PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

–

CNPJ: 01.614.343/0001-09

Oficio n° 30/2019.
Manfrinópolis, em 12/08/2019.
DE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;

PARA: Gabinete Prefeito Municipal
Excelentíssimo Senhor,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorização para Aquisição de
moveis e equipamentos para posto municipal do Instituto Identificação do Estado mediante
Licitação.

O custo estimado importa em um total de Valor máximo previsto de R$ 10.540,23(Dez Mil,
Quinhentos e Quarenta Reais e Vinte e Três Centavos) e o prazo para a entrega dos materiais
licitados será de 30 Dias conforme necessidade da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, a partir
da data de assinatura do contrato.
Cordialmente,

LUIZ JOÃO GEREMIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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JUSTIFICATIVA PARA REALIZAR PREGÃO PRESENCIAL

Justifica-se a necessidade de realizar pregão presencial, em face da complexidade do
objeto da licitação, que requer cautelas específicas em relação aos procedimentos, como a
apresentação de documentação na hora e negociação de preço imediata associadas à certeza de
que o representante ou procurador da licitante detém profundo conhecimento do objeto da
licitação;
A presença física dos atores na sessão pública, como pregoeiro, equipe de apoio e
licitantes, é fundamental para que os concorrentes demonstrem conhecimento aprofundado sobre
o objeto licitatório. Em licitação dessa complexidade a forma presencial oferece índice razoável de
certeza e segurança jurídica quanto à sustentabilidade da oferta do vencedor e sua capacidade e
garantia de entrega dos produtos licitados.
A complexidade do objeto desta licitação também exigirá do pregoeiro o controle absoluto
da sessão, cuja fase de lances só deverá ser encerrada quando esgotarem todas as
possibilidades de negociação em busca do melhor preço, garantido portando uma melhor
proposta para a Administração Pública.

LUIZ JOÃO GEREMIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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Oficio n.º 30/2019-CPL
Manfrinópolis, em 12/08/2019.

DE: PREFEITO MUNICIPAL

PARA:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;
SETOR CONTÁBIL;
ASSESSORIA JURÍDICA;
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Preliminarmente à autorização solicitada mediante oficio nº 30/2019 de
12/08/2019, o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

a) à indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente à
despesa;

b) à elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento
licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame;

c) à elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e da
minuta do contrato;
d) ao exame e aprovação das minutas indicadas na alínea “d” acima.

Atenciosamente,

Caetano Ilair Alievi
Prefeito Municipal
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Oficio nº 30/2019-DC
Manfrinópolis, em 12/08/2019.
DE:
PARA:

SETOR DE CONTABILIDADE
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

Senhor:

Em atenção ao oficio nº 30/2019 expedido por Vossa Senhoria em
12/08/2019, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o
pagamento das obrigações decorrentes da aquisição dos materiais constantes do ofício número
supra, sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ESTA LICITAÇÃO
Dotações
Exercício Conta da
da
despesa
despesa
2019
350
2019
370
2019
610
2019
800
2019
860

Funcional programática

Fonte de Natureza da
recurso despesa

Grupo da fonte

03.001.04.122.0401.2005
03.002.04.122.0401.2006
03.002.04.122.0401.2010
03.005.04.122.0401.2014
03.006.04.129.0401.2015

0
0
0
0
0

Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício

4.4.90.52.00.00
4.4.90.52.00.00
4.4.90.52.00.00
4.4.90.52.00.00
4.4.90.52.00.00

Cordialmente,

_________________________________
Isabel Carolina Mochnacz
CRC/PR 066669/O-1
Contadora
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Ofício nº 30/2019-CL
Manfrinópolis, em 12/08/2019.

DE: Pregoeiro
PARA: ASSESSORIA JURÍDICA

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria minuta do Edital de
Licitação de Modalidade Pregão Presencial n°30/2019 e respectiva minuta de Contrato, para os
fins previstos no parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/93: “As minutas de editais de licitação,
bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e
aprovadas por assessoria jurídica da Administração”.
.

Cordialmente,

______________________
JOZINEI DOS SANTOS
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Ofício nº 30/2019
Manfrinópolis, em 12/08/2019.

DE:
PREFEITO MUNICIPAL
PARA: PREGOEIRA

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo,
AUTORIZO a licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL que tem por objeto Aquisição
de moveis e equipamentos para posto municipal do Instituto Identificação do Estado,
mediante Licitação, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

O (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio foram nomeados(as) pela Portaria nº
2881/2019 de 23/01/2019.

Encaminhe-se ao Setor de Licitação para as providências necessárias.

___________________
Caetano Ilair Alievi
Prefeito Municipal
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PREGÃO N° 30/2019 PROCESSO 124/2019 – TIPO PRESENCIAL
EXCLUSIVO PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS
1.

PREÂMBULO

A Prefeitura Municipal de Manfrinópolis torna público que, de acordo com a Lei Federal n.º10.520
de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal
n.º 341/2006 de 11 de Janeiro de 2006, lei complementar nº 123/2006 com alterações da lei
complementar nº 147/2014, Lei complementar Municipal nº 01/2015, decreto federal nº 8538/2015
de 06/10/2015 demais legislações específicas do objeto licitado, no que couber nas condições
fixadas neste edital e seus anexos, realizará processo licitatório na modalidade PREGÃO, do tipo
Menor Preço Por item, na forma abaixo:
2.

OBJETO
A presente licitação, do tipo Menor Preço Por item, tem por objeto a Aquisição de moveis
e equipamentos para posto municipal do Instituto Identificação do Estado conforme
especificação constantes n Anexo I (termo de referencia).

