licitado; 
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13.5.3.5 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço (FGTS); 

 
13.5.3.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011; 

 
13.5.3.7 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma 

restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que 
atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição 
será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da 
documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a 
contar do momento em que for declarado vencedor do certame. 

 
13.5.3.7.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará 

a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
cabíveis. 

13.5.3.8 Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões 
positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu 
corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade 
suspensa. 
 

13.5.4 Deverá apresentar ainda as DECLARAÇÕES: 
 

13.5.4.1 Declaração de inexistência de fatos impeditivos de licitar ou contratar com a 
Administração Pública, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam 
a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante 
do Anexo IV deste Edital. (ANEXO III) 
 

13.5.4.2 Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 
menores, conforme art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição de 1988 c/c Lei nº 
9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02. (ANEXO IV). 
 

13.5.5 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e 
sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital. 

 
13.5.6 No julgamento da habilitação, a pregoeira 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. 

 
13.5.7 O não atendimento das exigências constantes do item 13 deste Edital implicará a 

inabilitação do licitante. 
 
14  DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO 
14.1 A documentação solicitada no item 13, em original ou cópias autenticadas, e a proposta original, 

deverão ser apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação  da  
pregoeira  no  sistema  eletrônico,  no  seguinte  endereço: Rua Candido Merlo nº 290, – Centro 
– Bom Sucesso do Sul - PR, CEP 85515-000. Aos cuidados do Departamento de Licitações e 
Contratos e a pregoeira responsável: Josiane Folle. O envelope contendo os documentos deve 
estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número 
e ano do Pregão Eletrônico. 
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14.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação 
de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, a pregoeira o declarará 
vencedor. 
 

14.3 Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar 
sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os 
autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo 
instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação. 

 
15  DOS RECURSOS 
15.1 Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma 

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
 

15.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse 
direito. 

 
15.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, 
querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
dos seus interesses. 

 
15.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via 

internet, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
15.5 O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo 
 
15.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco) dias para: 
 

15.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 
estabelecido; 
 

15.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão; 
 

15.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 
 
15.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 

15.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação. 
 

15.9 Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 
procedimento à autoridade superior para homologação. 

 
16  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
16.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro 

lugar será declarado vencedor. 
 
16.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será 

examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a 
todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele 
adjudicado o objeto da licitação. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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16.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira, ou, 
quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
16.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição 

do objeto licitado. 
 

17   DO PAGAMENTO 
17.1 O pagamento será efetuado através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada  

pelo  Contratado,  à  vista  da  fatura/nota  fiscal  por  ele  apresentada,  no  prazo máximo de 30 
(trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto, com a apresentação da Nota Fiscal somente 
Eletrônica devidamente atestada pela secretaria; 
 

17.2 A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO 
ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento. 

 
17.3 Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte 

da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema 
seja definitivamente sanado. 

 
18  DO VALOR MÁXIMO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
18.1 Não haverá reajuste de preço. 

 

1.1. Valor máximo estimado da licitação é de R$ 98.652,92 (noventa e oito mil seiscentos e cinquenta 
e dois reais e noventa e dois centavos). 

 

18.3 As despesas decorrentes deste processo licitatório ocorreram através da dotação orçamentária n.º 
07.00 – Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 10.301.00072.078. – 
Manutenção das atividades do Vigiasus; 3.3.90.30- Material de Consumo; Despesa: 667. 

 DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

18.2 As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão no TERMO DE CONTRATO, 
cuja minuta consta como Anexo VI deste Edital. 
 

18.3 O Contrato Administrativo será encaminhado através dos correios, para o endereço 
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a assinatura do 
instrumento em 03 (três) vias, sendo que 1(uma) das vias pertence ao contratado, e as outra 2 
(duas) vias originais deverão ser encaminhadas ao Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 

 
18.4 Para a assinatura do contrato, está deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária 

(diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e 
procuração, na hipótese de nomeação de procurador, e cédula de identidade do representante. 

 
18.5 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito 
pela Administração. 

 
19  DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO 
19.1 O prazo de entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital, após a 

solicitação e emissão de empenho da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
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19.1.1 O prazo de entrega poderá ser prorrogado, no interesse da Administração e a critério da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, diante de pedido formalizado, feito ao setor 
requisitante até 2 (dois) dias antes do término do prazo original. 
 

19.1.1.1 Compete a área requisitante, no interesse e a critério da Administração, 
determinar o prazo total da prorrogação. 

 
19.2 Constatadas irregularidades no objeto contratual, a qualquer tempo, a Contratante poderá: 

 
19.2.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinar sua 

substituição ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 

19.2.1.1 Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, 
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 

 
19.2.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 

19.2.2.1 Na hipótese de complementação, o contratado deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação do contratante, no prazo máximo de 03 (três) 
dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado.  

 
19.3 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente dentro do exercício financeiro vigente, conforme 

Decreto de Execução Orçamentária.  
 

20 DAS PENALIDADES 
20.1 De conformidade com o art. 86, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, o atraso injustificado na 

realização do serviço objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa 
moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 
 

20.1.1 A multa prevista no item 21.1, será descontada dos créditos que a contratada possuir 
com o município de Bom Sucesso do Sul - PR, e poderá cumular com as demais sanções 
administrativas. 

 
20.2 Caso a licitante não substitua o objeto considerado irregular no prazo previsto neste Edital e Anexo 

I, serão aplicadas as penalidades do item 21.1., sem prejuízo da aplicação daquelas contidas no 
item 21.3. 
 

20.3 Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, pela inexecução total ou parcial do 
objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário 
Oficial do Ente Federado, as seguintes penalidades: 
a) advertência por escrito; 

b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre 

a parcela inadimplida do contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município de Bom Sucesso do Sul, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso 

de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do Município, será aplicado o 

limite máximo temporal previsto para a penalidade 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
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autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

 
20.4 Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados 

da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a 
contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 
encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do 
Município de Bom Sucesso do Sul/PR. 
 

20.5 Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da 
multa não recolhida será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela 
Procuradoria Geral do Município de Bom Sucesso do Sul. 

 
20.6 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 
encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 
prazo. 

 
20.7 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 

do interessado e recurso nos prazos definidos em lei. 
 

21 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 
21.1 Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul o direito de revogar a licitação por 

razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou 
anulá-la em virtude de vício insanável. 
 

21.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos 
que diretamente dele dependam. 
 

21.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 
indicará expressamente os atos a que ela se estende. 
 

21.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 
 

21.5 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o 
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 
 

21.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos 
demais interessados. 
 

21.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 
 

21.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Bom Sucesso 
do Sul. 

