
 
 

JUSTIFICATIVA PARA REALIZAR PREGÃO PRESENCIAL 
 
 
 
 A opção pela modalidade de pregão presencial é a possibilidade de se imprimir maior 
celeridade à contratação de bens e serviços comuns, sem prejuízo à competitividade. Dentre 
as alegações mais comuns indicadas como impeditivas para a utilização do pregão eletrônico, 
pode-se apontar:  

1) O pregão presencial permite inibir a apresentação de propostas insustentáveis que 
atrasariam os procedimentos da modalidade eletrônica e aumentariam seus custos.  

2) Há diversas vantagens da forma presencial do pregão sobre a eletrônica, dentre as 
quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o pregão presencial e facilidade na 
negociação de preços, verificação das condições de habilitação e execução da proposta. 

3) A opção pelo pregão presencial decorre de prerrogativa de escolha da Administração 
fixada pela Lei n° 10.520/02. 

A opção pela modalidade presencial do pregão não produz alteração no resultado final 
do certame, pelo contrário, permite maior redução de preços em vista da interação do 
pregoeiro com os licitantes.  

Considerando as disposições do art. 20 da Lei 8.666/1993, que dispõe que "As 
licitações serão efetuada no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de 
interesse público, devidamente justificado." 

Ainda, a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante a sessão do pregão 
presencial, promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar o 
procedimento licitatório (prevista no art. 43, §3°, da Lei 8.666/1993), verificação imediata das 
condições de habilitação e execução da proposta, manifestações recursais, proporcionando 
maior celeridade aos procedimentos, visto em regra, ocorrerem na própria sessão pública, sem 
prejuízo da competição de preços, também justificam a decisão da adoção do Pregão 
Presencial.  

Forçoso salientar que o art. 1º, §3° da Lei 10.024/2019, traz a obrigatoriedade da 
adoção do pregão na forma eletrônica pelos entes federativos apenas nos casos de recursos 
da União decorrentes de transferências voluntárias. Tratando-se de recursos próprios admite-
se a adoção do pregão na forma presencial. 

Doutro norte, a adoção do pregão em sua forma presencial fortalece o desenvolvimento 
do  comércio local deste Município, que conta com uma estimativa de 2.737 habitante, segundo 
dados do IBGE do ano de 2020, sendo que a realização do pregão na forma eletrônica 
acarretaria na ausência de participação do comércio local e regional, que não estão adaptados 
ao sistema utilizado por este município para realização do pregão eletrônico.  

Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que melhor se adequa a 
contratação do objeto do certame, pois a Administração Pública tem o poder discricionário para 
decidir acerca da escolha da modalidade de licitação pregão presencial em detrimento do 
pregão eletrônico, de acordo com sua necessidade e conveniência, desde que motivadas. 

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade, entretanto, sem 

prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a fase de lances verbais, o 

Pregão Presencial se configura como meio fundamental para aquisição de bens e serviços 

comuns pela Administração Pública de forma mais célere e vantajosa em detrimento às outras 

formas elencadas na Lei 8.666/93. 
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PREGÃO N° 1/2022 PROCESSO 5/2022 – TIPO PRESENCIAL 

 

EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

 

NOTA 1: Aplica-se a este Edital o disposto na Lei Municipal n.º 828/2021 e Lei Complementar 
n° 47/2014 Art. 48 § 3°. 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; 

Em atendimento a Lei Complementar nº 147/2014, art. 47 e 48 a administração concederá 
os benefícios as empresas locais e/ou regionais, objetivando o desenvolvimento social e 
econômico. 

NOTA 2: LOCAL: Município de Pinhal de São Bento/PR. REGIONALMENTE: Municípios do 
Sudoeste do Paraná conforme defino pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE: 
MUNICÍPIOS: Ampere, Barracão, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus 
do Sul, Bom Sucesso 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, Planalto, Pranchita, Realeza, Renascença, 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. 

NOTA 3: Para fins de aplicação do Art. 48 § 3° da Lei Complementar n.º 147/2014 e Lei 
Municipal n.º 828/2021, a ordem de preferência será primeiro das empresas LOCAIS 
(Pinhal de São Bento/PR); não havendo empresas até o limite de 10% (dez por cento) do 
melhor preço válido, sediadas no município de Pinhal de São Bento/PR, será dada a 
preferência às empresas sediadas nos Municípios do Sudoeste do Paraná conforme defino 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE até o limite de 10% (dez por cento) do 
melhor preço válido. 

1. PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO , Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 95.590.832/0001-11, com sede na avenida São Roque, 

178, centro, torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que 

será regida pela Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002;  e subsidiariamente à Lei 

Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais legislações aplicáveis, considerando o Decreto 

Federal nº 8250/2014 de 23 de maio de 2014 e Leis Complementares nº 123/2006 de 14 de 

dezembro de 2006 e nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei complementar Municipal nº 

01/2009, a ser executado pelo Pregoeiro designado pela Portaria nº 2650/2022  e nas 

condições fixadas neste edital e seus anexos, realizará processo licitatório na modalidade 

Pregão PRESENCIAL, do tipo Por item, na forma abaixo: 

2. OBJETO 



 
A presente licitação, do tipo Por item, tem por objeto o Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de móveis e eletrodomésticos conforme Termo de referência (Anexo I).  

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas 
neste Edital e seus anexos - inclusive quanto à documentação, sendo vedada a participação 
de empresas cujas atividades descritas no contrato social sejam diferentes ou 
incompatíveis  com o objeto solicitado. 

Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadre 
em uma ou mais das situações a seguir: 

3.1 Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

3.2 Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública 
motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no. 8.666/93; 

3.3 Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

3.4 Estejam em processo de falência, concordata, dissoluções ou liquidações; 

3.5 Estejam descritas no disposto no artigo 9º da Lei n.º8.666/93 e alterações; 

3.6 Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, Estadual, Municipal 
INSS e FGTS; 

3.7 Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a 16 (dezesseis) 
anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 

3.8 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

O Banco Mundial exige que o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde - 

SESA, Mutuários de Empréstimo (incluindo beneficiários do empréstimo do Banco), licitantes, 

fornecedores, empreiteiros e seus agentes (sejam eles declarados ou não), subcontratados, 

subconsultores, prestadores de serviço e fornecedores, além de todo funcionário a eles 

vinculado, que mantenham os mais elevados padrões de ética durante a aquisição e execução 

de contratos financiados pelo Banco]. Em consequência desta política, o Banco: 

a)  Define, para os fins desta disposição, os termos indicados a seguir: 

(i) "prática corrupta"2: significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação 

de terceiros; 

(ii) "prática fraudulenta"3: significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de 

forma intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com o objetivo de 

obter 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 eminvestigações ou 

fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo deimpedir materialmente uma 

investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; 

e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu 

conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou 

 (bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do 

Banco de promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (e) abaixo: 

(b) Rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado para a 

outorga do contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, 

subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, direta ou 

indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao 

concorrer para o contrato em questão; 

(c)  Declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo 

alocada a um contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário ou 

de um beneficiário de qualquer parte dos recursos empréstimo envolveram-se em práticas 

corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de aquisição 

ou de implementação do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas 

oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater essas práticas quando de sua 

ocorrência, inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no momento em que 

tomou conhecimento dessas práticas; 

(d) Sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os 

procedimentos de sanção cabíveis do Banco6, inclusive declarando-a inelegível, 

indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo 

Banco; e (ii) para ser designado' subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador de serviço 

de uma empresa elegível que esteja recebendo a outorga de um contrato financiado pelo 

Banco; 

(e) Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, 

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. 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

O certame será conduzido pelo Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes atribuições, 
cumulativas e que não se excluem: 

 a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

 b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao 
certame; 

 c) Abrir as propostas de preços; 

 d) Analisar a aceitabilidade das propostas; 

 e) Desclassificar propostas indicando os motivos; 



 
 f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do 

lance de menor preço; 

 g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

 h) Declarar o vencedor; 

 i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

 j) Elaborar a ata da sessão; 

 K) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 
contratação; 

 l) Convocar o vencedor para assinar o contrato/ata de registro de preços ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido; 

 m) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando à 
aplicação de penalidades previstas na legislação. 

5. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES 

Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 
indevassáveis, fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste 
certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo: 

LOCAL: Prefeitura Municipal de  Pinhal de São Bento – Paraná 
DATA DE ENCERRAMENTO: Protocolo até as 09:00 horas do dia 10/02/2022 
DATA DE ABERTURA: às 09:00 horas do dia 10/02/2022              

Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2022 

  ENVELOPE N.º 01- PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2022 

ENVELOPE Nº.  02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO, somente considerará os envelopes 
de “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” que forem entregues ao Pregoeiro 
designado, no local, data e horário definido neste edital. 

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES: 

No dia, hora e local estabelecidos no item 5 será preliminarmente realizada sessão 
pública para o credenciamento do representante legal da Licitante e demais atos. 



 
6.1  O representante da Licitante deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, devidamente 

munido de:  

a) Cédula de identidade; 

b) Documentação para credenciamento, conforme modelo do Anexo II, 
aceitando-se Procuração Particular  com firma reconhecida (§2º do art. 654 
do Código Civil) ou Procuração Pública, em nome do representante legal, 
dando poderes específicos para formular lance, negociar preço, assinar 
declarações, interpor e desistir de recursos, assinar e praticar todos os 
demais atos pertinentes à licitação; 

c) Cópia autenticada do Ato Constitutivo da Empresa, que comprove a 
capacidade do subscrevente do odcumento credencial ou Procuração 
Particular em constituir mandatários, dispensado se o instrumento for 
Procuração Pública. 

d) Declaração unificada, conforme anexo III; 

e) Certidão Simplificada ou Declaração da Junta Comercial atestando se é 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso. 

6.2 As licitantes deverão credenciar representante com poderes para formular lances 
verbais e praticar todos os demais atos e operações inerentes ao processo licitatório, 
mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular. 

6.3 Em se tratando de sócio ou proprietário a Licitante deverá apresentar original ou 
cópia do registro comercial, do ato constitutivo, do estatuto ou do contrato social. 

6.4 A não apresentação do credenciamento, conforme item 6.1, alínea b, a incorreção do 
documento credencial ou ausência do representante, ausência da declaração unificada 
ou da cédula de identidade não implicará exclusão da proposta no certame, contudo, 
não serão aceitos lances verbais e nem manifestação em nome da Licitante neste ato. 
A  Ausência dos demais documentos previstos no item 6.1 acarretará no não 
credenciamento da empresa, quando exigíveis.  

6.5 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes, o 
Pregoeiro não mais aceitará novo licitante, dando início ao recebimento dos envelopes 
contendo a Proposta Comercial e a Documentação para a Habilitação. 

7. PROPOSTAS DE PREÇOS 

As propostas de preços (envelope nº. 01) deverão ser impressas do sistema 
esProposta, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo 
representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, 
entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao 
direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não forem impeditivas da 
compreensão de seu conteúdo, no envelope e deverão constar: 

a) A proposta impressa e devidamente assinada pelo representante legal e um 
arquivo em mídia (Pen Drive ou CD-ROM) contendo a proposta eletrônica para 
inclusão no sistema conforme arquivos em anexo;  
 

b) Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente; 
 

c) Marca ou procedência do produto cotado; 



 
d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data da abertura dos envelopes. Quando o prazo de validade não estiver expresso no 
documento, o mesmo será aceito com validade de 60 (sessenta) dias a partir do 
recebimento dos envelopes. O prazo de entrega deverá ser preenchido conforme o 
item 2.1.1 do Termo de Referência (Anexo I). 

e) As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertem apenas uma marca e um preço para o objeto desta 
licitação; 

f) O preço deverá ser apresentado numericamente e/ou por extenso com até 02 (duas) 
casas decimais. Ocorrendo divergências entre o preço unitário e o valor total, 
prevalecerá o unitário, com a respectiva correção do valor total. Caso a divergência 
ocorra entre os algarismos e o valor por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 

7.1 A não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver 
incompleto, ou não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na 
desclassificação da proposta a critério do pregoeiro.  
 

7.1.1  A forma impressa a que se refere este artigo somente será emitida pelo Programa 
Especifico do Município (esProposta). Não será admitida proposta elaborada por outro 
meio. O Programa Específico do Município (esProposta) poderá ser retirado 
mediante apresentação, junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura 
Municipal ou através do site do município; 

 

7.1.2  Recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia 
alternativa do arquivo digital. Poderá ser concedido tempo determinado para o 
proponente do certame regularizar o arquivo de proposta eletrônica alternativo. 

7.2 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência 
de que a proponente examinou completamente as especificações e as condições 
estabelecidas neste edital que as comparou entre si e que obteve as informações 
necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar sua 
proposta de preços e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma 
proposta de preços completa e satisfatória; 

7.3 Fica entendido que as especificações e toda a documentação de licitação são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um 
documento e se omita em outro será considerado especificado e válido. 

7.4 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir 
dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto 2014, deverão declarar 
em campo próprio da proposta eletrônica, a sua condição de ME ou EPP, além de 
apresentar os documentos comprobatórios na fase específica para recebimento. 

7.5 O não atendimento das exigências previstas neste item importará a desclassificação da 
proposta apresentada.  

8. DA HABILITAÇÃO 

Deverão estar inseridos no envelope nº. 02, devidamente fechado e inviolado, os 
documentos abaixo relacionados. Preferivelmente, as folhas deverão ser do tamanho A4 (21,0 
x 29,7cm), a de rosto deverá conter a mesma indicação do envelope nº. 01, o volume deverá 
conter um índice dos documentos com as páginas correspondentes, numeradas em ordem 



 
crescentes e rubricadas por elemento credenciado e identificadas da proponente. Deverão 
constar obrigatoriamente do referido envelope: 

8.1 PARA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

8.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

8.1.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de 

ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

8.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

8.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

8.1.5 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM n° 16 de 2009, 

cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no site 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

8.1.6 Declaração unificada, conforme anexo III. A apresentação desta declaração no 

credenciamento supre a falta no envelope de habilitação.    

8.2 PARA COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

8.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

8.2.2 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (CICAD) ou Municipal 

(ALVARÁ), se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal relativa à Dívida Ativa da União, 

mediante apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, 

com abrangência as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do paragrafa 

único do art. 11 da lei nº 8.212 de 24/07/91 expedida pela Secretaria da Receita 

Federal, do domicílio ou sede da proponente; 

8.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado 

da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente. 

8.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 



 
8.2.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da 

Fazenda, do domicílio ou sede da proponente; 

8.2.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do 

Trabalho, conforme determina a Lei n. 12.440/2011. 