2.1 Condições do objeto:
O prazo para a entrega do objeto da presente licitação será de 30 Dias a partir da data da
solicitação, podendo ser solicitado parcialmente no período de vigência do contrato de acordo
com a necessidade da Prefeitura Municipal.
Valor máximo previsto de R$ 10.540,23(Dez Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e Vinte e Três
Centavos).
2.2 LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO LICITADO:
As entregas deveram ser feitas nos locais indicados pelo solicitante dentro do território do
Município independente do quantitativo sem qualquer ônus adicional para com a administração.
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.

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;
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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 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 Manfrinópolis – Paraná
DATA DE ENCERRAMENTO: Protocolo até as 09:00 horas do dia 30/08/2019
DATA DE ABERTURA: às 09:00 horas do dia 30/08/2019
Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019
ENVELOPE N.º 01- PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019
ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS, 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:Cédula de identidade;
a)

Cédula de identidade;

b)

Documentação para credenciamento, conforme modelo do Anexo II;

c)

Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme o
modelo do Anexo III.

d)

Declaração de superveniência de fato impeditivo da qualificação Anexo IV;
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e)

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte Declaração
Anexo VII;

f)

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, a incorreção do documento credencial ou
ausência do representante, não implicará exclusão da proposta no certame. Contudo, não
serão aceitos lances verbais e nem manifestação em nome da Licitante neste ato.

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, 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, e deverão constar:
a)

No envelope 01 deverá estar a proposta impressa e devidamente assinada pelo
representante legal e um arquivo em mídia (pendrive) contendo a proposta para
inclusão no sistema conforme arquivos em anexo.

b)

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

c)

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
da abertura dos envelopes;

d)

Declaração de 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;

e)

Marca do produto cotado;

f)

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;

g)

O preço deverá ser apresentado numericamente e por extenso. 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

No interesse da Administração, a quantidade dos produtos poderá ser aumentada e
suprimida até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsão do
art. 65, § 1º da Lei nº. 8.666/93. Também poderá ser aditivado/renovado, de acordo com o
interesse da municipalidade (Lei nº 8.666/93 - art. 57, Parágrafo II)

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.

8. DA HABILITAÇÃO
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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:
8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

A. ato constitutivo, estatuto ou contrato social com a última alteração ou consolidado,
em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações ou entidades (associações, ONG's, etc) acompanhado dos
documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, caso não seja
entregue por ocasião de credenciamento;

B. registro comercial ou requerimento de empresário, para empresa individual.
8.1.2. REGULARIDADE FISCAL/ECONÔMICA:

A. Cópia do Alvará de funcionamento expedido pelo órgão competente local;
B. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
C. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
através do Certificado de Regularidade (CRF);

D. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal;

E. certidão negativa de débitos perante as Fazendas Estadual e Municipal, relativos a
tributos e contribuições;

F. certidão negativa de falências ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sida realizada em data não
anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentação dos envelopes;

G. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
J-1)Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do ú ltimo 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;
J-2)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).
J-3)Serão aceitos como na forma da Lei, o balanço patrimonial e as demonstrações

contábeis da empresa Licitante, assim apresentados: publicados no Diário Oficial,
ou, publicados em jornal de grande circulação, ou registrados na Junta Comercial da
sede ou domicílio da Licitante, ou, por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta
Comercial da sede ou domicílio da Licitante, na forma da Legislação em vigor,
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Fechamento.
J-4)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.
8.1.3 DECLARAÇÕES ANEXAS ao presente edital, ressalvado à relativa ao direito de
recorrer cuja entrega é facultativa.
8.2.

Quando os documentos forem apresentados por processo de cópias reprográficas,
deverão ser autenticados, por Tabelião de Notas, ou na Prefeitura Municipal de
Manfrinópolis, por integrante da Comissão Permanente de Licitações, antes da hora
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marcada para abertura dos envelopes.
8.3

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.

8.4

A falta de qualquer documento exigido no item “8” do presente Edital, implicará na
inabilitação do Licitante, ressalvado a disposição do item 8.5, cujo direito é garantido pela
Lei Federal n° 123/2006 de 14/12/2006 atualizada pela lei nº 147/2014 de 07/08/2014.

8.5

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 proposta de Menor Preço 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)
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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.
DO JULGAMENTO

9.3

a) O critério de julgamento será o de Menor Preço 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 três dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este edital.
10.2

DO RECURSO ADMINISTRATIVO
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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.

12

CONTRATO

12.1

Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será
convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme Minuta do
Anexo VII, e da proposta aceita.

12.2

O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação para assinar o contrato.

12.3

Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem
de classificação, para celebrar o contrato.

12.4

O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, 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 do contrato ou instrumento
equivalente, 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 emissão de
notas fiscais, 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:

Dotações
Exercício Conta da Funcional programática
da
despesa
despesa

Fonte de Natureza da
recurso despesa

Grupo da fonte
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350
370
610
800
860

03.001.04.122.0401.2005
03.002.04.122.0401.2006
03.002.04.122.0401.2010
03.005.04.122.0401.2014
03.006.04.129.0401.2015

–
0
0
0
0
0
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4.4.90.52.00.00
4.4.90.52.00.00
4.4.90.52.00.00
4.4.90.52.00.00
4.4.90.52.00.00

Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício

14

DAS PENALIDADES

14.1

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANFRINOPOLIS, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandose às penalidades aqui estabelecidas.