 

22. FRAUDE E CORRUPÇÃO 
22.1  Nos termos da Resolução SESA nº 207/2016, O Banco Mundial exige que o Estado do Paraná, 

por meio da Secretaria de Estado da Saúde — SESA, Mutuários de Empréstimo (incluindo 
beneficiários do empréstimo do Banco), licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus agentes 
(sejam eles declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviço e 
fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado, que mantenham os mais elevados 
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padrões de ética durante a aquisição e execução de contratos financiados pelo Banco1. Em 
consequência desta política, o Banco: a) define, para os fins desta disposição, os termos indicados 
a seguir: 
(i) "prática corrupta"2: significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de 
terceiros;  
(ii) "prática fraudulenta"3: significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de 
forma intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com o objetivo de 
obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o cumprimento 
de uma obrigação;  
(iii) "prática colusiva"4: significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar 
um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;  
(iv) "prática coercitiva"5: significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar 
dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influenciar 
indevidamente as ações de uma parte;  
(v) "prática obstrutiva": significa:  
(aa)  deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer 
declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação 
do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, 
perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento 
sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou  
(bb)  atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco 

de promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (e) abaixo:  
b) rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado para a 
outorga do contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, 
subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, direta ou 
indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao 
concorrer para o contrato em questão;  
c) declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo alocada a 
um contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um 
beneficiário de qualquer parte dos recursos empréstimo envolveram-se em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de aquisição ou de 
implementação do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e 
adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater essas práticas quando de sua ocorrência, 
inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no momento em que tomou 
conhecimento dessas práticas;  
d) sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os 

                                                 

1 Nesse contexto, será imprópria qualquer atitude tomada no intuito de influenciar o processo de aquisição ou a execução do 
contrato para obter vantagens indevidas. 

2 Para os fins deste parágrafo, "terceiros" refere-se a um funcionário público que atue no processo de aquisição ou na execução 
do contrato. Nesse contexto, "funcionário público" inclui a equipe do Banco Mundial e os funcionários de outras 
organizações que examinam ou tomam decisões sobre aquisição. 

3 Para os fins deste parágrafo, "parte" refere-se a um funcionário público; os termos "benefício" e "obrigação" são relativos ao 
processo de aquisição ou à execução do contrato; e o "ato ou omissão" tem como objetivo influenciar o processo de 
aquisição ou a execução do contrato. 

4 Para os fins deste parágrafo, o termo "partes"Il refere-se aos participantes do processo de aquisição (inclusive funcionários 
públicos) que tentam por si mesmos ou por intermédio de outra pessoa ou entidade que não participe do processo de 
aquisição ou seleção simular a concorrência ou estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos ou ter acesso 
às propostas de preço ou demais condições de outros participantes. 

5 Para os fins deste parágrafo, "parte" refere-se a um participante do processo de aquisição ou da execução do contrato. 



                                                    MUNICÍPIO DE  
                                                   BOM SUCESSO DO SUL 

                                     ESTADO DO PARANÁ 

 

 

procedimentos de sanção cabíveis do Banco6, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente 
ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo Banco; e (ii) para ser 
designado7 subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador de serviço de uma empresa 
elegível que esteja recebendo a outorga de um contrato financiado pelo Banco;  
e) Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, pessoal, 
consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que o Banco inspecione 
todas as contas e registros, além de outros documentos referentes à apresentação das propostas 
e à execução do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados pelo Banco.  
 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
23.1 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do 
Paraná através do endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amp/, e no Portal de 

Transparência do Município através do endereço eletrônico www.bomsucessodosul.pr.gov.br/. 
 

23.2 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul não será, em caso algum, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
23.3 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4 Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultado ao Pregoeiro 

ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão pública. 

 
23.5 Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo 

Pregoeiro. 
 
23.6 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá, com base na legislação vigente. 
 
23.7 No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá relevar omissões puramente 

formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente. 
 
23.8 Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, 

prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o 
integram. 

23.9 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de 
cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda, 
excepcionalmente através de cópia acompanhada do original para autenticação pela pregoeira, e 
serão retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo pertinente a esta 
licitação. 

 
23.10 Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante 

                                                 
6 Uma empresa ou uma pessoa física pode ser declarada inelegível para a outorga de um contrato financiado pelo Banco: (i) 

após a conclusão do processo de sanção conforme os procedimentos do Banco, incluindo, inter alia, impedimento 
"cruzado", conforme acordado com outras Instituições Financeiras Internacionais, como Bancos Multilaterais de 
Desenvolvimento e através da aplicação de procedimentos de sanção por fraude e corrupção em licitações corporativas 
do Grupo Banco Mundial, e (ii) em decorrência de suspensão temporária ou suspensão temporária preventiva em 
relação a um processo de sanção em trâmite. 

7 Um subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor ou prestador de serviço nomeado (nomes diferentes podem ser usados 
dependendo do edital de licitação específico) é aquele que: (i) foi indicado pelo licitante em sua pré-qualificação ou 
proposta porque traz experiência e conhecimento específicos ou cruciais que permitem ao licitante cumprir as 
exigências de qualificação para a licitação em tela; ou (ii) foi indicado pelo Mutuário. 

http://amsop.dioems.com.br/
http://www.bomsucessodosul.pr.gov.br/
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legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 
 
23.11 Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pela Equipe de Apoio. 
 
23.12 Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com número 

de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz 
ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa. 

 
23.13 Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não poderão, 

em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não 
podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado. 

 
23.14 O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 

8.666/93. 
 
23.15 O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as condições 

de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório. 
 
23.16 Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.17 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, desde que não haja comunicação da pregoeira em contrário. 

 
23.18 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 
Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul.  

 
23.19 Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pela pregoeira. 
 
23.20 As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 

os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição 
da habilitação do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento 
de qualquer licitante. 

23.21 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

ANEXO I Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento; 
ANEXO II Modelo Padrão de Proposta Comercial; 
ANEXO III Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de Licitar ou Contratar com a 

Administração 
ANEXO IV Modelo de Declaração de Regularidade com o Ministério do Trabalho 
ANEXO V Modelo de Declaração de Enquadramento – ME/EPP; 

ANEXO VI Modelo de Minuta do Contrato 

 
Bom Sucesso do Sul, 29 de outubro de 2018. 

 

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

Josiane Folle 
Pregoeira 
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Processo nº 108/2018 
Pregão Eletrônico nº 79/2018 

 

OBJETO:   Aquisição de camisetas e material para campanhas, brindes, material de copa 
cozinha Higiene e limpeza, material para saúde menta e VIGIASUS, para 
atendimento da UAPSF e UBS do Município de Bom Sucesso do Sul,  

ANEXO – I  

Termo de Referência 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
I – DESCRIÇÃO:  
 
a. Constitui objeto deste certame Aquisição de camisetas e material para campanhas, 

brindes, material de copa cozinha Higiene e limpeza, material para saúde menta e 
VIGIASUS, para atendimento da UAPSF e UBS do Município de Bom Sucesso do Sul, 
, de acordo com as especificações técnicas adiante discriminadas, cabendo a Secretaria Municipal 
de Saúde, informar à Comissão se o produto ofertado atende às exigências técnicas alvitradas. 
 