8.3 PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa jurídica; 

8.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, se já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

proponente, vedada à substituição por balancetes ou balanços provisórios. O Balanço e 

demonstrações a ser apresentado deverão ser cópia extraída do Livro Diário, com 

apresentação do Termo de Abertura e Encerramento deste, devidamente autenticado 

pela Junta Comercial do Estado ou órgão equivalente. Em se tratando de sociedade por 

ações (SA), deverá ser apresentada a publicação em órgão de imprensa oficial. As 

empresas licitantes com menos de 01 (um) exercício financeiro de atividade, devem 

cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do 

último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso. Quando se tratar de 

empresas que adotem a Escrituração Contábil Digital – ECD (Decreto nº 

6.022/2007 e demais normas aplicáveis): Termo de Abertura e Encerramento, 

Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, e Recibo de 

entrega da ECD, extraídos do Livro Diário e retirados do Sistema Público de 

Escrituração Digital – SPED Para o Microempreendedor Individual - MEI esta 

dispensada a apresentação deste item. 

8.4 Quando os documentos forem apresentados por processo de cópias reprográficas, deverão 

ser autenticados, por Tabelião de Notas, ou na Prefeitura Municipal de Pinhal de São 

Bento, por integrante da Comissão Permanente de Licitações, antes da hora marcada para 

abertura dos envelopes. 

 

8.5 Todos os documentos necessários à habilitação do proponente deverão estar dentro dos 

respectivos prazos de validade, quando o prazo de validade não estiver expresso no 

documento, o mesmo será aceito com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias 

do recebimento dos envelopes; Caso a proponente apresente certidões emitidas via 



 
Internet a aceitação das mesmas ficará condicionada a consulta pelo mesmo sistema,  em 

caso de impugnação pelos outros licitantes. 

 

8.6 A falta de qualquer documento exigido no item “8.1” até “8.3”, do presente Edital, implicará 

na inabilitação do Licitante, ressalvado aqueles que já foram apresentados no 

credenciamento e também a disposição do item 8.7, cujo direito é garantido pela Lei 

Federal n° 123/2006 de 14/12/2006 atualizada pela lei nº 147/2014 de 07/08/2014. 

 

8.7 Em se tratando de Micro Empresa (ME) será concedido um prazo de 05 (cinco) dias, 

prorrogáveis pelo mesmo período, após a abertura da licitação para apresentação de 

documento(s) faltante(s), relativos tão somente à regularidade fiscal. 

9. SESSÃO DO PREGÃO 

Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do PREGÃO, oportunidade em 
que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes 
contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos 
participantes devidamente credenciados. 

9.1 DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

a) O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes nº 01 – contendo as propostas de 
preços e classificará o autor da menor proposta de Por item e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente à de menor preço; 

 
b) Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de três, além da vencedora, para que seus autores 
participem da segunda fase, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
escritas. 

 
c) Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva de preços propostos 

documentalmente e ordenadas as ofertas para fornecimento do objeto definido nesse 
Edital, exclusivamente pelo critério de menor preço unitário. 

 
d) Aos proponentes classificados para a segunda fase, será dada oportunidade para novas 

propostas, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 
decrescentes. 

 
e) Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente às 

sanções legais e determinadas neste edital. 

9.2 DOS LANCES VERBAIS 

a) As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de lances 
verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos e 
decrescentes, a partir da proposta comercial classificada de maior valor e os demais 



 
lances, em ordem decrescente de valor, podendo o pregoeiro, definir no momento, 
lances mínimos; 

b) Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante melhor 
classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de 
preferência pela ordem de classificação para oferecer proposta, nos termos do art. 44, 
da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto 2014. 

 
c) O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da 

fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

 
d) Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance 

inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 
01 (um) minuto, após o encerramento de lances a contar da convocação do pregoeiro, 
ocorrerá à preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem classificada, 
ou revogação do certame. 

e) Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a 
eventuais necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu representante, 
por meio de telefone ou outros meios disponíveis; 

f) O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no presente 
edital, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte. Havendo equivalência de valores no 
intervalo estabelecido, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela 
que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta. 

 
g) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 

valor, respeitada a ordem de classificação. 

h)  Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente 
às penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas Instruções; 

i) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará 
na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas; 

j) Casos não se realizem lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta 
escrita e o valor estimado para a contratação.  

9.3 DO JULGAMENTO 

a) O critério de julgamento será o de Por item, ofertado; 

b) Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito; 

c) Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita; 

d) Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das 
suas condições habilitatórias; 



 
e) Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta; 

f) Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as Instruções, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame; 

g) Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar para que 
seja obtido um melhor preço; 

h) Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, 
Equipe de Apoio, e pelos licitantes; 

i)  Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao 
pregão, será encaminhado o presente processo para a autoridade competente para 
homologação e posterior contratação/aquisição. 

10 IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO 

10.1 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este edital, 

conforme dispõe o art. 12, do Decreto n. 3.555/00, sendo que, em caso de impugnação ao 

edital, deverá a peça recursal ser entregue, até o limite do prazo expresso neste item, no setor 

de licitações da Prefeitura Municipal, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 

24 horas. 

10.2 DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) 
dias, nos termos do disposto no artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, para apresentação das razões 
de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos. O licitante poderá também apresentar as razões do 
recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os 
demais licitantes desde de logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) 
dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.3 Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 
pela Licitante. 

10.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 

10.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

10.6 O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste 
órgão e comunicado a todos os licitantes via fax, correio eletrônico ou por 
correspondência com aviso de recebimento. 



 
11 ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1 Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao 
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 
Competente. 

11.2 Decididos os recursos por ventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e determinará a 
contratação, no prazo previsto neste edital. 

11.3 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição 
do objeto licitado. 

12 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será 
convocado para firmar a ata de registro de preços ou instrumento equivalente, conforme 
Minuta do Anexo VI, e da proposta aceita. 

12.2 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação para assinar a ata de registro de preços. 

12.3 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura da ata, ou 
recuse-se a assiná-la, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a 
ordem de classificação. 

12.4 O representante legal da proposta vencedora deverá assinar a ata de registro de 
preços, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 
comunicação para tal, através de fax-símile ou correio eletrônico ou por 
correspondência com aviso de recebimento respectivo. 

12.5 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura, decorrente desta 
licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e 
devidamente fundamentada. 

13 DO PAGAMENTO 

13.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em ATÉ 30 DIAS APÓS A 
EMISSÃO DA NOTA FISCAL, com Recursos Próprios e ou oriundos de convênios. 

13.2 Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal, esta 
será devolvida à licitante para as devidas correções. 

13.3 A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária: 

14 12.2 - As despesas serão empenhadas nas contas: 
 

Dotações 

Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonte 

2022 570 03.001.04.122.0402.2008 0 4.4.90.52.12.00 Do Exercício 

2022 1820 05.002.12.361.1201.2027 103 4.4.90.52.12.00 Do Exercício 

2022 2640 06.002.10.302.1001.2048 303 4.4.90.52.12.00 Do Exercício 

2022 3490 08.003.08.243.0802.6059 0 4.4.90.52.12.00 Do Exercício 

2022 3660 08.005.08.244.0801.2061 0 4.4.90.52.12.00 Do Exercício 

2022 3670 08.005.08.244.0801.2061 936 4.4.90.52.12.00 Do Exercício 

2022 3710 08.005.08.244.0801.2062 940 4.4.90.52.12.00 Do Exercício 

2022 3771 08.005.08.244.0801.2074 1058 4.4.90.52.12.00 Do Exercício 



 
 

15 DAS PENALIDADES 

15.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHAL DE SÃO BENTO, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas. 