14.2

O descumprimento total ou parcial do contrato 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 contratual;
d) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de Manfrinópolis
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 do contrato, limitada a 10% do valor contratual;
e) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual 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 Manfrinópolis, 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;
14.3

15

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.
ANEXOS DO EDITAL
Integram este Edital, os seguintes anexos:
a) Anexo I – Termo de Referência;
b) Anexo II - Carta de credenciamento;
c) Anexo III – Modelo de declaração de cumprimento da habilitação;
d) Anexo IV –Modelo da declaração de superveniência de fato impeditivo da qualificação;
e) Anexo V – Declaração de não emprego de menores;
f) Anexo VI – Termo de Renúncia;
g) Anexo VII – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte Declaração;
h) Anexo VIII –
profissional.

Declaração de ausência de servidor público no quadro social ou
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Anexo IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS.

j) Anexo X - Minuta de contrato.
16

DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1

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;

16.2

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.

16.3

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

16.4

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

16.5

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.

16.6

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

16.7

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

16.8

É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento.

16.9

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.

16.10 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.
16.11 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.
16.12 Para dirimir toda e qualquer dúvida e/ou divergência oriunda do presente Edital, será
competente o Foro da Comarca de FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná.
16.13 Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente
licitação
serão
prestadas
pelo
Pregoeiro,
através
do
e-mail
licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br, fone/fax (46) 3562-1001, informando o número da
licitação, em horário comercial.
Manfrinópolis, em 12/08/2019.