Item Descrição do Item Unid Qtde.  
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 

1 Fita métrica para aferição de circunferência, flexível, com 
1,5 metros de comprimento por 2 cm de largura, (trena para 
Costura). 

Unid. 5 R$ 5,90 R$ 29,50 

2 Jogo educativo em madeira da memória, contendo 
aproximadamente 30 peças. Unid. 3 R$ 29,88 R$ 89,64 

3 Bolsa de uso lateral, para agentes comunitárias de saúde, 
personalizada, com brasão do município, escrito Agente 
Comunitário de Saúde, medindo aproximadamente 37 cm 
de altura, 30 de largura, 15 profundidade, composta de 
Courvin ou Courino,  com três repartições. 

Unid. 10 R$ 121,25 R$ 1.212,50 

4 Língua de sogra 15 cm, composição papel e plástico. Unid. 150 R$ 4,75 R$ 712,50 

5 Bolinhas de sabão frasco de 50 ml Unid. 150 R$ 4,76 R$ 714,00 

6 Mola maluca média colorida Unid. 150 R$ 4,75 R$ 712,50 

7 Apitos coloridos em plástico, com bolinha que não trava 
em contato com a saliva ou água. Requer esforço mínimo 
para apitar. Som agudo. Medindo Aproximadamente 4,6 
cm X 1,6 cm. 

Unid. 150 R$ 4,75 R$ 712,50 

8 Dentadura de vampiro- Material de fabricação: plástico 
Tamanho único - Dimensões aproximadas em cm: 4,5 x 2,5 
Cor Branca. 

Unid. 150 R$ 6,21 R$ 931,50 

9 Io io - ioiôs coloridos, no formato circular, acompanha 
barbante para brincar com o artigo. -  4,0 centímetros. - 
Barbante: 65,0 centímetros. Composição: Plástico e Nylon.  

Unid. 150 R$ 5,60 R$ 840,00 

10 Embalagens para pipoca (saquinhos de papel, capacidade 
200 gramas), medindo 7x12 cm Unid. 10.000 R$ 0,46 R$ 4.600,00 

11 
Sacolinhas plásticas pequenas, na cor branca, medindo 
25x35 cm 

Unid. 15.000 R$ 0,34 R$ 5.100,00 

12 
Barbante de sisal com 10mm de espessura, rolo com 100 
metros cada Rolo 4 R$ 23,50 R$ 94,00 

13 
Fita Mimosa de cetim verde, com 7 mm de largura 100 
metros de comprimento. Rolo 4 R$ 24,40 R$ 97,60 
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14 
Fita Mimosa de cetim, amarela com 7 mm de largura 100 
metros de comprimento. Rolo 4 R$ 24,40 R$ 97,60 

15 
Fita mimosa de cetim Pink com 7 mm de largura 100 
metros de comprimento. Rolo 4 R$ 24,40 R$ 97,60 

16 
Fita Mimosa de cetim Rosa, com 7 mm de largura 100 
metros de comprimento. Rolo 4 R$ 24,40 R$ 97,60 

17 
Fita Mimosa de cetim, Azul  com 7 mm de largura 100 
metros de comprimento. Rolo 4 R$ 24,40 R$ 97,60 

18 
Fita Mimosa de cetim, Branca com 7 mm de largura 100 
metros de comprimento. Rolo 4 R$ 24,40 R$ 97,60 

19 
Pirulitos com cabinhos, para campanhas, sabores 
diversos. 

Kilos 25 R$ 22,63 R$ 565,75 

20 
Balas macias para campanhas pacotes de 1 kg, sabores 
diversos. 

Kilos 25 R$ 22,58 R$ 564,50 

21 
Pastas plásticas tipo A4, para pendurar na parede, 
proteção dos documentos que devem ficar expostos.  Unid. 100 R$ 13,03 R$ 1.303,00 

22 

Copos em acrílico, cor azul com tema “novembro azul, 
com a logo do município e escrito SMS de Bom Sucesso 
do Sul, (modelo em anexo) 

Unid. 150 R$ 14,88 R$ 2.232,00 

23 
Copos em acrílico, cor pink, com tema: “outubro Rosa”, 
(modelo em anexo) Unid. 150 R$ 14,88 R$ 2.232,00 

24 

Canecas em vidro ou cerâmica, com o nome das 
profissões, com a logo do município e escrito SMS de Bom 
Sucesso do Sul, (modelo em anexo) 

Unid. 50 R$ 26,08 R$ 1.304,00 

25 
Canetas personalizadas na cor azul, escrito agosto azul, e 
SMS de Bom Sucesso do Sul, (modelo em anexo) Unid. 150 R$ 5,23 R$ 784,50 

26 Edredom de solteiro, 1,50X2,20 metros, cores diversas. 
Composto de algodão e microfibra 

Unid. 25 R$ 159,63 R$ 3.990,75 

27 

Travesseiro 50x70 cm, composto por fios de algodão e 
poliéster, com capa de algodão branca. Compatível com 
medidas dos travesseiros 

Unid. 30 R$ 36,58 R$ 1.097,40 

28 Toalha de rosto branca  em algodão, medindo 
aproximadamente 50x70 cm 

Unid. 35 R$ 29,83 R$ 1.044,05 

29 Toalha de rosto bege em algodão medindo 50x70 cm Unid. 25 R$ 29,83 R$ 745,75 

30 
Toalha de banho em algodão, medindo 1,40x70 
centímetros.  

Unid. 10 R$ 42,73 R$ 427,30 

31 Lençol de solteiro 1,50x2,20 cm em algodão Unid. 30 R$ 50,58 R$ 1.517,40 

32 Fronhas 50x70 cm, de algodão Unid. 30 R$ 19,25 R$ 577,50 

33 Lençol para Maca da emergência, com elástico, em 
algodão, medindo 1,95x0,95 cm. 

Unid. 15 R$ 62,50 R$ 937,50 

34 Campo cirúrgico 50x50 cm em algodão com poliéster. Unid. 25 R$ 82,00 R$ 2.050,00 

35 Tapetes impermeável, em fibra de coco para porta 
medindo 100x70 cm. 

Unid. 8 R$ 60,25 R$ 482,00 

36 Toalha de mesa 2,0 x 3,0 metros, Oxford. Unid. 5 R$ 100,50 R$ 502,50 

37 Pratos Fundos 18 cm de diâmetro, em vidro ou porcelana. Unid. 24 R$ 6,00 R$ 144,00 

38 Panela de Pressão 7 litros Unid. 2 R$ 86,25 R$ 172,50 

39 Coador de café em plástico Unid. 4 R$ 12,38 R$ 49,52 

40 
Copos para água -medindo 6.6 x 6.6 x 13.84 cm espessura 
3 mm - boca 46 mm - base 65 mm, Cor transparente, 
Material vidro 