15.2 O descumprimento total ou parcial do contido na ata de registro de preços sujeitará a 
CONTRATADA às seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa: 

c) No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à 
CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor registrado na ata de 
registro de preços; 

d) Pela inexecução total ou parcial, a Prefeitura do Município de Pinhal de São Bento 
poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no 
artigo nº. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 2% 
sobre o valor total da ata de registro de preços, limitada a 10% do valor contratual; 

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor da ata de registro de preços quando a contratada 
ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da 
contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da 
data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais. 

f)   Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da 
administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da 
CONTRATADA, ocorrer à suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro 
de Fornecedores do Município de Pinhal de São Bento, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior; 

15.3 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. 

 

16  ANEXOS DO EDITAL 

Integram este Edital, os seguintes anexos: 

a) Anexo I – Termo de Referencia; 



 
b) Anexo II – Carta de credenciamento; 

c) Anexo III - Modelo de declaração unificada; 

d) Anexo IV – Termo de Renúncia; 

e) Anexo V – Termo de Indicação de Colaborador Responsável 

f) Anexo VI - Minuta de ata de registro de preços. 

 

17 DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 Reserva-se ao Município, o direito de revogar, no todo ou em parte a presente licitação, 
visando o interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, bem como anular por ilegalidade o respectivo procedimento, assegurados 
o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o artigo 49 e parágrafos da Lei nº. 
8.666/93; 

17.2   Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 
discordância de seus termos. 

17.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação 
de documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não poderá 
alegar. 

17.4 Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços como dos 
Documentos de Habilitação apresentados na Sessão. 

17.5 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e 
a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

17.6 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do 
pregão. 

17.7 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos conforme previsto no parágrafo 
1º do artigo  65 da Lei 8.666/93. 

17.8 É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento. 

17.9 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível à promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

17.10 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão. 

17.11 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação do certame entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração e a segurança da contratação.   



 
17.12 Para dirimir toda e qualquer dúvida e/ou divergência oriunda do presente Edital, será 

competente o Foro da Comarca de Ampére, Estado do Paraná. 

 

17.13 Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a 
presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, através do e-mail licitacaoe 
compras@pinhaldesaobento.pr.gov.br, fone/fax (46) 3560-1122, informando o número 
da licitação, em horário comercial. 

 
Pinhal de São Bento, em 25/01/2022. 

 
 
 
 
 
 
 

Paulo Falcade de Oliveira 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
  



 
 

Anexo I  
 

Termo de Referência 
 
 

1.  OBJETO: 
 
1.1 A presente licitação, do tipo Por item, tem por objeto o Registro de preços para futura e 

eventual aquisição de móveis e eletrodomésticos de acordo com as especificações 
técnicas abaixo descriminadas, cabendo ao departamento solicitante informar a comissão 
de licitação se o produto ofertado atende as exigências técnicas propostas. 
 

1.2 Itens licitados, com os valores máximos estimados, quantidade e especificações: 
 

 
Lote: 1 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

Item Código do 
produto/serviço 

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço 
máximo 

Preço 
máximo 
total 

1 11115 Assento de elevação de 15 kg a 36 kg.    12,00 UN 108,83 1.305,96 

2 11116 Cadeira para auto reclinável de 15 kg a 36 kg.    12,00 UN 282,66 3.391,92 

3 11117 CADEIRA GIRATORIA MODELO PRESIDENTE ESTOFADA COM 
BRAÇO - cadeira  presidente escritório giratória com braço, 
assento couro ecológico na cor preta.   

23,00 UN 875,51 20.136,73 

4 11118 CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA Cadeira giratória 
modelo  secretária, assento e encosto estofado com espuma 
injetada, regulagem de altura pneumática (gás), base em aço na 
cor preta, acabamento plástico, rodízios em nylon e revestimento 
em tecido. Cadeira com as especificações acima ou superior.      

44,00 UN 357,33 15.722,52 

5 11119 CADEIRAS SECRETARIA ESTOFADAS SEM BRAÇOS 04 PÉS 
FIXA cor preta.    

40,00 UN 259,98 10.399,20 

6 11120 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICO 
COM MEDIDAS MINIMAS DE  1,33X0,46X0,58.   

26,00 UN 887,98 23.087,48 

7 11121 ARQUIVO DE MDF 4 GAVETA COM MEDIDAS MINIMAS DE 
1,37X0,47X0,49.    

12,00 UN 793,93 9.527,16 

8 11122 COZINHA TIPO AMERICANA Formato linear, com pia (CUBA)  
1.20 e3 gavetas  , prateleira internas (PIA COMPLETA) balcão e 
torre. Profundidade mínima do balcão e torre: 50cm. Largura exata 
da cozinha: 186cm. 50cm de profundidade. Altura: 1.93cm.   

17,00 UN 1.322,30 22.479,10 

9 11123 Fragmentadora 130 Folhas 127v     12,00 UN 826,45 9.917,40 

10 11124 Suporte para CPU 42cx25lx26a    36,00 UN 96,47 3.472,92 

11 11126 Mesa Para Escritório Reta Com 2 Gavetas com chave medindo  
120 X 60, 100% MDF (cor a ser definido pelo departamento)   

12,00 UN 517,84 6.214,08 

12 11127 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO Ar 
Condicionado. Sistema  de geração quente/frio; Capacidade 
refrigeração: 12.000 BTUS; Controle remoto; Função economia de 
energia; Ajuste preciso da posição da aleta; Timer digital 24hs; 
Gás ecológico (não agride a camada de ozônio); Função 
desumidificar; Função brisa; Função autolimpeza; Função 
automática da temperatura; Função desliga/liga display; Função 
turbo; Função tripla filtragem; Classificação energética "A". 
Voltagem: 220V. Embalagem: 1 unidade interna, 1 unidade 
externa, suporte, parafusos e buchas para fixação unidade interna. 
Garantia de fábrica mínima 12 (doze) meses. Equipamento com as 
especificações acima ou superior.   

11,00 UN 2.493,00 27.423,00 

13 11128 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS QUENTE/FRIO 
Especificações: Ar  Condicionado. Sistema de geração quente/frio; 
Capacidade refrigeração: 18.000 BTUS; Controle remoto; Função 
economia de energia; Ajuste preciso da posição da aleta; Timer 
digital 24hs; Gás ecológico (não agride a camada de ozônio); 
Função desumidificar; Função brisa; Função autolimpeza; Função 
automática da temperatura; Função desliga/liga display; Função 
turbo; Função tripla filtragem; Classificação energética "A". 
Voltagem: 220V. Embalagem: 1 unidade interna, 1 unidade 
externa, suporte, parafusos e buchas para fixação unidade interna. 

8,00 UN 3.781,63 30.253,04 



 
Garantia de fábrica mínima 12 (doze) meses. Equipamento com as 
especificações acima ou superior.   

14 11129 Centrifuga para roupas, contendo as seguintes características 
mínimas  Capacidade do cesto: 13 litros, capacidade de roupas 
secas: 2,8 kg, alça para transporte, encaixe para recipientes: 
reaproveitamento da água, fácil escoamento da água, trava de 
segurança, potência 190 watts, pés antideslizantes, voltagem 110v 
ou 220v, consumo de energia: 0,01 kw/h, peso: 7,00 kg, largura: 
39,00 cm, altura: 62,00.   