________________________________
Caetano Ilair Alievi
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO
1. OBJETO
1.1. O objeto do presente termo é Aquisição de moveis e equipamentos para posto
municipal do Instituto Identificação do Estado conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento..
2. LEGISLAÇÃO
2.1. A contratação da(s) empresa(s) para o referido objeto obedecerá ao disposto na Lei
Federal nº 8666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002;
Decreto Municipal n.º 341/2006 de 11 de Janeiro de 2006; Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006 com Alteração da Lei Complementar 147/2014 e demais legislação aplicável,
bem como as normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação.
3. MOTIVAÇÃO
3.1 O Município de Manfrinópolis - PR localiza-se na região sudoeste do Paraná, e na
microrregião de Francisco Beltrão, a 539,29 km da Capital Curitiba. Possui um território de
215,965 km². Possui as seguintes coordenadas geográficas: Latitude Sul de 26° 08’ 40” e
Longitude Oeste de 53° 18’ 39”, estando a 650 metros em relação ao nível do mar. Segundo
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a contagem da população em
2017 apontava aproximadamente 3.059,00 habitantes.
3.2 O presente termo de referência objetiva a Aquisição de moveis e equipamentos para posto
municipal do Instituto Identificação do Estado. conforme motivação abaixo elencada.
3.3 Os materiais elencados neste termo são de extrema necessidade para informatização do
Posto de Identificação Do Estado Subdivisão Técnica do Município, para melhor desempenho dos
serviços prestados a população.
3.5 Sendo assim, a futura aquisição vem garantir que os serviços mantenham a qualidade e
aumentem a agilidade dos mesmos.
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
4.1 As propostas deverão atender aos requisitos mínimos descritos a seguir e a não observância
destas condições implicará em desclassificação.
4.2 O item deve atender eficazmente às finalidades que dele naturalmente se esperam.
Lote: 1 - Lote 001
Item Código Nome do produto
Qtd Unid Preço
do
máximo
produto
1
6320
BANNER FOTOGRÁFICO COM TRIPÉ REGULAVEL 1,00 UN 275,63
IDENTIFICAÇÃO 1 Banner padrão fotográfico para
identidade; 2 Fundo de cor branco fosco; 3 Dimensões
1,50m por 1,00m; 4 Tripé com regulagem de altura.
2
6321
Cadeira fixa com braços espaldar médio, assento e 1,00 UN 198,66
encosto em comprensado multilaminado anatômico,
espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a
50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de
polipropileno anti-alérgico em alta resistência a
propagação de rasgos além de bai xa deformação.
Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso
280/290g/m, ba se em aço, pintura em epóxi pó na cor
preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo
retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços
em poliuretano.
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OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT
13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos. Dimensões:
Altura do assento da cadeira ao chão: regulável
Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm
MICRO
COMPUTADOR
IDENTIFICAÇÃO
1 1,00 UN 3.210,00 3.210,00
Processador de 64 bits: Arquitetura “desktop”;
1.1 Plataforma Intel:
1.1.1 Core i5, sétima geração, clock base de 3,0 GHz;
1.1.2 Memória Smart Cache de 6,0 MB;
1.1.3 Serão aceitas gerações e versões superiores do
processador;
1.2 Dissipador e ventilador do mesmo fabricante do
processador ou homologado pelo fabricante do
equipamento de acordo com as recomendações do
fabricante do processador.
2 Motherboard:
2.1 System Bus com velocidade igual ao do
processador fornecido;
2.2 Deverá implementar:
2.2.1 Função de registro de número de patrimônio em
memória não volátil;
2.2.2 Implementar mecanismo de proteção que após
gravado o número do patrimônio, este não poderá ser
alterado nem removido;
2.2.3 Controle de permissão de acesso através de
senhas, sendo uma para inicializar o computador e
outra para ter acesso aos recursos de administração
da BIOS;
2.3 Controladora de discos rígidos SATA ou mSATA
ou M.2:
2.3.1 2 (duas) ou mais portas no padrão SATA,
mSATA ou M.2, pelo menos 1 (uma) com velocidade
6,0 Gb/s;
2.3.2 Cabos de ligação aos dispositivos que suportem
o padrão solicitado;
2.4 Controladora USB com suporte a dispositivos
externos:
2.4.1 2 (duas) ou mais interfaces no padrão USB 3.0,
ou superior;
2.4.2 4 (quatro) ou mais interfaces no padrão USB 2.0,
ou superior;
2.4.3 A soma de todas as interfaces USB deverá
permitir conectar 6 (seis) ou mais dispositivos
diretamente;
2.5 Controladora de áudio analógico:
2.5.1 1 (uma) saída estéreo;
2.5.2 1 (uma) entrada de microfone;
2.5.3 Ambas podem ser ofertadas num só interface de
áudio composto, que permita uso simultâneo de
entrada de microfone e saída estéreo;
2.6 Capacidade de expansão para 16 GB de memória
RAM;
2.7 Módulo TPM (Trusted Plataform Module) para
criptografia dos dados do disco rígido:
2.7.1 Integrado a motherboard e sem uso de
conectores, de forma que não permita remoção do
módulo;
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2.7.2 Versão 2.0 ou superior;
2.8 Chipset:
2.8.1 Deverá ser do mesmo fabricante do processador;
2.8.2 Deverá suportar velocidade do barramento de
comunicação com o processador ofertado;
2.8.3 Operar com dois canais simultâneos (Dual
Channel);
2.9 BIOS:
2.9.1 UEFI desenvolvida pelo fabricante do
equipamento
ou
este
deverá
ter
direitos
(COPYRIGHT) sobre esta BIOS;
2.9.2 Suporte à SMBIOS, ACPI, atualização e
configuração da BIOS;
2.9.3 Suporte aos recursos PXE (Pre-boot Execution
Environment) e WOL (Wake on LAN).
3 Interface de rede interna:
3.1 Ethernet com velocidades 10/100/1000 Base-T/TX;
3.2 Implementar as funções Wake-On-LAN (WOL) e
PXE 2.0;
3.3 Auto-negotiation (suporte a negociação automática
de velocidade e ao modo half/full duplex);
3.4 Conector RJ-45.
4 Controladora de vídeo:
4.1 On-board;
4.2 2 (duas) saídas digitais em interfaces distintas,
podendo ser padrão DVI ou HDMI ou DisplayPort;
4.3 Suporte simultâneo a 2 monitores;
4.4 1,5 GB de memória compartilhada;
4.5 Resolução 1.920 x 1.080 dpi em ambas as saídas;
4.6 Compatível com o padrão DirectX 12, ou superior.
5 Memória RAM:
5.1 DDR4, 2.400 MHz;
5.2 2 (dois) módulos idênticos de 4,0 GB, totalizando
8,0 GB;
5.3 Os pentes de memória devem ser homologados
pelo fabricante do equipamento.
6 Unidade de disco rígido:
6.1 Tecnologia SSD, conexão SATA ou mSATA ou
M.2;
6.2 Compatível com a controladora fornecida no
equipamento;
6.3 Capacidade de armazenamento de 240 GB ou
superior;
6.4 Velocidade de leitura mínima de 450 MB/s;
6.5 Velocidade de gravação mínima de 250 MB/s.
7 Gabinete:
7.1 Com slot de segurança furado no próprio gabinete
para tranca tipo “Kensington”, que trave todas as
partes do gabinete;
7.2 Sensor de intrusão com gerador de alertas, mesmo
que o equipamento for aberto desligado da energia,
com geração de logs na BIOS;
7.3 6 (seis) interfaces padrão USB, sendo 2 (duas)
frontais e 4 (quatro) traseiras;
7.4 Conector(es) de entrada e saída de áudio, sendo
aceita interface tipo combo;7
MONITOR DE VÍDEO IDENTIFICAÇÃO 1 Monitor:
1,00 UN 884,67
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1.1 LCD com dimensão entre 23,0 e 24,0 polegadas;
1.2 Tecnologia de iluminação LED;
1.3 Matriz ativa;
1.4 Resolução nativa de 1.920 x 1.080;
1.5 Contraste:
1.5.1 Estático: 1.000:1;
1.5.2 Dinâmico: 1.000.000:1;
1.6 Luminância de 250 cd/m2;
1.7 Tempo de resposta para imagens em movimento
de 10,0 ms, ou inferior;
1.8 Ângulo de visão de 160° na horizontal e 160° na
vertical;