Unid. 24 R$ 5,63 R$ 135,12 

41 
Garfos para cozinha (refeição), composto de aço inox, 
podendo ser os cabos de plástico, bambu, ossos ou 
resina. Pedindo aproximadamente:  

Unid. 24 R$ 4,95 R$ 118,80 
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42 
Facas para cozinha (refeição) composto de aço inox, 
podendo ser os cabos de plástico, bambu, ossos ou 
resina. Pedindo aproximadamente: 

Unid. 24 R$ 4,95 R$ 118,80 

43 
Colheres para cozinha (refeição) composto de aço inox, 
podendo ser os cabos de plástico, bambu, ossos ou 
resina. Pedindo aproximadamente: 

Unid. 24 R$ 49,78 R$ 1.194,72 

44 
Frigideira antiaderente, Dimensões do produto 
(cm):Largura: 28, Altura: 8, Profundidade: 46,5, Cabo e 
alça antitérmicos, em alumínio revestido de cerâmica. 

Unid. 2 R$ 133,75 R$ 267,50 

45 
Garrafas térmicas em aço inox, com capacidade de 02 
litros 

Unid. 10 R$ 181,53 R$ 1.815,30 

46 
Garrafas térmicas em aço inox, com capacidade de 05 
litros 

Unid. 5 R$ 213,58 R$ 1.067,90 

47 Garrafas térmicas de 10 litros, revestida em plástico.  Unid. 3 R$ 272,63 R$ 817,89 

48 Jarra de vidro com tampa capacidade de 02 litros Unid. 2 R$ 18,25 R$ 36,50 

49 Jarra de Plástico com tampa capacidade de 02 litros Unid. 4 R$ 12,50 R$ 50,00 

50 Jarra Plástica com tampa, capacidade de 04 litros Unid. 4 R$ 15,76 R$ 63,04 

51 Xícaras em vidro capacidade 250 ml Unid. 24 R$ 17,00 R$ 408,00 

52 Potes Plásticos de 02 e 05 litros, cor transparente. Unid. 10 R$ 63,80 R$ 638,00 

53 Repelente Unid. 100 R$ 41,25 R$ 4.125,00 

54 Potes plásticos transparente capacidade 10 litros Unid. 100 R$ 52,75 R$ 5.275,00 

55 
Caixa organizadora 20 litros composta de plástico, cor 
transparente. 

Unid. 10 R$ 38,15 R$ 381,50 

56 Bandejas de servir aproximadamente 40x28 com, em inox. Unid. 4 R$ 34,78 R$ 139,12 

57 Leiteira em alumínio capacidade 02 litros Unid. 4 R$ 33,58 R$ 134,32 

58 
Caixa térmica - tamanho médio, capacidade 34 litros, com 
controle de temperatura acoplado. Unid. 4 R$ 680,00 R$ 2.720,00 

59 
Caixa térmica- tamanho grande, capacidade 50 litros, com 
controle de temperatura acoplado. Unid. 4 R$ 852,50 R$ 3.410,00 

60 Bule em alumínio, com cabo e bico, capacidade 03 litros. Unid. 2 R$ 93,75 R$ 187,50 

61 Chaleira  em alumínio, com cabo, capacidade 03 litros Unid. 2 R$ 100,75 R$ 201,50 

62 Pipoqueira em teflon, capacidade 05 litros Unid. 2 R$ 65,15 R$ 130,30 

63 
Tábua de corte em vidro, medindo aproximadamente 40x30 
cm. 

Unid. 2 R$ 42,83 R$ 85,66 

64 Faca de corte, em lamina de aço, cabo em plástico, com 
30 cm de comprimento 

Unid. 2 R$ 32,80 R$ 65,60 

65 Colheres para servir, em inox, com 32 cm de comprimento. Unid. 10 R$ 22,50 R$ 225,00 

66 
Vaso artificial para decoração de eventos, medindo 1,20 x70 
cm, composta do vaso em plástico e a palmeira  artificial 
(desenho em anexo). 

Unid. 2 R$ 242,50 R$ 485,00 

67 Livro Tenho Medo –Ivar da coll Unid. 2 R$ 79,67 R$ 159,34 

68 
Livro: A morte é um dia que vale a pena ser vivido  - 
autora: Ana Paula Quintina Arantes  Unid. 2 R$ 54,17 R$ 108,34 

69 Toalhas de baralho medindo  aproximadamente 1,55x1,60, 
podendo ser quadrada ou redonda, tecido 100% algodão. 

Unid. 5 R$ 103,75 R$ 518,75 

70 Baralhos  espanhol Unid. 4 R$ 29,40 R$ 117,60 

71 Baralhos francês para canastra Unid. 4 R$ 29,20 R$ 116,80 

72 Jogo Rummikub  - tabuleiro+ pedras numeradas Unid. 1 R$ 182,00 R$ 182,00 

73  Pacote bolica – bola de gude com 10 unidades Unid. 2 R$ 19,00 R$ 38,00 

74 
Tiro ao alvo  -composto por tapete, tabuleiro de duas 
faces, e 10 peças. Unid. 1 R$ 82,87 R$ 82,87 

75 
Livro O Buda Rebelde – Dzagchen ponlop e Ed. P. de 
Souza 

Unid. 2 R$ 75,60 R$ 151,20 
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76 Livro: Sobre a Arte de Viver – Romar Krznaric Unid. 2 R$ 81,80 R$ 163,60 

77 
Pirâmide Alimentar em acrílico tridimensional +kit de 
réplica de alimentos em tamanho normais, pirâmide 
medindo 60x60x80 cm. 

Unid. 1 R$ 1.098,30 R$ 1.098,30 

78 
Caixas de lenço em papel folha dupla, 75 unidades por 
caixa 

cx 25 R$ 16,15 R$ 403,75 

79 Jogo: Túnel do tempo – sinopsys editora Unid. 1 R$ 93,40 R$ 93,40 

80 Papel A4 colorido – cores diversas Unid. 10 R$ 0,26 R$ 2,60 

81 Livro: Tempo Junto (Patricia Marinho) Unid. 2 R$ 57,73 R$ 115,46 

82 Jogo Cilada (estrela) – jogo com tabuleiro e peças Unid. 1 R$ 71,87 R$ 71,87 

83 
Jogo Jenga da hasbro – jogo grande, com blocos em 
madeira 

Unid. 1 R$ 161,50 R$ 161,50 

84 Lig 4 (estrela), jogo com peças Unid. 2 R$ 94,80 R$ 189,60 

85 
Hora do Rush – big star – composto por 1 tabuleiro, 02 
caminhões, 02 ônibus, 12 carrinhos, e 40 cartas de 
desafio. 

Unid. 2 R$ 91,60 R$ 183,20 

86 
Pacote com  bichos pequenos, ( animais diversos, em 
borracha e/ou plástico – Cavalo, porco, vaca, galinha, 
cabra, ovelha, cachorro. 