2,00 UN 575,66 1.151,32 

15 11130 Batedeira: BATEDEIRA 2 TIJELAS VERMELHO, BRANCA E 
PRETA 350W 127V.    

2,00 UN 254,29 508,58 

16 11131 Ferro elétrico, contendo as seguintes características mínimas: 
ferro  cerâmica, 127v, a vapor.   

2,00 UN 286,33 572,66 

17 11132 Espremedor de frutas, contendo as seguintes características 
mínimas:  02 cones para frutas cítricas, 01 peneira, 01 jarra de 1 
litro, capacidade 01 litros, voltagem 110 v.   

2,00 UN 307,43 614,86 

18 11133 LIQUIDIFICADOR 3,1L 700W BRANCO OU PRETO 127V    2,00 UN 250,70 501,40 

19 11134 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO Fogão Industrial 4 
bocas com forno.  Queimadores e grelha em ferro fundido. 
Estrutura de cantoneiras de aço. Bandeja coletora de resíduos. 
Pintura eletrostática, tinta a pó não inflamável. Dimensões 
aproximadas: 0,79 x 0,85 x 0,80cm (CxPxA). Garantia de fábrica 
mínima 12 (doze) meses. Equipamento com as especificações 
acima ou superior.   

5,00 UN 2.444,78 12.223,90 

20 11135 FORNO ELETRICO 44L Forno Elétrico cor preto, capacidade 44 
litros.  Função Grill, timer 60minuttos com alarme. Controle 
automático de temperatura, controle das resistências (superior e 
inferior). Luz piloto, corpo interno autolimpante, Bandeja para 
resíduos esmaltada; grade deslizante. Tensão 127V, potência 
1600w(127v). Medidas aproximadas: 0,36 x 0,64 x 0,45cm 
(AxLxP). Garantia de fábrica mínima 12 (doze) meses. 
Equipamento com as especificações acima ou superior.      

3,00 UN 879,93 2.639,79 

21 11136 Cervejeira 600 Litros    3,00 UN 9.313,16 27.939,48 

22 11137 GELADEIRA/REFRIGERADOR 430 LITROS 
Geladeira/Refrigerador, equipamento  com especificações 
mínimas:  Frost Free, capacidade mínima 430 litros (ou superior), 
capacidade da geladeira 300 litros, capacidade do freezer 130 
litros, cor branco. Voltagem 110V. Classificação energética: A. 
Garantia de fábrica mínima 12 (doze) meses.   

8,00 UN 4.461,33 35.690,64 

23 11138 MESA 1,80 X 0,90 METROS EM MDP BP.    4,00 UN 794,63 3.178,52 

24 11139 Jogo de mesa com 4 cadeiras de plástico com medidas mínimas: 
altura x   x comprimento: 70 cm x 70 cm x 70 cm. Material 
resistente, cor a ser definida pela secretaria.   

26,00 UN 454,30 11.811,80 

25 11140 MESA EM L PARA ESCRITORIO 150x60X75 - 1,50X0,60X75 – 
0,60X,060X,060     

8,00 UN 1.169,33 9.354,64 

26 11142 LAVADORA DE ROUPAS TIPO TANQUINHO CAP. 4,5KG 
Lavadora de roupas tipo  tanquinho. Lavagem por 
turbilhonamento; Três programas; Mangueira de entrada d`água; 
Tampa Transparente; Dispenser para sabão; Engates inteligentes 
Esfregador.  Dimensões aproximadas do produto (cm): A:83 L:54 x 
P:74; Voltagem: 127V; Capacidade de roupa seca mínimo: 2kg; 
Classificação Eficiência Energética: A. Garantia de fábrica mínima 
12 (doze) meses. Equipamento com as especificações acima ou 
superior.   

7,00 UN 492,23 3.445,61 

27 11143 LAVADORA DE ROUPAS CAP.12KG Lavadora de Roupas. 
Capacidade mínima 13kg ; Turbo Economia; Consumo 0,37 
(KW/h); Rotação centrifugação 730 rpm; Funções: Centrifuga, 
enxagua, molho; Com trava de segurança; Eliminação de fiapos; 
Tampo com visor transparente de vidro temperado; Painel 
automático multi funções; Cor branca, tensão 110V. Garantia de 
fábrica mínima 12 (doze) meses. Equipamento com as 
especificações acima ou superior.      

5,00 UN 2.536,70 12.683,50 

28 11144 Ferro de passar a vapor. Potência mínima de 1200 w. 
Temperatura mínima : 180°c. Indicador de tecido. Tipo de seletor 
botão giratório. Vapor: quantidade 20 g/m. Saída de vapor 40. 
Capacidade mínima de água no reservatório 300ml. Spray de 
água. Corta-gota. Sistema de autolimpeza. Cabo de energia. Tipo 
de cabo anatômico comprimento mínimo de 175cm. Voltagem 110 
volts. Material do corpo: poliamida. Material da base: alumínio e 
cerâmica. Vapor vertical para roupas no cabide.   

6,00 UN 320,30 1.921,80 

29 11145 BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS. 4,00 UN 867,71 3.470,84 



 
Elétrico, com 2 torneiras , desmontáveis e substituíveis, para água 
em temperatura ambiente e gelada. Capacidade de resfriamento 
de aproximadamente 5 litros por hora com temperatura ambiente 
de 30¨. Medidas aproximadas: Largura: 316 mm, altura: 980 mm, 
profundidade: 335 mm. Gabinete com proteção UV. Depósito de 
água mínimo de 2,5 litros em plástico injetado atóxico, com 
serpentina externa e termostado regulável. Deve ser aprovado 
pelo Inmetro e ter pelo menos 1 ano de garantia.   

30 11146 Sofá em material lavável de dois lugares. REVESTIMENTO 
SUPERIOR -  Laminado de PVC com reforço em manta (Korino) 
CV 20 ACABAMENTO INFERIOR - Tela de Ráfia - Pés em 
alumínio revestido. ESTRUTURA: - Madeira de pinus e eucalipto 
proveniente de reflorestamento com imunização contra 
mofo,cupim e microorganismos. - Sustentação do assento e 
encosto com cintas Elásticas de alta resistência. - Travamento da 
estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. 
ESPUMAS: - Espuma de poliuretano. - Assento: Densidade D-23 - 
Braça: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20 Dimensões 
do estofado (A x L x P): 0,75 x 0,73 x 1,25 m.   

1,00 UN 2.603,26 2.603,26 

31 11147 PRATELEIRAS DE AÇO Descrição Prateleira de Aço Super 
Prática Cor =  Cinza 5 Bandejas Altura = 180 cm Comprimento = 
92 cm Profundidade = 27 cm Pintura a Pó Eletrostática Material: 
Aço Chapa: 26 Material Sapatas Pés: Plástico. Suporta 25kg por 
prateleira Garantia do Fornecedor: Contra Defeitos de 
Fabricação.Cor: CINZA   

20,00 UN 282,96 5.659,20 

32 11149 MESA DE COZINHA Mesa cozinha em MDF OU FERRO COM 
TAMPO DE GRANITO com  4 lugares, largura mínima de 120 cm, 
altura mínima e profundidade mínima de 75 cm. Acompanhada de 
4 cadeiras do mesmo material.     

