PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO N° 29/2021 (ELETRÔNICO)
PROCESSO Nº 54/2021
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (ME/EPP/MEI)
1 – PREÂMBULO
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 09h00min do dia 03/08/2021
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h00min do dia 03/08/2021
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h30min do dia 03/08/2021
LOCAL: PLATAFORMA BLL.
MODO DE DISPUTA: Aberto.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por lote/global (lote único)

1.1. O MUNICIPIO DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, torna público que se encontra
aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO –– Tipo de
Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE/GLOBAL (LOTE ÚNICO), objetivando a o
Registro de Preços para aquisição parcelada de máscaras descartáveis tripla em
TNT, com elástico, a qual será regida pela Lei Federal n°8.666/93, de 21 de junho de
1993, Decreto Federal nº 10.024/2019 e demais legislações pertinentes, bem como as
disposições contidas no presente Edital.
1.1.1. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
1.2. Para participação na licitação, os interessados deverão cadastrar-se previamente no
site bll.org.br, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica celebrado com o Município
de XAMBRÊ.
1.3. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet,
mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as fases, sendo
conduzido por Pregoeiro designado pelo Prefeito do Município de XAMBRÊ e responsável
pelo processamento e julgamento.
1.4. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no item 1.1.
neste Edital.
1.5. O presente Edital de Pregão Eletrônico estará à disposição dos interessados no Paço
Municipal, Sala das Licitações, sito a Avenida Roque Gonzales, 480– CEP. 87.535-000fone:(44)
3632-1306,
Xambrê,
Estado
do
Paraná
e
no
site
http://www.xambre.pr.gov.br/, link “Licitações”.
1.6. Ao baixar o edital o interessado poderá ou não realizar seu cadastro para
recebimento de informações pertinentes ao Edital, caso não o faça será de sua inteira
responsabilidade acompanhar as alterações no site. Informações adicionais, dúvidas e
pedidos de esclarecimento, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e Equipe de Apoio no
endereço mencionado ou pelo fone: (44) 3632-1306, de segunda à sexta-feira, das 8h às
11h30min e das 13h00min às 17h00min.
1.7. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura do Pregão, observada a
hora de abertura do certame, quaisquer interessados poderão solicitar
esclarecimentos, requerer providências ou formular impugnação escrita e protocolada no
Departamento de Licitações do Município de Xambrê, contra cláusulas ou condições do
Edital. Manifestações enviadas após o horário final de antecedência não serão
aceitas.
1.8. As consultas e informações complementares referentes à presente licitação poderão
ser feitas pelo e-mail: licitacao@xambre.pr.gov.br, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública.
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2 – DO OBJETO:
2.1. O objeto deste Pregão é Registro de Preços para aquisição parcelada de máscaras
descartáveis tripla em TNT, com elástico, conforme especificações e quantidades
descritas no ANEXO I, que integra o presente Edital.
2.2. Os proponentes deverão apresentar cotação MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE.
2.3. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, durante 10 minutos e ao
final dos 10 minutos, inicia-se prorrogação automática de 2 em 2 minutos.
3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes
dotações orçamentárias:
3.001.04.122.1104.2006 Manut. Das Atividades de Administração Geral
3.3.90.30 Material de Consumo
2195 Material de Proteção e Segurança
1000 Recursos Ordinários (livres)
05.001.20.606.1300.2012 Manut. Das Atividades de Agricultura e Pecuária
3.3.90.30 Material de Consumo
2202 Material de Proteção e Segurança
1000 Recursos Ordinários (livres)
06.001.15.451.1303.2015 Manut. Das Atividades de Obras, Urb. E Serv. Públicos
3.3.90.30 Material de Consumo
2204 Material de Proteção e Segurança
1000 Recursos Ordinários (livres)
07.001.23.691.1800.2032 Manut. Das Atividades de Indústria e Comércio
3.3.90.30 Material de Consumo
2215 Material de Proteção e Segurança
1000 Recursos Ordinários (livres)
09.001.08.244.1700.2024 Manut. Das Atividades do Fundo Municipal de Assist. Social
3.3.90.30 Material de Consumo
5536 Material de Proteção e Segurança
Auxílio Financeiro p/ ações de Saúde Assist. Social COVID-19. LC
31024 173/2020 – Exercício anterior

4 - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
4.1. A ATA de REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta integra o presente Edital na forma de
seu Anexo IX, a ser firmada entre o Município de Xambrê e o(s) vencedor (es) do certame,
terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
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5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
5.1. Serão consideradas em condições de participação neste Pregão Eletrônico as
empresas que, tendo ramo de atividade compatível com o objeto da presente licitação,
apresentem os seguintes documentos, anexos na plataforma, conforme previsto no Artigo
32 da Lei Federal 8.666/93:
5.1.1. Habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, entre outros
documentos:
a) Cédula de Identidade e CPF de todos os sócios;
b) Registro comercial, no caso de empresário individual ou Ato constitutivo (estatuto
ou contrato social) em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas
ou consolidação do contrato social ou qualquer outro que seja o documento de
constituição da empresa;
c) Prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda);
d) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas
"a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.° 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a
terceiros;
e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente,
na forma da lei;
f) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de
Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do
Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/
FGTS).