Unid. 2 R$ 67,53 R$ 135,06 

87 Batalha naval – jogo de raciocínio de tabuleiro (algazarra) Unid. 1 R$ 104,33 R$ 104,33 

88 Sr. Batata – jogo de montar Unid. 1 R$ 90,87 R$ 90,87 

89 Livro: Os óculos Mágicos de Charlote ( Callis) Unid. 2 R$ 86,47 R$ 172,94 

90 Kaleidos Jr. Jogo com 4 tabuleiros Unid. 1 R$ 75,87 R$ 75,87 

91 
Pula Pirata – jogo que vem com barril em plástico, com 1 
pirata, e varias Espadinha coloridas Unid. 1 R$ 105,43 R$ 105,43 

92 

TRI – emoções –é um combo - O "Combo TRI" é composto 
por três Baralhos que servem de ferramentas de acesso e 
intervenção clínica. Fazem parte do Combo: Baralho das 
Emoções, com o objetivo de instrumentalizar o acesso às 
emoções infantis na clínica cognitiva; o Baralho dos 
Pensamentos, que possibilita o acesso mais direto a um dos 
níveis mais complexos da cognição; e o Baralho dos 
Comportamentos, que integra o terceiro e fundamental 
elemento do trabalho clínico, especificamente no contexto 
psicoterápico infantil: o comportamento. 

Unid. 1 R$ 493,47 R$ 493,47 

93 
 Jogo: memórias & desafios - estímulo à sociabilidade, 
autonomia e à memória sênior. Editora sinopsys Unid. 1 R$ 336,50 R$ 336,50 

94 Massa de modelar com 12 cores, 180 gramas. cx 5 R$ 12,47 R$ 62,35 

95 

Tecido em voal, em rolo de 50 metros, cores lisas: 
amarelo, azul, laranja, vermelho, verde, dourado, branco, 
rosa, e pink- sendo 01 rolo de cada cor 

Rolo 10 R$ 608,86 R$ 6.088,60 

96 
Tecido oxfor quadriculado: azul com branco, e vermelho 
com branco, em rolo de 30 metros. Rolo 2 R$ 475,00 R$ 950,00 

97 
Tecido Xadrez, em flanela, ou chita, estilo festa junina, rolo 
com 30 metros, em duas cores diferentes. Rolo 2 R$ 477,50 R$ 955,00 

98 Porta retrato 20x25 em madeira para afixar certificações Rolo 2 R$ 36,83 R$ 73,66 

99 

Mesa para Escritório com 03 Gavetas. Detalhes do 
produto: possui três gavetas com puxadores em 
polipropileno cromado fosco. Altura: 76,5 cm / Largura: 
138,5 cm / Profundidade: 114 cm / Peso: 33 kg 

Unid. 4 R$ 653,33 R$ 2.613,32 
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100 

Cadeira Estofada giratória, cor preta, Principais 
características: Encosto e assento com estrutura em 
madeira. Espuma com densidade controlada. 
Revestimento em couro de Apoio para os braços com 
acabamento Rodízios Leves ao deslizar. Regulagem de 
altura através do pistão a gás. Costura reforçada de alta 
qualidade. 

Unid. 6 R$ 405,00 R$ 2.430,00 

101 Ar condicionado 12.000 btus, quente e frio. Unid. 2 R$ 2.349,75 R$ 4.699,50 

102 

Pulverizador Costal Motorizado Capacidade de 03 a 05 
Litros. Possui bomba com registro que permite a 
regulagem de pressão, duas mangueiras para aspersão e 
registro que permite a regulagem de vazão 

Unid. 1 R$ 161,67 R$ 161,67 

103 
Lixeiras para banheiros, cozinha e salas de atendimento- 
capacidade 30 litros em plástico Unid. 30 R$ 86,45 R$ 2.593,50 

104 Lixeira em plástico capacidade de 100 litros Unid. 10 R$ 142,50 R$ 1.425,00 

105 Lixeiras media com pedal em inox  Unid. 10 R$ 167,50 R$ 1.675,00 

106 Lixeiras tamanho grande em inox  Unid. 5 R$ 201,25 R$ 1.006,25 

107 

Balde MOP, com esfregão giratório, Composição do 
Produto: Estrutura: Balde em polipropileno, esfregão em 
aço inoxidável com acabamento em polipropileno, refil em 
microfibra. Tamanho e Peso: (Sem embalagem). 

Unid. 3 R$ 127,75 R$ 383,25 

108 

Bola medicinal Utilizada para trabalhar equilíbrio, postura, 
coordenação motora, resistência física em casos de 
reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, 
superfície antiderrapante e pesa 02 Kg.  

Unid. 2 R$ 226,33 R$ 452,66 

109 

Bola medicinal Utilizada para trabalhar equilíbrio, postura, 
coordenação motora, resistência física em casos de 
reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, 
superfície antiderrapante e pesa 04 Kg.  

Unid. 2 R$ 326,48 R$ 652,96 

110 

Fita de treinamento suspenso Fita de nylon de alta 
resistência, costuras reforçadas, mosquetão e presilhas de 
metal com regulagens de altura e comprimento. Utilizada 
para treino de força muscular em programas de reabilitação 
ou condicionamento físico.  

Unid. 2 R$ 333,83 R$ 667,66 

111 

Tubo Elástico com mosquetão Tubo de latex revestido em 
luva de nylon, com mosquetões e puxador com pegada de 
borracha. Resistência Moderada. Utilizado para treino de 1 
força muscular em programas de reabilitação ou 
condicionamento físico.  

Unid. 2 R$ 276,38 R$ 552,76 

112 

Tubo Elástico com mosquetão Tubo de latex revestido em 
luva de nylon, com mosquetões e puxador com pegada de 
borracha. Resistência Forte. Utilizado para treino de força 1 
muscular em programas de reabilitação ou 
condicionamento físico 

Unid. 2 R$ 320,20 R$ 640,40 

113 

Bola Bosu Utilizada para movimentos e exercícios para 
reeducação postural, fortalecimento muscular, 
alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e 
condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante 
com base plástica resistente, sistema antiestouro, suporte 
de até 350 Kg. 