3,00 UN 1.029,00 3.087,00 

33 11151 AR CONDICIONADO SPLIT, 9.000 BTUS QUENTE/FRIO Ar 
Condicionado. Sistema  geração quente/frio; Capacidade 
refrigeração 9.000 BTUS; Controle remoto; Função economia de 
energia; Ajuste preciso da posição da aleta; Timer digital 24hs; 
Gás ecológico (não agride a camada de ozônio); Função 
desumidificar; Função brisa; Função autolimpeza; Função 
automática da temperatura; Função desliga/liga display; Função 
turbo; Função tripla filtragem; Classificação energética "A". 
Voltagem: 220V. Embalagem: 1 unidade interna, 1 unidade 
externa, suporte, parafusos e buchas para fixação unidade interna. 
Garantia de fábrica mínima 12 (doze) meses. Equipamento com as 
especificações acima ou superior.   

15,00 UN 2.209,00 33.135,00 

34 11152 LONGARINA 03 LUGARES Conjunto montado sobre Longarina 
com três (03)  Lugares dispostos simetricamente de maneira a se 
obter uma acomodação de três (03) Usuários de forma 
ergonômica, confortável e com alto grau de liberdade para 
movimentação. Estrutura denominada de longarina deve ser 
desenvolvida em tubo industrial de construção mecânica na 
configuração retangular de aço carbono ABNT 1008/1020 com as 
dimensões de 153X85x55 mm e espessura de 1,2 mm, nas suas 
extremidades devem possuir (2) luvas de 30x60 mm na espessura 
de 1,9 mm conificadas para que se unam ao apoio vertical. Devem 
ter dois (2) suportes para cada assento produzidos em chapas de 
aço carbono ABNT 1008/1020 nervurados pelo processo de 
estampagem na espessura de 4,75 mm e soldado a estrutura pelo 
processo de soldagem (Mig). Deve possuir ainda dois (2) calços 
para cada suporte com espessura de 5 mm em termoplástico de 
engenharia (Copolímero de Polipropileno) fabricados em injetoras.   

3,00 UN 1.243,33 3.729,99 

35 11157 Armário alto para escritório, com 02 (duas) portas, com chave, em 
aço,   entregue na cor cinza, com no mínimo 3 (quatro) prateleiras 
e medidas mínimas de altura 1700 mm x largura 750 mm x 
profundidade 320 mm, de alta qualidade e resistência. O produto 
deve ser entregue embalado, em embalagem que não cause 
danos ao produto. Quaisquer danos (riscos, quebraduras, etc.) no 
produto no ato da entrega, o mesmo não será aceito, ficando a 
empresa responsável pela troca do mesmo. A montagem do 
produto deverá ser realizada pela empresa, conforme solicitado.   

27,00 UN 976,76 26.372,52 

 
TOTAL 

 
385.626,82 

 
1.3 Valor máximo previsto de R$ 385.626,82 (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil, Seiscentos e 

Vinte e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos).  
 



 
1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Justificativa solicitação de material/serviço 

Justificativa 

 
SECRETARIA DE SAÚDE: Visando adequação da infraestrutura do Centro de Saúde NIS I de Pinhal de 
São Bento, fez-se necessário a construção de um lavanderia adequada para as atividades de 
processamento da rouparia utilizada pelos profissionais de saúde e para a assistência dos pacientes, 
como lençóis, cobertores, toalhas, campos cirúrgicos e também uma sala de descanso para os 
motoristas do transporte sanitário, para que os mesmos tenham um local dentro do serviço de saúde 
onde possam cumprir a carga horária de trabalho quando não estão fazendo o transporte dos pacientes. 
Estando a infraestrutura pronta, torna-se necessária a aquisição de móveis e eletrodomésticos para a 
utilização destes ambientes, uma vez que não há disponível na secretaria de saúde mobília para 
remanejamento. Com relação aos itens da lavanderia, cabe ressaltar que o processamento da roupa 
utilizada na assistência ao paciente é importante na garantia do cuidado prestado e na proteção dos 
profissionais. 
 

 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA: As aquisições são necessárias para equipar a sala da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, para o Centro de Referência de Assistência Social, especialmente para 
a sala de gestão do Programa Bolsa Família e para a sala do Conselho tutelar, a fim de melhorar o 
atendimento e as organizações dos documentos, bem como para o bom andamento das atividades. 
 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA: As aquisições são necessárias 
para equipar os departamentos Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, tanto para Gestão 
quanto para a Escola Municipal Primo Savoldi e CMEI Alzemiro Motta, a fim de melhorar o atendimento, 
bem como para o bom andamento das atividades. 
 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para uso 
nos diversos departamentos da Secretaria Municipal de Administração, para adequação dos ambientes 
de trabalho e atendimento ao público. 
 

 

2. CONDIÇÕES DO OBJETO 

2.1 DO PRAZO DE ENTREGA: 

2.1.1 O prazo para a entrega do objeto da presente licitação será de 10 Dias a partir da data 
da solicitação, podendo ser solicitado parcialmente no período de vigência da ata de registro 
de preços que será de 10 Dias de acordo com a necessidade do Município, após a 
homologação e assinatura da ata; 

2.1.2 Os prazos de que tratam o item 2.1.1 poderão ser prorrogados uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde 
que ocorra motivo justificado aceito pela Administração; 

2.1.3 Os produtos serão adquiridos de forma parcelada, conforme as necessidades da(s) 
Secretaria(s) da Prefeitura Municipal, e as entregas deverão ser realizadas independente do 
quantitativo solicitado e no prazo estipulado no item 2.1.1. 

2.1.4 Devem estar incluídas no preço todas as despesas com frete/transporte, mão de obra, 
tributos e/ou contribuições e quaisquer outros encargos indispensáveis ao perfeito 
cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 



 
2.2  LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO LICITADO: 

2.2.1 As entregas deverão ser realizadas conforme as solicitações no perímetro urbano do 
Município de Pinhal de São Bento. 

2.3 INFORMAÇÕES GERAIS: 

2.3.1 A proposta deve atender as especificações que constam da Relação dos Itens da 
Licitação, documento em anexo, parte integrante deste Termo, sob pena de desclassificação 
da mesma. 

2.3.2 Os móveis e/ou eletrodomésticos a serem fornecidos deverão ser de boa qualidade, 
obedecer às normas e padrões a que estiverem sujeitos, a fim de atender eficazmente às 
finalidades que dele(s) se espera, conforme determina o Código de Defesa do 
Consumidor. 

2.3.3 Caso solicitada(s), a(s) proponente(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar no prazo 
de 48 horas contados a partir da solicitação desta Prefeitura, AMOSTRAS dos produtos 
cotados devidamente embaladas e identificadas com o nome da Empresa, e relacionadas 
em 2 (duas) vias conforme as especificações constantes do Edital. O não cumprimento 
desta obrigação poderá determinar a desclassificação da proposta: 

 
2.3.4 O(s) produto(s) poderá(ão) ser desclassificado(s), mediante a análise da(s) amostra(s) 
apresentada(s). Neste caso serão convocados os licitantes remanescentes pela ordem de 
classificação. 
 
2.3.5 A licitante desclassificada terá o prazo de 48 horas após a homologação do processo 
licitatório, para retirar as amostras dos produtos desclassificados. A licitante deverá retirar as 
amostras dos produtos classificados no ato das entregas das compras efetivadas. 
 
2.3.6 Os custos com substituição de produtos apresentados em desacordo com as 
especificações técnicas correrão por conta da Contratada. 