1.9 Entrada digital DVI ou DisplayPort ou HDMI;
1.10 Fonte bivolt (127 e 220 V) interna com ajuste
automático de tensão;
1.11 Certificação EPEAT na categoria Gold ou
Certificação EPA Energy Star 6.0 ou superior;
1.12 Cabo de força NBR-14.136;
1.13 Cabos de vídeo digital para conectar à interface
de vídeo do equipamento, sem adaptações;
1.14 Pedestal:
1.14.1 Poderá ser parte integrante do monitor ou ser
fornecido como kit adicional para fixação em furação
padrão VESA (75 x 75 mm ou 100x100 mm);
1.14.2 Regulagem de altura de 100 mm;
1.14.3 Regulagem de inclinação de –2º a +15º;
1.14.4 Cor predominante do monitor.
2 Manuais, drivers e acessórios:
2.1 Fornecer manuais para instalação e configuração,
mídias e acessórios de todos os componentes
adquiridos;
2.2 Fornecer cabos, softwares, bem como suporte
técnico para os mesmos.
BANQUETA COM REGULAGEM Totalmente em aço 1,00 UN 400,78
inoxidável, altura regulável com apoio para os pés.
Altura mínima de 0,46m X máxima de 0,61m.
Estofamento resistente e com base rígida,
revestimento em PVC e espuma de densidade
controlada que permite limpeza e desinfecção.
Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de
fabricação
CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL IDENTIFICAÇÃO 1,00 UN 443,67
(WEBCAM) 1 Câmera
1.1 Resolução real do sensor de captura de vídeo de
no mínimo 1080p (até 1920 x 1080 pixels);
1.2 Gravação de vídeo em Full HD (até 1920 x 1080
pixels);
1.3 Taxa de quadros mínimos de 30 fps;
1.4 Compactação de vídeo H.264;
1.5 Correção automática para pouca luz;
1.6 Lente com foco automático;
1.7 Zoom digital por software;
1.8 Microfone embutido;
1.9 Base para fixação em monitores e tripé.
2 Compatibilidade:
2.1 Com o sistema operacional Microsoft Windows 10
PRO de 64 bits ou superior.
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2.2 Compatibilidade com DirectX 9 ou superior;
3 Interface:
3.1 USB 2.0 com detecção automática (Plug & Play),
com o respectivo cabo.
4 Manuais, drivers e acessórios:
4.1 Fornecer manuais para instalação e configuração,
mídias e acessórios de todos os componentes
adquiridos;
4.2 Possui driver compatível com os sistemas
operacionais Microsoft Windows 7, 8.1 e 10 de 32 e 64
bits ou superior.
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS IDENTIFICAÇÃO 1 1,00 UN 573,60
Funcionalidade do Equipamento:
1.1 Destinado à leitura de etiquetas com código de
barras;
1.2 Tipo pistola de leitura ótica (scanner de mão) em
múltiplas densidades e cores;
1.3 Ler código de barras com baixa qualidade e
impressos em papel reciclável.
2 Características Construtivas:
2.1 Carcaça em material resistente e que suporte
queda até 1,5 m em chão de concreto;
2.2 Apresentar acabamento externo com pintura em
cor uniforme sem deformações, arestas cortantes ou
parafusos salientes;
2.3 Carcaça identificada com número de série, marca
e modelo;
2.4 Suporte apropriado ao equipamento que possa ser
fixado (aparafusado) em sentido vertical, com opção
de disparo automático (sem uso das mãos) do gatilho;
2.5 Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) maior que
70.000 horas.
3 Tecnologia:
3.1 Diodo Laser – Class II ou Linear Imager com
650nm +/- 5%.
4 Características Funcionais:
4.1 Acionamento através de gatilho e acionamento
automático;
4.2 Indicações de Leitura: Sonora (beep) e Luminosa
(LED);
4.3 Taxa de Leitura Mínima 70scan/s;
4.4 Condições de Contraste e Reflexão: Mínimo de
20%;
4.5 Ler etiqueta impressa de densidade de 3 mils;
4.6 Ler etiqueta impressa com largura do código 1D de
15 cm a uma distância de 22 cm;
4.7 Alimentação fornecida pelo micro.
5 Ambiente de Operação:
5.1 Deverá efetuar leitura precisa do código de barras
a uma luminosidade ambiente de 60.000 lux.
6 Conectividade e Cabo:
6.1 Interface USB compatível com os padrões 2.0;
6.2 O cabo do equipamento deverá dispor de cabo de
conexão à estação/notebook, de alta durabilidade e
comprimento mínimo de 1,5 m.
7 Padrão de Simbologia:
7.1 O equipamento deverá reconhecer os seguintes
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formatos de códigos de barras 1D: UPC, EAN 8/13,
JAN, Code 25 – Intercalado 2 de 5.
8 Compatibilidade:
8.1 Com o sistema operacional Linux Kernel 2.6.x,
última versão estável disponível;
8.2 Com os sistemas operacionais Microsoft Windows
7 / 8.1 Professional e 10.
9 Homologação:
9.1 A homologação da solução será realizada em
estação com um dos sistemas operacionais acima, a
critério da CONTRATANTE e nas suas instalações.
10 Manuais, drivers e acessórios:
10.1 Fornecer manuais para instalação e configuração,
mídias e acessórios de todos os componentes
adquiridos;
10.2 Fornecer cabos, softwares, bem como suporte
técnico para os mesmos.
MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO Descrição: 1,00 UN 426,55 426,55
Em tampo único, em melamina, com 25mm de
espessura, com bordas arredondadas em perfil de
PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura
metálica tubular tripé composta por travessas passacabos, com garras nas extremidades e furos para a
passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com
coluna e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço
redondos.
Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de
decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de
pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com
poliéster em pó, com secagem em estufa.
Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal ,
e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em
melamina com altura final de 50cm, com bordas
arredondadas em perfil de PVC , e acabamento em fita
de PVC.
Dimensões:
Altura da mesa: 75 cm
Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm
SCANNER
BIOMÉTRICO
IDENTIFICAÇÃO
1 1,00 UN 4.126,67 4.126,67
Funcionalidade do Equipamento:
1.1 Dispositivo que permita a captura da imagem da
impressão digital ao vivo no modo rolado;
1.2 Tecnologia óptico com prisma de vidro ou
tecnologia eletroluminescente;
1.3 O dispositivo, juntamente o software, deverá
permitir a captura de imagens de impressões digitais
por meio da rolagem de cada dedo;
1.4 O dispositivo e ou o software não poderão realizar
préprocessamentos que degradem a imagem
capturada ou omitam níveis de cinza capturados pelo
sensor do dispositivo;
1.5 Resolução não interpolada mínima de 500 DPI e
tamanho de imagem de 750x800 pixels;
1.6 Possuir 256 níveis de escala de cinza (8 bits gray
level);
1.7 Taxa de amostragem de quadros por segundo
(frame rate) de, no mínimo, 15 fps (frames por
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segundo);
2 Características Construtivas:
2.1 Interface USB 2.0;
2.2 Dimensões do prisma de vidro de leitura, mínima
de 1.6" x 1.5" (40.6 mm x 38.1 mm) de área efetiva da
imagem capturada;
2.3 Deve atender os padrões internacionais: FCC, CE,
PIV- FBI;
2.4 Constar nas especificações do FBI (BioSpecs):
Apêndice F.
3 Conectividade e Cabo:
3.1 Interfaces USB compatível com o padrão 2.0;
3.2 O cabo do equipamento deverá dispor de cabo de
conexão ao microcomputador, de alta durabilidade e
comprimento mínimo de 1,5m.
4 Compatibilidade:
4.1 Possui driver compatível com os sistemas
operacionais MS Windows 8.1 / 10 de 64 bits;
5 Homologação:
5.1 A homologação da solução será realizada em
estação com um dos sistemas operacionais acima;
6 Manuais, drivers e acessórios:
6.1 Fornecer manuais para instalação e configuração,
mídias e acessórios de todos os componentes
adquiridos;
6.2 Fornecer APIs e documentações para interação
com softwares desenvolvidos;
6.3 Fornecer SDK (Software Development Kit) visando
fornecer acesso direto às funções do dispositivo;
6.4 Indicação no site do fabricante do produto
proposto.
TOTAL