Unid. 2 R$ 93,30 R$ 186,60 
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114 

Rolo de liberação miofascial: Utilizado para exercícios de 
aquecimento, séries de condicionamento ou de 
recuperação muscular. Os exercícios específicos de 
rolamento tendem a eliminar os “pontos gatilho”, que são 
como pequenos nós que se desenvolvem na fáscia 
muscular, auxiliando os músculo a serem flexíveis, fortes e 
resistentes a lesões. Medidas: 14,5x14,5x33,5cm (AxLxC); 

Unid. 10 R$ 77,13 R$ 771,30 

115 

Kit Treinamento Funcional 5 Itens Corda, Roda, Escada E 
Cone: O Kit contem: 1 Escada 4,5 metros com 10 degraus 
regulaveis + 1 Bolsa Cor: Amarela. 10 Cone Chapéu Chinês 
material plástico rígido de durabilidade Rope Store ( Cores 
Sortidas Azul, verde, amarelo, laranja, Rosa, Vermelho). 10 
Cone Demarcatório 24cm material plástico rígido de 
durabilidade Rope Store ( Cores Sortidas Azul, verde, 
amarelo, laranja, Rosa, Vermelho ).1 Roda Abdominal Rope 
Store Preta. 1 Corda Naval 10 metros 34 mm de diâmetro 
peso aproximado 5 kg, material polietileno cor preto + DVD 
Grátis treinamento com corda naval. 

Unid. 2 R$ 391,80 R$ 783,60 

Valor Total dos Itens R$ 98.652,92 

 
Valor máximo estimado da licitação é de R$ 98.652,92 (noventa e oito mil seiscentos e cinquenta e 
dois reais e noventa e dois centavos). 
 
II – PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:  
2.1. Os equipamentos, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de transporte ou 

deslocamento), de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, na Prefeitura 
Municipal, localizada na Rua Candido Merlo nº 290, no Município de Bom Sucesso do Sul. 
 

2.1.1. Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, contados do recebimento da nota de empenho, seguindo rigorosamente 
as quantidades solicitadas. 

 
2.2. O prazo de vigência da presente licitação é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 

contrato. 
 
III – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
3.  
3.1. Os equipamentos  deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão 

verificadas quantidades e especificações conforme descrição no Contrato, bem como estado de 
conservação dos materiais e embalagens.  
 

3.2. Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação por escrito, 
mantidos o preço inicialmente contratado. Sendo que o ato do recebimento não importará na 
aceitação. 

 
3.3. A CONTRATADA deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos 

produtos apresentados na proposta. 
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3.4. A CONTRATADA é obrigada a refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções, sem ônus à contratante. 
 

3.5. Na entrega dos materiais deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte. 
 

 
 
 

Bom sucesso do Sul, 26 de outubro de 2018. 
                                                                                                                           
 
 
 

SOLICITANTE 
 
 
 
 
 

Jerson  Luiz Pereira 
Diretora da Secretaria Municipal de Saúde 
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Processo nº 108/2018 

Pregão Eletrônico nº 79/2018 
 

OBJETO:   Aquisição de camisetas e material para campanhas, brindes, material de copa cozinha 
Higiene e limpeza, material para saúde menta e VIGIASUS, para atendimento da UAPSF 
e UBS do Município de Bom Sucesso do Sul,  

 
ANEXO – II 

 
MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(uso obrigatório por todas as licitantes) 
 
A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, 
se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., cargo, 
RG.................., CPF.................., (endereço), propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do 
Sul, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 79/2018, conforme abaixo 
discriminado: 
 

Item Descrição do Produto Qtde 
Valor Unit. 

R$ 
Valor Total 

R$ 

     

     

 
Informar Marca; 
 
Informar Valor Unitário; 
 
Informar Descrição do Produto; 
 
Informar que a proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com 
a vencedora do certame.  
 
Informar que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura 
da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO. 
 
Prazo máximo de entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital. 
 
Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, 
trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto. 
 

Bom Sucesso do Sul,           de                           de 2018. 
______________________________________________ 

(nome e assinatura do representante legal do licitante) 
RG : 
Cargo : 
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Processo nº 108/2018 
Pregão Eletrônico nº 79/2018 

 
OBJETO:   Aquisição de camisetas e material para campanhas, brindes, material de copa cozinha 

Higiene e limpeza, material para saúde menta e VIGIASUS, para atendimento da UAPSF 
e UBS do Município de Bom Sucesso do Sul,  

 
 
 

ANEXO - III 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

 

 
 

A empresa........................................................................, com sede na 
............................................................................................., nº ................., C.N.P.J. nº 
..........................................................................., DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a 
qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 
 

Bom Sucesso do Sul,        de                          de  2018. 

 

 

 

 

_________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal/procurador. 
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Processo nº 108/2018 
Pregão Eletrônico nº 79/2018 

 
OBJETO:   Aquisição de camisetas e material para campanhas, brindes, material de copa cozinha 

Higiene e limpeza, material para saúde menta e VIGIASUS, para atendimento da UAPSF 
e UBS do Município de Bom Sucesso do Sul,  

 
 

 ANEXO - IV 
 
 

MODELO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO 
DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

(papel timbrado da licitante) 

 
 
A empresa........................................................................, com sede na 
............................................................................................., nº ................., C.N.P.J. nº 
..........................................................................., DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no 
inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 
de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e que não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
 

Local e data 
 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa 
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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Processo nº108/2018 
Pregão Eletrônico nº 79/2018 

 
OBJETO:   Aquisição de camisetas e material para campanhas, brindes, material de copa cozinha 

Higiene e limpeza, material para saúde menta e VIGIASUS, para atendimento da UAPSF 
e UBS do Município de Bom Sucesso do Sul,  

  
 

ANEXO - V 
 
 

MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP 
(papel timbrado da licitante) 

 
 
Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na 
............................................, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do 
artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte 
ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, 
bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 
 
 
 

Local e data 
 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa 
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO – VII 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2018 
 (Processo Licitatório 108/2018) 
 

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES 

 
MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº ___/2018 

 
Contrato que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO BOM SUCESSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 80.874.100/0001-86, com sede em Bom Sucesso do Sul, na Rua Cândido Merlo, nº 
290, Estado do Paraná, doravante denominado MUNICIPIO, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. NILSON 
ANTONIO FEVERSANI, brasileiro, casado, inscrito no RG nº 5.022.984-0, CPF/MF nº 717.951.209-59, residente e 
domiciliado em Bom Sucesso do Sul, Estado do Paraná na Comunidade de Santo Expedito, zona rural, e do outro lado, 
a empresa _______________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
__________________, com sede na cidade ______________, Estado do _________, na Rua _____________ nº 

______, Bairro _________, CEP nº ___________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo 
Sr. _______________, inscrito no CPF nº ______________, residente e domiciliado em ___________, Estado do 
_________, na ___________ nº ____, Bairro _____________, vencedora da licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRONICO sob o nº 79/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, no SISTEMA DE  REGISTRO DE PREÇOS para 
futuras e eventuais Aquisição de camisetas e material para campanhas, brindes, material de copa cozinha 
Higiene e limpeza, material para saúde menta e VIGIASUS, para atendimento da UAPSF e UBS do Município 
de Bom Sucesso do Sul, conforme a necessidade, com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
no Decreto Municipal nº 972, de 22 de fevereiro de 2007, no Decreto Municipal nº 1.014, de 05 de maio de 2007, e na 
Lei de Licitações nº 8.666/93, mediante as condições seguintes:  
 

1. OBJETO  
1.1 O presente Contrato tem por objeto futura Aquisição de camisetas e material para campanhas, brindes, 

material de copa cozinha Higiene e limpeza, material para saúde menta e VIGIASUS, para atendimento da 
UAPSF e UBS do Município de Bom Sucesso do Sul,  nos termos das condições previstas no Edital de Pregão 
Eletrônico nº 79/2018 e conforme descrito abaixo. 