 
3.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO/OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
3.1. Os móveis e eletrodomésticos entregues deverão ser de primeira linha e estar em 

conformidade com as normas de vigilância Sanitária e/ou órgão competente. Na entrega serão 

verificadas especificações conforme descrição do Contato; 

3.2. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a 

ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação; 

3.3. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, 

obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão 

aplicadas às sanções previstas neste edital e legislação vigente; 

3.4. Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto 

do presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a 

completa execução das obrigações assumidas; 



 
 

3.5. Manter durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

Solicitação:  

 

 

VILMAR BAZANELLA                     DELURDES DERZI OLBERMANN DE OLIVEIRA 

          Secretaria de Saúde                                     Secretaria de Assistência Social 

 

 

 

EVA LUZIA BARCKI MAZUCO                    PAULO FALCADE DE OLIVEIRA 

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes                   Secretaria de Administração 

 

Autorização:  

 

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA  

Prefeito Municipal 

  



 
 

ANEXO II 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
A empresa.................................................inscrito no CNPJ nº .................................., com sede 
à ........................................................., neste ato representada pelo(s) diretores ou sócios, com 
qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo 
presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) 
(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos 
poderes para junto ao Município de Pinhal de São Bento, praticar os atos necessários com 
relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial n° 1/2022, usando dos recursos, 
interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, 
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, 
substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, 
firme e valioso, e em especial, para esta licitação. 

 

 

 

 

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2022. 
 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
 
 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ/MF  
Endereço completo 
Deverá ser impresso com o timbre da empresa 
Documento deve ser entregue fora dos envelopes acompanhado de copia do contrato 
social da empresa e RG e CPF do credenciado. 
 
 
  



 
 

ANEXO - III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 
(papel timbrado da licitante) 

 

 

Á pregoeira e equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2022 
 

 
Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na 
....................., através de seu representante legal infra-assinado, que: 
 
 
(    ) 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. 

 
*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte 
ou cooperativa. 

 

 

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do 

art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99. 

 

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes 

impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores. 

 

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum 

órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público. 

 

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro 

societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 

 



 
5) Comprometo-me a manter durante a execução da ata de registro de preços, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

6) Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, 

encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 

sobre o fornecimento do objeto da presente licitação. 

 

7) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos 

procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da 

empresa é o(a) Sr.(a) ,Portador(a) do   RG   sob   nº   .................................................   

e   CPF   nº   ........................................................,   cuja   função/cargo é (sócio 

administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da ata. 

 

8)  Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura 

referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo 

que a ata seja encaminhado para o seguinte endereço: 

 
E-mail: 

Telefone:  

 
9)  Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de 

alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como 

intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

 
 

.............................................................................., ........, de 2022. 

Local e Data 
 
 

 
Assinatura do Responsável pela Empresa 

 (Nome Legível/Cargo) 
 

 

 

  



 
 

ANEXO IV 

 

TERMO DE RENÚNCIA 

 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade 

Pregão Presencial n° 1/2022, por seu representante credenciado, declara na forma e sob as 

penas impostas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que 

representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os 

documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de 

recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso de procedimento 

licitatório. 

 

 

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2022. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
 
 
 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ/MF  
Endereço completo 
Deverá ser impresso com o timbre da empresa 
Documento FACULTATIVO, poderá ser entregue dentro do envelope 02 Habilitação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO V 
 

TERMO DE INDICAÇÃO DE COLABORADOR RESPONSÁVEL 
 

 
 
Pregão Presencial n°. 01/2022 
 
 
INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  
 
Por este instrumento, a empresa _____________________, inscrita no CNPJ/MF 
n ° ________________,  i n s c r i ç ã o  e s t a d u a l  n °  ________________com sede à (rua, 
número _______, bairro _________, cidade ____________________, CEP ___________, 
representada neste ato por seu (identificar qualificação), o(a) Sr(a) ________________, 
portador(a) do documento de identidade RG n° ___________ emitido pela SSP/_, e do CPF 
n°___________________, nomeia e constitui a(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s) como 
responsável(is) para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços, assim como 
proceder às ações necessárias ao seu cumprimento, tais como:  
 
a) receber e assinar em nome da empresa ordens de fornecimento emitidas pela 
Prefeitura Municipal de PINHAL DE SÃO BENTO;  
b) acompanhar a entrega dos produtos solicitados; 
c) receber e assinar em nome da empresa notificações do Município solicitando a troca de itens 
recusados pela Prefeitura ou a complementação nas quantidades solicitadas nas ordens de 
fornecimento;  
d) receber reclamações de produtos vencidos ou incompletos e providenciar a sua substituição;  
e) entregar em nome da empresa os atestados de recebimento e aprovação e as 
notas fiscais decorrentes de fornecimentos realizados;  
f) receber e assinar em nome da empresa notificações de qualquer natureza recebidas da 
Prefeitura e relacionadas ao fornecimento dos materiais/produtos constantes na 
Ata de Registro de Preços; e  
g) proceder a todos os demais atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas 
no Edital de Pregão acima identificado e em seus Anexos e na Ata de Registro de Preços: 
 
Nome(s) do(s) responsável(is) indicado(s): ________________________________ 
RG n°  _______________________      CPF n°  ___________________________ 
Nome do Representante Legal Qualificação ______________________________ 
 
ORIENTAÇÕES AO FORNECEDOR:  
 
a) Este Termo de Indicação de Responsável deve ser assinado pelo Representante Legal 

da empresa e pelo seu indicado para controle e gerenciamento da Ata de Registro de 
Preços. 

b) Pode ser indicado mais de um responsável. 
c) Em caso de substituição de um ou mais responsáveis, novo Termo de Indicação de 

Responsável deve ser entregue à Administração Municipal. 
 
NOTA(*): Deverá ser apresentado dentro do envelope 2 - habilitação ou após o certame, se for 
vencedora. 

  



 
ANEXO VI 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
PREGÃO N° 01/2022 - PROCESSO N° 209/2015 

 
 
Aos ............dias do mês de .................do ano de dois mil e vinte e dois, o Município de Pinhal 
De São Bento - PR, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 95.590.832/0001-11, com sede na Avenida 
São Roque nº 178- centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr ................... inscrito no CPF/MF sob o n° .............nos termos do art. 15 da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, em face da classificação das propostas apresentada no 
Pregão Presencial n°. 01/2022, por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e 
publicada nos órgãos oficiais respectivos resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa 
classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas 
enunciadas nas cláusulas que se seguem. 
 
A Empresa................., sediada na ..............................., n°......., na cidade de ................. Estado 
do ................, inscrita no CNPJ sob o n° ............................e Inscrição Estadual sob o 
n°..................., doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por seu 
representante legal, Sr. ........................................., portador do RG n° .......................... e do 
CPF n° ................................... 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. A presente Ata constitui o REGISTRO DE PREÇO  para futura e eventual 
aquisição de móveis e eletrodomésticos, para fornecimento eventual e parcelado 
durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade e solicitação da 
Administração Municipal, destinados distribuição gratuita nas unidades de saúde 
municipais, conforme edital e proposta que ficam fazendo parte integrante deste instrumento. 
 
1.2. Descrição: 
 
Lote: 1 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

Item Código do produto Descrição do item  Quantidade Unidade Valor unitário Valor  total 

1       

2       

3       

 
VALOR TOTAL DA ATA = R$....... 
 
1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as 
contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de 
condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 



 
2.1.1 O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, 
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso MI do § 30 do art. 15 da Lei n° 8.666, de 
1993. 
 
2.1.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORNECIMENTO 
 
3.1. O fornecimento dos produtos obedecerá à conveniência e as necessidades da Prefeitura 
Municipal de PINHAL DE SÃO BENTO. 
 