10.540,23

4.3 A empresa proponente deverá junto com sua proposta de preços apresentar:
 Declaração de 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.
5. DA ENTREGA
5.1 O prazo para a entrega do objeto da presente licitação será de 30 Dias a partir da data da
solicitação, podendo ser solicitado parcialmente no período de vigência do contrato de
acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal
5.2 As entregas deveram ser feitas nos locais indicados pelo solicitante sem qualquer ônus
adicional para com a administração.
5.3 Deverá acompanhar os equipamentos termo de garantia mínima de 12 meses.
6. VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1 A vigência do contrato será de 12 meses, podendo ser rescindido unilateralmente, por
conveniência da Administração ou por infração as disposições legais e contratuais, ou ser
prorrogado na conformidade da Lei Federal nº 8.666/93.
7. EMISSÃO DE NOTA FISCAL:
7.1 A fatura deverá ser apresentada obrigatoriamente no Setor de Compras, com cópia da
solicitação
assinada
em
anexo,
nos
seguintes
endereços
eletrônicos
manfri@manfrinopolis.pr.gov.br , compras@manfrinopolis.pr.gov.br com indicação da modalidade
e número da licitação e Contrato de Fornecimento, e Nota Fiscal emitida em nome do: Município
de Manfrinópolis, CNPJ: 01.614.343/0001-09, ENDEREÇO: Rua Encantilado, nº 11, Centro,
CEP: 85628-000 - Manfrinópolis – PR
Rua Encantilado, 11, Centro, CEP: 85.628-000, MANFRINÓPOLIS / PARANÁ Telefax: (046)3562-1001 e-mail:
manfri@manfrinopolis.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ

–

CNPJ: 01.614.343/0001-09

7.2 Deverão acompanhar a nota fiscal certidão negativa do FGTS, certidão negativa de Débitos
Trabalhistas e certidão negativa de Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, válidas para o
período do pagamento.
7.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.
8.CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento será realizado mensalmente, em até 30 (trinta dias) do mês subsequente a
entrega dos materiais e emissão da nota fiscal, uma vez implementada as demais condições
exigidas na forma de pagamento.
8.2 O Município pagará a empresa somente o valor devidamente contratado, sem custos
adicionais; juros; multas ou qualquer outra despesa adicional.
8.3 Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação de regularidade fiscal.
8.4 O pagamento das despesas decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária:
Dotações
Exercício Conta da
da
despesa
despesa
2019
350
2019
370
2019
610
2019
800
2019
860

Funcional programática

Fonte de Natureza da
recurso despesa

Grupo da fonte

03.001.04.122.0401.2005
03.002.04.122.0401.2006
03.002.04.122.0401.2010
03.005.04.122.0401.2014
03.006.04.129.0401.2015

0
0
0
0
0

Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício

4.4.90.52.00.00
4.4.90.52.00.00
4.4.90.52.00.00
4.4.90.52.00.00
4.4.90.52.00.00

9. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL:
9.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela Comissão de Recebimento de
Bens e Serviços.
9.2 A ação ou omissão, total ou parcial por parte da CONTRATANTE, não fará cessar nem
diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações
estimuladas no CONTRATO, nem por quaisquer danos inclusive contra terceiros ou
irregularidades constatadas.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1 É de inteira responsabilidade da(s) CONTRATADA(s), recrutar, registrar e treinar todos os
trabalhadores, bem como o fornecimento de equipamentos e materiais necessários;
10.2 Aceitar nas mesmas condições os acréscimos ou reduções até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor total contratado;
10.3 Prestar informações sempre que solicitada pela CONTRATANTE;
10.4 Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir eventuais vícios, defeitos ou incorreções
diagnosticadas pela fiscalização da CONTRATANTE na entrega dos materiais;
10.5 Responsabilizar-se por todos os danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
10.6 Permitir o livre exercício da fiscalização por parte da CONTRATANTE;
10.7 Manter durante toda a vigência do contrato sua condição de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1 Efetuar o pagamento dentro dos prazos e condições pactuadas;
11.2 Fornecer todas as informações e documentos, a CONTRATADA, necessários ao bom
desempenho do objeto contratado;
11.3 Indicar formalmente a CONTRATADA o responsável pela fiscalização dos materiais, bem
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como pela fiscalização dos contratos.
11.4 Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais contratados, advertindo sempre que
necessário algum tipo de irregularidade detectada;
11.5 Neste caso a fiscalização determinará prazo para regularização.