         

ITEM              PRODUTO                     DESCRIÇÕES  UND. MARCA QTDE. 
VALOR UNI. 

R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 

        

        

 
     1.2  Os equipamentos fornecidos deverão apresentar o prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, sendo 

recusados aqueles que porventura apresentarem prazo inferior ao estabelecido, sem qualquer direito à 
indenização pela empresa contratada, do contrato, inclusive no que concerne às despesas relativas ao 
frete/transporte para devolução e/ou reenvio da medicação de conformidade com as especificações do presente 
Edital. 

1.3  O valor total do contrato é de  R$ _______ 
 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
2.1  Os pagamentos correrão por conta dos recursos das Dotações que serão indicados quando da solicitação para 

aquisição da mercadoria, 07.00 – Departamento de Saúde; 07.01 – Fundo Municipal de Saúde; 
10.301.00072.078. – Manutenção das atividades do Vigiasus; 3.3.90.30- Material de Consumo; Despesa: 

667. 

2.2  Por se tratar de Contrato, a reserva da dotação orçamentária deverá ser efetuada no ato da aquisição, devendo 
o solicitante verificar a existência de saldo orçamentário e financeiro.  

3. DO GESTOR DA CONTRATO 
3.1  A Administração indicará como gestor do Contrato o Diretor do Departamento solicitante, ou pessoa designada 

para substituí-lo, dentro dos padrões determinados pela Lei de Licitações e Contrato nº 8.666/93, que será 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e 
adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos 
no contrato.  

3.2  Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam especificamente 
no art 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual 
e cometimento de outros atos ilícitos.  

3.3  As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas à autoridade 
superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.  
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4. DA REVISÃO DO CONTRATO 
4.1  O Gestor responsável pela Contrato deverá acompanhar, periodicamente, os preços praticados no mercado 

para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa 
de preços ou de outro processo disponível.  

 
5. DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

5.1  Durante a vigência do Contrato, os valores registrados não serão reajustados.  
5.2  Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá ao contratado requerer e demonstrar documentalmente, 

necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com fundamento no artigo 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93.  

5.3  Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura do Termo de Aditamento. 
 
6. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 

6.1  O Contrato poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões:  
a)  A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos 

fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado;  
b) Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa:  

b.1)  descumprir as condições da Ata de Contrato; 
b.2)  não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva Ordem de 

Fornecimento ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável;  

b.3)  não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados 

no mercado;  
b.4)  nos casos descritos nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.  

6.2  O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, 
e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais 
fornecedores registrados a nova ordem de registro. 

 
7. VIGÊNCIA DO CONTRATO E DOS PAGAMENTOS 

7.1  O presente Contrato terá validade de 12 (doze) meses contados desta data.  
7.2  A existência do contrato não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a 

realização de procedimento especifico para aquisição da mercadoria pretendida, assegurado ao beneficiário 
deste contrato a preferência pelo fornecimento mercadoria, em igualdade de condições.  

7.3  A contratada deverá atender as solicitações do Município, qualquer que seja a quantidade solicitada, 
observados os limites máximos estimados. 

7.4 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante a apresentação da 
respectiva Nota Fiscal. 

7.5  A liberação dos pagamentos ficará condicionada a apresentação da prova de regularidade para com a Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida 
eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br, em cumprimento com as obrigações assumidas na fase 
de habilitação do processo licitatório. 

 
8. DOS PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

8.1 A entrega das mercadorias, objeto da licitação, será feita de acordo com a necessidade, e será formalizada 

através da Ordem de Fornecimento, nas quantidades ali determinadas.  
8.2  Após a emissão da Ordem de Fornecimento, o fornecedor terá um prazo de até 15 (quinze) dias úteis para 

efetuar a entrega dos produtos solicitados. A entrega dos equipamentos deverá ser feita na sede da Unidade 
Municipal de Saúde, ou em local previamente combinado entre as partes. 

8.3 A entrega deverá conter a quantidade total solicitada na Ordem de Fornecimento, não sendo permitida 
entregas parceladas, sob pena de devolução das mercadorias entregues de forma incompleta, bem como 
aplicação das penalidades previstas no edital.  

8.4  A empresa CONTRATADA,  deverá garantir a qualidade das mercadorias fornecidas, devendo substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, aquelas que apresentarem vícios, ou que estiverem em desacordo com 
o previsto no respectivo Edital.  

8.5  A empresa CONTRATADA,  deverá comunicar o MUNICIPIO, imediatamente, a ocorrência de qualquer fato que 
possa implicar no atraso da entrega do objeto da Licitação, e responder, na forma prevista no Código do 

Consumidor, pela qualidade dos equipamentos fornecidos.  
8.6  Os equipamentos deverão ser conferidos no ato da entrega pelo gestor da Ata de Contrato, ou por um servidor 

designado, e caso haja alguma divergência com os equipamentos solicitados, a reposição deverá ser feita 
num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.  

 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1  Fornecer os equipamentos solicitados, nas quantidades definidas nas autorizações de fornecimento a serem 
emitidas. 

9.2 Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos 
os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.  
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9.3  Assumir, com responsabilidade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da 
contratação e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, 
inclusive quanto ao transporte, carga e descarga, despesas com pessoal e apresentar os respectivos 
comprovantes quando solicitado pelo MUNICIPIO.  

9.4  Responder perante o MUNICIPIO e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou 
de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativos à 
execução do objeto.  

9.6 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de 
custos e que redunde em aumento de despesas para o MUNICIPIO.  

9.7  Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de 
danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar 
por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de 
lei, relacionadas com o cumprimento da contratação.  

9.8  Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a associação da CONTRATADA, com 
outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização 
expressa do MUNICIPIO.  

9.9  Manter-se, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade com todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.  

9.10 Os equipamentos fornecidos deverão atender aos padrões de qualidade exigidos pelos órgãos competentes, 
embalagens intactas, prazos de validade impressos nas embalagens sem borrões, os quais não poderão ser 
inferiores a 1 (um) ano, a contar da data de entrega, sob pena do não recebimento pelo Município. 

 
10. OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO  

10.1 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, efetuando os pagamentos de 
acordo com a forma prevista neste instrumento.  

10.2  Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA, sobre as irregularidades observadas no cumprimento 
da contratação.  