3.2. As Secretarias respectivas efetuarão seus pedidos a Detentora da Ata através de 
contrato ou da entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante 
comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile, o qual deverá conter no 
mínimo: 
3.2.1. Número da Ata; 
3.2.2. Objeto da Ata; 
3.2.3. Número do item conforme Ata; 
3.2.4. Valor unitário e total do item. 
3.3. Os produtos deverão atender rigorosamente as especificações exigidas pela Prefeitura.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE 
RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
4.1. Os móveis e eletrodomésticos, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de 
entrega), parceladamente, de acordo com as solicitações, no local solicitado, dentro do 
perímetro urbano do Município de Pinhal de São Bento/PR, nos horários: 8:00 às 11:30hs e 
13:00 às 17:00hs. Responsável pelo recebimento o servidor Cleiton Gaspar. 
 
4.2. A empresa detentora da Ata de Registro de Preços, deverá atender as solicitações no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do momento do envio do pedido 
(requisição) dos produtos. 
 
4.3 - A empresa detentora deverá entregar, durante toda a vigência da Ata de Registro de 
Preços, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta. 
 
4.4. A entrega do objeto desta Ata de Registro de Preços, dar-se-á sob a forma de 
fornecimento parcelado, sendo que somente serão pagos os valores relativos ao fornecimento 
dos produtos efetivamente entregues, conforme atesto de recebimento da Secretaria 
respectiva, do Município de Pinhal De São Bento, sendo que este não estará obrigado a 
adquirir a quantidade total dos produtos constantes da cláusula primeira. 
 
4.5. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, os itens que vierem a ser 
recusados, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. Prazo de troca: 10 
(dez) dias. 
 
4.6. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de 
cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou irregularidade. Por 
divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas neste instrumento e 
legislação vigente. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
 



 
 
5.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias, contados a partir da entrega do bem 
objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela 
Administração, e acompanhado da respectiva Nota Fiscal e Certidões negativas solicitadas. 
 
5.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das 
obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei 
Federal n° 8.666/93. 
 
5.2. As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado na Prefeitura 
Municipal, com sede à Avenida São Roque, nº 178, Centro, Pinhal de São Bento/PR. 
 
5.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: 
 
5.3.2 - O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que 
participou da licitação.  
 
5.3.3 - endereço: Avenida São Roque, n° 178, Centro. CEP 85.628-000 — PINHAL DE SÃO 
BENTO-PR. 
 
5.3.4 - no corpo da Nota Fiscal deverá conter: 
5.3.4.1. A modalidade e o número da Licitação; 
5.3.4.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do 
empenho;  
5.3.4.3. número do item e descrição do produto: A descrição do produto na Nota Fiscal, 
deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante da Ata de Registro de 
Preços; 
5.3.4.4. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor 
total.  
5.3.4.5. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA. 
 
5.3.5 - As notas fiscais, após aceitas e atestadas pelo Setor de Compas, serão encaminhadas 
ao Setor empenho para providências quanto ao pagamento, que se dará através de 
depósito por transferência eletrônica bancária (sendo vedada à emissão de títulos ou 
boletos pela detentora). 
 
5.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento 
ocorrerá 15 (quinze) dias após a data da sua reapresentação. 
 
5.5. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da 
CONTRATADA relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades 
previstas na Lei Federal n° 8.666193. 
 
5.6 - Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por 
conta dos recursos da seguinte dotação orçamentária: 
 

Dotações 

Exercício da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2022 570 03.001.04.122.0402.2008 0 4.4.90.52.12.00 Do Exercício 

2022 1820 05.002.12.361.1201.2027 103 4.4.90.52.12.00 Do Exercício 

2022 2640 06.002.10.302.1001.2048 303 4.4.90.52.12.00 Do Exercício 

2022 3490 08.003.08.243.0802.6059 0 4.4.90.52.12.00 Do Exercício 

2022 3660 08.005.08.244.0801.2061 0 4.4.90.52.12.00 Do Exercício 



 
2022 3670 08.005.08.244.0801.2061 936 4.4.90.52.12.00 Do Exercício 

2022 3710 08.005.08.244.0801.2062 940 4.4.90.52.12.00 Do Exercício 

2022 3771 08.005.08.244.0801.2074 1058 4.4.90.52.12.00 Do Exercício 

 
5.6.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência da ata, a despesa ocorrerá a conta de 
dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
6.1. Caberá ao(a) Sr(a) ............................portador(a) do R.G. sob n° ................e inscrito(a) no 
CPF/MF sob n° ..................representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por: (nome 
indicado no anexo VII termo de indicação do responsável) 
 
6.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para 
sua realização. 
 
6.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências 
pertinentes para a correção das falhas detectadas. 
 
6.2. Ficam credenciadas pela Administração do Município, para fiscalização da Ata, bem como 
prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, o servidor: Cleiton Gaspar 
Fone (46) 3560-1122, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de 
eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo 
estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das 
penalidades cabíveis. 
 
6.3. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Prefeitura, poderá ser 
alterada, a qualquer tempo, mediante autorização da Prefeitura e posterior comunicação á 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 
 
7.1.  Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade 
com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração. 
 
7.2. A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados serem 
maiores que os vigentes no mercado, convocará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de 
Preços para promover a renegociação dos preços de forma a torná-los compatíveis com os de 
mercado. 
 
7.2.1. Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município 
procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA 
 
8.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de 
notificação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer 
indenização, se esta: 
 
8.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade. 
 
8.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos 
serviços.  
8.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal n° 8.666/93. 



 
 
8.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos.  
 
8.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado. 
 
8.2.0 cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 
8.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do objeto contratado. 
 
8.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução da  
Ata. 
 
8.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura. 
 
8.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a 
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 
seja normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito à 
Administração Municipal. 
 
8.3. A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das 
penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
8.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, 
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 
comprovante ao respectivo processo administrativo. 
 
8.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, 
considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

O descumprimento total ou parcial do contido na ata de registro de preços sujeitará a 
CONTRATADA às seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa: 

c) No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à 
CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor registrado na ata de 
registro de preços; 

d) Pela inexecução total ou parcial, a Prefeitura do Município de Pinhal de São Bento poderá 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº. 87 da 
Lei nº. 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 2% sobre o valor total da 
ata de registro de preços, limitada a 10% do valor contratual; 

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor da ata de registro de preços quando a contratada 
ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da 
contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da 
aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais. 



 
f)   Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da 

administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da 
CONTRATADA, ocorrer à suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de 
Fornecedores do Município de Pinhal de São Bento, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo. 

CLÁUSULA DÉCIMA— DO FORO 
 
10.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser 
dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Ampére, com renúncia 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1. A execução da Ata, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios de 
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 
8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 
 
11.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os 
seus dispositivos, o edital do Pregão Presencial n°. 01/2022 e a proposta da detentora da 
Ata conforme estabelece a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não 
contrariar as presentes disposições. 
 
11.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em 
compatibilidade com as obrigações s por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Pregão n° 01/2022. 
 
11.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai 
assinada pelo Excelentíssimo Senhor.................., Prefeito Municipal do Município de Pinhal 
De São Bento, e pelo Sr. ......................, qualificado preambularmente, representando a 
Detentora da Ata e testemunhas. 
 
Pinhal de São Bento/PR, ..... de ..........de 2022. 
 
 

Paulo Falcade de Oliveira 
Prefeito Municipal 

Contratada 

Testemunha Testemunha 

 