Manfrinópolis em, 12/08/2019

Luiz João Geremia
Secretaria Municipal De Administração E Finanças

Caetano Ilair Alievi
Prefeito Municipal de Manfrinópolis
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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 Manfrinópolis, praticar os atos necessários com relação à licitação na
modalidade de Pregão Presencial n° 30/2019, 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 2019.

_______________________________
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.
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO

A

empresa...........................................................................................inscrita

......................................................situada

à

no

CNPJ

nº

...........................................................endereço

completo)..................................................................DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial n°30/2019 e, ainda, que
está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2019.

_______________________________
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 juntamente com o credenciamento.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
QUALIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Manfrinópolis

Pregão Presencial nº 30/2019

O signatário da presente, em nome da proponente.............................................................., declara
para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou
que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2019.

_______________________________
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 for dos envelopes juntamente com o credenciamento.
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

A empresa...................................................., inscrita no CNPJ nº. ................................., por
intermédio de seu representante legal o Sr................................, portador da carteira de identidade
nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.
27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir
de 14 anos.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2019.

_______________________________
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 dentro do envelope 02 Habilitação.
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ANEXO VI

TERMO DE RENÚNCIA

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Pregão
Presencial n° 30/2019, pôr 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 2019.

_______________________________
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 dentro do envelope 02 Habilitação.
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – LEI N° 123/2006
DE 14/12/2006 ATUALIZADA PELA LEI Nº 147/2014 DE 22/08/2014

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no
edital, que a empresa __________________________________________, inscrita no CNPJ sob
o nº ______________________________, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de
2006 atualizada pela lei 147/2014 de 22 de agosto de 2014, cujos termos declaramos conhecer na
íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no
procedimento licitatório modalidade Pregão Presencial nº 30/2019, realizado pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS – PR.

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2019.

_______________________________
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 juntamente com o credenciamento.
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIAL
OU PROFISSIONAL DA LICITANTE
A Prefeitura Municipal de Manfrinópolis

Ref.: Edital de Licitação Pregão Presencial nº 30/2019
Prezado Senhor,

A empresa ................................, com sede à ............................, cidade de ...............................,
Estado de .........................., inscrita no CNPJ sob o nº ..................................., por seu
representante legal abaixo assinado, DECLARA que não integram em seu quadro societário, bem
como em seu quadro de funcionários ou subcontratados nenhum servidor publico da Prefeitura
Municipal de Manfrinópolis, sob qualquer regime de contratação.
Local, ............................................. , ........... de .................................de 2019.

_______________________________
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 dentro do envelope 02 Habilitação.
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE
INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, FRETE ATÉ O DESTINO E
QUAISQUER OUTROS ÔNUS.
A Prefeitura Municipal de Manfrinópolis

Ref.: Edital de Licitação Pregão Presencial nº 30/2019
Prezado Senhor,

A empresa ................................, com sede à ............................, cidade de ...............................,
Estado de .........................., inscrita no CNPJ sob o nº ..................................., por seu
representante legal abaixo assinado, DECLARA 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;
Local, ............................................. , ........... de .................................de 2019.

_______________________________
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 dentro do envelope 01 proposta.
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ANEXO X
MINUTA DO CONTRATO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público interno, com sede à Rua Encantilado, 11, Centro, inscrita sob o CNPJ/MF nº
01.614.343/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. --------------, a seguir
denominado CONTRATANTE e, de outro lado à empresa............................................., Pessoa
jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº........................., Com sede à..............................., nº
..............., Na cidade de................, Estado do................, Neste ato representado pelo
Sr...................., .................., .................., Portador da Cédula de Identidade nº...................... e do
CPF nº ...................., Residente e domiciliado na cidade de.........................., A seguir denominada
CONTRATADA, têm entre si justo e contratada o constante nas cláusulas a seguir enumeradas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
O presente contrato tem por objeto a Aquisição de moveis e equipamentos para posto
municipal do Instituto Identificação do Estado, fornecido pela CONTRATADA, de acordo com
as condições e especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 30 /2019.
CLÁUSULA SEGUNDA - Da Contratação
Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos
teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatórios, edital de licitação,
especificação e ou memoriais, proposta da proponente vencedora, parecer de julgamento e todos
os demais documentos produzidos no procedimento licitatório referido na cláusula primeira.
Parágrafo Único
A assinatura do presente contrato indica que a CONTRATADA possui plena ciência de seu
conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se às normas
da Lei 8.666/93 e à totalidade das clausulas contratuais aqui estabelecidas.
CLÁUSULA TERCEIRA - Regime de execução
A contratação se dará na modalidade de Pregão Presencial, sob o regime de execução
indireta, do tipo Por item.
CLÁUSULA QUARTA - Da Responsabilidade do Gerenciamento
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS, através do Executivo Municipal gerenciará o
presente contrato.
CLÁUSULA QUINTA - Das Condições de Pagamento
Cumpridas as obrigações contratuais dispostas neste instrumento e no edital do Pregão
Presencial n.º 30/2019 O pagamento será realizado mensalmente, em até 30 (trinta dias) do mês
subsequente à entrega dos materiais e emissão da nota fiscal, uma vez implementada as demais
condições exigidas na forma de pagamento.
Parágrafo Primeiro
A despesa decorrente deste pagamento correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
Dotações
Exercício Conta da
da
despesa
despesa
2019
350
2019
370
2019
610
2019
800
2019
860

Funcional programática

Fonte de Natureza da
recurso despesa

Grupo da fonte

03.001.04.122.0401.2005
03.002.04.122.0401.2006
03.002.04.122.0401.2010
03.005.04.122.0401.2014
03.006.04.129.0401.2015