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), dentro
do prazo de validade, tendo sua validade condicionada à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho no Internet (http://www.tst.jus.br).
i) Declaração de Cumprimento dos requisitos de habilitação;
j) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos ou Supervenientes;
k) Declaração de Idoneidade;
l) Declaração de Não parentesco;
m) Declaração de Não Existência de Trabalhadores Menores;
n) Declaração de Microempresa (ME)/Empresa de Pequeno Porte (EPP)/Microempreendedor Individual (MEI) conforme Lei Complementar nº 123/2006; (alíneas:
“i” a “n”, conforme modelo do Anexo IV).
o) Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, ou documento equivalente, indicando a condição de ME/EPP/MEI, devidamente atualizada, ou seja, com data não superior a 90 dias.
5.2. A documentação deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para o
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recebimento de proposta deste Edital (data de emissão/expedição e validade), e em
nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentação que não tiverem
sido entregues no prazo estipulado no Edital, bem como não será permitida
documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de comprovação que
não sejam as condições exigidas neste Edital. Não serão aceitas certidões que contenham
ressalvas de que “não são válidas para fins licitatórios.”
5.2.1. Independente da ordem de classificação, todas as licitantes deverão estar com a
documentação em dia na data da licitação (no caso das ME/EPP/MEI, mesmo que
vencida a data de validade dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista), pois caso
convocada, deverá apresentar documentação com a data de emissão igual ou anterior
a data de abertura da licitação e não com a data da convocação;
5.3. Serão aceitas apenas as cópias legíveis, não sendo aceitos documentos cujas datas
estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas.
5.4. As certidões que não apresentarem o prazo de validade em seu corpo serão
consideradas válidas desde que emitidas com antecedência máxima de até 60 (sessenta)
dias da data prevista para a abertura do Pregão.
5.4.1. Em conformidade com a Lei Complementar n. 123/2006, as microempresas e
empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
5.4.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, consoante o
subitem 5.4.1., será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério do Município de XAMBRÊ, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou certidões positivas com efeito de certidão negativa.
5.4.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 5.4.2., implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da
Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
5.5. Na presente licitação é vedada participação de empresas em consórcio e a
representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante.
5.6. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, nem aquela
que esteja suspensa de licitar pelo Município de XAMBRÊ e/ou declarada inidônea pela
Administração Pública ou impedida legalmente.
5.7. A participação neste certame importa ao proponente irrestrita e irretratável
aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos
regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos,
e ainda, na aceitação de que deverá fornecer o objeto em perfeitas condições de utilização
e/ou funcionamento.

6 – DA FORMA DE CREDENCIAMENTO:
6.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferível), obtidas junto à BLL –
Bolsas de Licitações e Leilões, fone: (41) 3042-9909.
6.2. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser
utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do
credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa de Licitações e Leilões ou pela Prefeitura do
Município de Xambrê, devidamente justificada.
6.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
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qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante.
6.4. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico BLL implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
6.5. Em se tratando de microempresa/empresa de pequeno porte/microempreendedor
individual, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, modificada pela Lei
Complementar Federal 147/2014 com as alterações e para que essas possam usufruir do
tratamento diferenciado previsto no Capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do
credenciamento, a declaração em campo próprio do sistema eletrônico, identificando-se
como microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como o preenchimento da
declaração constante dos modelos de anexos no presente edital.
6.6. As declarações referidas no item anterior servirão como comprovação do
enquadramento da PROPONENTE como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
conforme o caso, as quais declararão, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos
legais para a qualificação como “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou
“Microempreendedor Individual”, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006.
7 – DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO:
7.1. A participação na presente licitação se dará por meio da digitação da senha pessoal
do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados rigorosamente a data e o
horário limite estabelecidos neste Edital.
7.2. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site.
www.bll.com.br.
7.3. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento das
exigências de habilitação especificadas neste Edital. O fornecedor será responsável por
todas as transações que forem realizadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus da perda de negócios
em decorrência da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.
8 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO
8.1. A partir do horário previsto neste Edital, terá início a sessão pública do Pregão
eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a
avaliar a devida aceitabilidade.
8.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances.
8.3. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.4. Somente serão aceitos lances com valores inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.
8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
8.6. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, de plano,
aquelas que ofertarem preços superiores ao valor máximo estipulado neste Edital para
cada item, bem como aquelas que não estejam em conformidade com os outros requisitos
estabelecidos neste Edital.