10.3  Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de 
sua responsabilidade.  

10.4  Acompanhar a execução do objeto contratado, efetuada pela(s) CONTRATADA, (s), podendo intervir durante 
a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão de fornecimento. 

10.5  Fiscalizar a execução da contratação por um representante do MUNICIPIO, ao qual competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67 da 
Lei Federal nº 8.666/93.  

 
11. PENALIDADES 

11.1  O não cumprimento das obrigações assumidas no Contrato ensejará na aplicação das seguintes penalidades:  
a) Advertência por escrito;  
b)  Multa de 10 % (dez por cento) do valor total da Ordem de Fornecimento, que poderá ser cobrada 

judicialmente se for o caso.  
b.1)  No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto solicitado, será aplicável à proponente 

multa moratória equivalente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sem prejuízo da multa de 10% 
(dez por cento) da letra “b”;  

c)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da 
natureza da falta, não superior a 2 (dois) anos;  

d)  Declaração de inidoneidade por até 2 (dois) 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.  

11.2  A licitante que entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a administração 
pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas 
previstas neste instrumento e das demais cominações legais.  

11.3 No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficando 

esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva 
intimação.  

11.4 Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do primeiro pagamento 
devido à CONTRATADA. 

11.5 Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido será cobrado 
administrativamente e/ou judicialmente.  

 
12. DA VINCULAÇÃO 

12.1 Esta ata está vinculada ao edital de Pregão Eletrônico nº 79/2018 e à proposta da licitante vencedora, 
independentemente de descrição. 
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13. FRAUDE E CORRUPÇÃO 

13.1. Nos termos da Resolução SESA nº 207/2016, O Banco Mundial exige que o Estado do Paraná, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde — SESA, Mutuários de Empréstimo (incluindo beneficiários do empréstimo do 
Banco), licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus agentes (sejam eles declarados ou não), subcontratados, 
subconsultores, prestadores de serviço e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado, que 
mantenham os mais elevados padrões de ética durante a aquisição e execução de contratos financiados pelo 
Banco8. Em consequência desta política, o Banco: a) define, para os fins desta disposição, os termos indicados 
a seguir: 

(i) "prática corrupta"9: significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiros;  

(ii) "prática fraudulenta"10: significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma 
intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com o objetivo de obter 
benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma 
obrigação;  

(iii) "prática colusiva"11: significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um 
objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;  

(iv) "prática coercitiva"12: significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou causar dano, 
direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, para influenciar 
indevidamente as ações de uma parte;  

(v) "prática obstrutiva": significa:  

(aa)  deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer 
declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação 
do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, 
perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento 
sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou  

(bb)  atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de 
promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (e) abaixo:  

b) rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado para a outorga do contrato, 
ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, 
fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, direta ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, 
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;  

c) declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo alocada a um contrato se, 
a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou de um beneficiário de qualquer parte 
dos recursos empréstimo envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 
obstrutivas durante o processo de aquisição ou de implementação do contrato em questão, sem que o 
Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater essas 
práticas quando de sua ocorrência, inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no momento 
em que tomou conhecimento dessas práticas;  

d) sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os procedimentos de 
sanção cabíveis do Banco13, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado: 

                                                 
8 Nesse contexto, será imprópria qualquer atitude tomada no intuito de influenciar o processo de aquisição ou a execução do 

contrato para obter vantagens indevidas. 

9 Para os fins deste parágrafo, "terceiros" refere-se a um funcionário público que atue no processo de aquisição ou na execução 
do contrato. Nesse contexto, "funcionário público" inclui a equipe do Banco Mundial e os funcionários de outras 

organizações que examinam ou tomam decisões sobre aquisição. 

10 Para os fins deste parágrafo, "parte" refere-se a um funcionário público; os termos "benefício" e "obrigação" são relativos ao 
processo de aquisição ou à execução do contrato; e o "ato ou omissão" tem como objetivo influenciar o processo de 
aquisição ou a execução do contrato. 

11 Para os fins deste parágrafo, o termo "partes"Il refere-se aos participantes do processo de aquisição (inclusive funcionários 
públicos) que tentam por si mesmos ou por intermédio de outra pessoa ou entidade que não participe do processo de 
aquisição ou seleção simular a concorrência ou estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos ou ter acesso 
às propostas de preço ou demais condições de outros participantes. 

12 Para os fins deste parágrafo, "parte" refere-se a um participante do processo de aquisição ou da execução do contrato. 

13 Uma empresa ou uma pessoa física pode ser declarada inelegível para a outorga de um contrato financiado pelo Banco: (i) 
após a conclusão do processo de sanção conforme os procedimentos do Banco, incluindo, inter alia, impedimento 
"cruzado", conforme acordado com outras Instituições Financeiras Internacionais, como Bancos Multilaterais de 
Desenvolvimento e através da aplicação de procedimentos de sanção por fraude e corrupção em licitações corporativas 
do Grupo Banco Mundial, e (ii) em decorrência de suspensão temporária ou suspensão temporária preventiva em 
relação a um processo de sanção em trâmite. 
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(i) para a outorga de contratos financiados pelo Banco; e (ii) para ser designado14 subempreiteiro, 
consultor, fornecedor ou prestador de serviço de uma empresa elegível que esteja recebendo a outorga 
de um contrato financiado pelo Banco;  

e) Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, pessoal, consultores, 
prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que o Banco inspecione todas as contas e registros, 
além de outros documentos referentes à apresentação das propostas e à execução do contrato, e os submeta 
a auditoria por profissionais designados pelo Banco.  

 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS  
13.1  Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito do Município de Bom Sucesso do Sul, observadas às 

disposições estabelecidas na legislação vigente. 
13.2 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa 

à licitação, nem em relação às expectativas de contratações dela decorrente.  
13.3 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste instrumento será o da 

Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná. 
13.4 E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

juntamente com as testemunhas abaixo, de tudo ciente, para que produzam seus efeitos legais e jurídicos.  

 
 
 
 

Bom Sucesso do Sul, ____ de _______ de 2018 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 
 

 
 
 

__________________________                         ______________________ 
          Camila Cappellaro                                          Luciana Luczkievicz 
    RG: 10.484.552-5-SSP-PR                         RG: 10.611.598-2-SSP-PR 

 

 
 

 

                                                 
14 Um subempreiteiro, consultor, fabricante ou fornecedor ou prestador de serviço nomeado (nomes diferentes podem ser 

usados dependendo do edital de licitação específico) é aquele que: (i) foi indicado pelo licitante em sua pré-qualificação 
ou proposta porque traz experiência e conhecimento específicos ou cruciais que permitem ao licitante cumprir as 
exigências de qualificação para a licitação em tela; ou (ii) foi indicado pelo Mutuário. 

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL 

MUNICÍPIO CONTRATADA 
 