0
0
0
0
0

Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício
Do Exercício

4.4.90.52.00.00
4.4.90.52.00.00
4.4.90.52.00.00
4.4.90.52.00.00
4.4.90.52.00.00

Parágrafo Segundo
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O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, sob pena de não
ser efetuado o pagamento.
Parágrafo Terceiro
Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que tenha sido imposta à CONTRATADA pela CONTRATANTE, em decorrência de
penalidade ou inadimplência. Nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA SEXTA – Do Valor
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$.............. (.........................) pela
entrega dos materiais, referente ao objeto licitado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA
Obriga-se a CONTRATADA entregar os materiais licitados em 10 dias a partir da data da
solicitação, podendo ser solicitado parcialmente no período de vigência do contrato que será de
****/****/**** à *****/****/***** de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal.
Por ocasião da entrega dos materiais, caso seja detectado que os materiais não atendem às
especificações do objeto licitado e proposto, poderá o CONTRATANTE rejeitá-lo, obrigando-se a
CONTRATADA a providenciar a substituição do bem não aceito no prazo de 15 dias, garantindose ao CONTRATANTE as faculdades previstas no Código de Defesa do Consumidor.
A vigência do contrato será de 12 meses, podendo ser rescindido unilateralmente, por
conveniência da Administração ou por infração as disposições legais e contratuais, ou ser
prorrogado na conformidade da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA
A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de
habilitação exigidas na licitação, assumindo, ainda, a obrigação de apresentar, no término do
prazo de validade de cada documento, os seguintes comprovantes devidamente atualizados:
a)

Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
expedida pela Secretaria da Receita Federal;

b)

Certidão de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
mediante apresentação do CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, fornecido pela
Caixa Econômica Federal.

c)

Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

Parágrafo Primeiro
Os documentos exigidos neste contrato deverão ser apresentados no original, em cópia
autenticada por cartório ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação poderá
ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, por funcionário do CONTRATANTE
devidamente identificado.
Parágrafo Segundo
Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentação de quaisquer documentos solicitados
nesta cláusula deverá comprovar esta condição por meio de certificado expedido por órgão
competente ou legislação em vigor, na forma exigida no parágrafo primeiro.
Parágrafo Terceiro
A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de que trata esta cláusula,
caso seja possível, ao CONTRATANTE, verificar a regularidade da situação da CONTRATADA
por meio de consulta on-line.
CLÁUSULA NONA – Da Garantia
A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE garantia mínima de 12 meses.
Parágrafo primeiro
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A contratante poderá efetuar, a qualquer tempo após a contratação, inspeções para verificar se os
materiais atendem às exigências das normas e especificações.
CLÁUSULA DÉCIMA
É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia para qualquer
operação financeira.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
São assegurados ao CONTRATANTE todos os direitos e faculdades previstos no Código de
Defesa do Consumidor.
CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA – Das Penalidades
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas.
I.

O descumprimento total ou parcial do contrato 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 contratual;
II
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Manfrinópolis
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 do
contrato, limitada a 10% do valor contratual;
III
Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual 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;
IV
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 Manfrinópolis, 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;
V
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 após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior;
VI
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 TERCEIRA
O atraso injustificado na entrega do objeto licitado sujeitará ao fornecedor as sanções previstas na
Lei 8.666/93 e alterações.
CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - Dos Casos de Rescisão
O inadimplemento, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições estabelecidas neste
contrato assegurará à CONTRATANTE, nos termos da Seção V, do Capítulo III da Lei n.º
8.666/93 em sua atual redação, o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação por escrito,
através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.
Parágrafo Primeiro
Fica a critério do representante da CONTRATANTE declarar rescindido o contrato, nos termos do
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“caput” desta cláusula ou aplicar as multas de que trata a cláusula décima segunda deste
contrato.
Parágrafo Segundo
Fica este contrato rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos de inadimplemento por
parte da CONTRATADA:
I.

Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

II.

Cometimento de irregularidade grave no cumprimento de cláusulas contratuais,
especificações e prazos;

III.

Atraso injustificado da entrega do bem;

IV.

IV - Decretação de falência, pedido de concordata ou instauração de insolvência civil da
CONTRATADA.

V.

Ausência de entrega de nota fiscal eletrônica (NF-E) considerando a impossibilidade de
pagamento.

Parágrafo Terceiro
A rescisão contratual também operar-se-á nos seguintes casos:
I.

Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
CONTRATANTE, devidamente deduzidas em processo administrativo regularmente
instaurado;

II.

Supressão, unilateral por parte da Administração, dos quantitativos dos bens, acarretando
modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no artigo 65, parágrafo 1º,
da Lei 8.666/93;

III.

Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato;

IV.

Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, com redação dada
pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999.

Parágrafo Quarto
A rescisão deste contrato poderá ser:
I.

Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados nesta
minuta;

II.

Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração;

III.

Judicial, nos termos da legislação processual, vigente à época da rescisão contratual.

Parágrafo Quinto
Nos casos de rescisão administrativa ou amigável que tratam, respectivamente, os itens I e II, do
parágrafo anterior, haverá precedência de autorização escrita e fundamentada da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Das Alterações Contratuais
I.

Este contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art.
65 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Dos Casos Omissos
Os casos omissos serão resolvidos pelo Município de Manfrinópolis, à luz da legislação, da
jurisprudência e da doutrina aplicável à espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do Foro
Fica eleito o foro da comarca de Francisco Beltrão-PR para dirimir quaisquer questões relativas a
este contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de seus representantes,
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firmam o presente contrato, em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.
Manfrinópolis, em...... de ................................ de 2019.
Caetano Ilair Alievi
Prefeito Municipal

Contratada

Testemunha

Testemunha
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