8.7. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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8.8. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados do valor,
em tempo real, do menor lance registrado.
8.9. O sistema não identificará os autores dos lances aos demais participantes.
8.10. A etapa de lances na sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
dos lances emitido pelo sistema eletrônico. Após, transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, sendo que ao final
do período será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.11. Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante
encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso
do prazo de 30 (trinta) minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste
caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de
menor preço, para que seja obtido preço melhor, e decidir sobre a sua aceitação.
8.12. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
8.13. Apurado o menor preço, todos os licitantes deverão permanecer conectados até que
o Pregoeiro possa verificar:
a) se o menor preço foi proposto por licitante enquadrada ou não como microempresa ou
empresa de pequeno porte;
b)
comprovando-se que a licitante vencedora não se enquadra como microempresa
ou empresa de pequeno porte, se dentre as demais classificadas há presença de empresa
que assim se enquadre.
8.14. Consoante o disposto no artigo 44 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para
as microempresas e empresas de pequeno porte.
8.14.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores ao melhor preço.
8.15. Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada
para, em querendo, apresentar nova proposta de preço INFERIOR àquela considerada
vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado;
b) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique a que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
Na hipótese de não se efetivar a contratação nos termos deste edital, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.16. O disposto nos itens 8.14 e seguintes, não se aplica a esta licitação visto que esta é
exclusiva para ME/EPP/MEI estando todos os licitantes em igualdade de condições
conforme Lei.
8.17. Os documentos exigidos no item “HABILITAÇÃO” deste Edital deverão ser anexados
na plataforma anteriormente ao início da disputa, em cópia autenticada por cartório
competente ou ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial.
8.18. Se o licitante que apresentar a proposta ou lance de menor valor não cumprir às
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou
lance que atenda o Edital. Nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante
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para que seja obtido preço melhor.
8.19. Constatado o atendimento das exigências estabelecidas neste Edital, o objeto da
licitação será adjudicado ao autor da proposta com lance de menor valor.

9 – DAS PROPOSTAS DE PREÇO:
9.1. A Licitante deverá cadastrar em campo próprio da plataforma BLL, sua proposta
devidamente preenchida, marca do produto cotado e preço, vedada a identificação do
proponente no sistema, em qualquer hipótese, antes do término da fase competitiva do
pregão (Decreto 10.024/19, art. 30, parágrafo 5º), sob pena de desclassificação.
9.2. Os valores registrados na plataforma da BLL deverão considerar valor unitário para
o item, uma vez que as rodadas de lance serão realizadas nestes termos.
9.3. A proposta deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste
edital e seu(s) anexo(s). A não inserção da marca dos produtos neste campo implicará na
desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação
da proposta.
9.3.1. Ao cadastrar sua proposta na Plataforma BLL a licitante deverá informar a MARCA
E MODELO (quando houver) DO PRODUTO COTADO. Os itens que forem da marca do
licitante deverá preencher campo MARCA com a expressão MARCA PRÓPRIA/PRÓPRIA
ou expressão equivalente, para não possibilitar identificação conforme informado no item
9.1 deste edital.
9.4. A proposta deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste
edital e seu(s) anexo(s). A não inserção da marca do produto implicará na
desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação
da proposta. Caso a proponente seja a fabricante do produto deverá constar no campo
“marca” o termo “própria”, para evitar a identificação da empresa.
9.4.1 – Em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQUIVO
REQUERIDO (plataforma BLL), deverá ser inserido catálogos/folders (ficha técnica) do
fabricante, com todas as especificações do produto objeto da licitação, em conformidade
com o termo de referência – Anexo I. “A empresa participante do certame não deve ser
identificada”. Decreto 10.024/19, art. 30, parágrafo 5º.
9.4.2 – A ficha técnica com todas as especificações do produto cotado, sob nenhuma
hipótese será admitida sua substituição, no ato da disputa dos lances.
9.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
9.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
9.7. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer
despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: tributos, fretes, seguros e
demais despesas inerentes ao produto até sua entrega no local fixado pela Secretaria
solicitante, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do
objeto licitado.
9.8. Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional,
salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha
expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.
9.9. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos
para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.
9.10. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.
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9.11. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou
da legislação em vigor.
9.12. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.
9.13. O licitante, quando do cadastramento da proposta inicial de preço, deverá verificar
nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema, conforme o seu regime
de tributação, para fazer valer o direito de prioridade do desempate previsto no art. 44 e
45 da Lei Complementar nº 123/2006.
9.14. A Empresa vencedora, deverá enviar (anexar) junto ao sistema - Plataforma BLL ou
por e-mail no seguinte endereço: licitacao@xambre.pr.gov.br, a Proposta de Preços
escrita, com o(s) valor(es) oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada
em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos
documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica,
Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de
conta bancária, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas, após encerramento do
certame.
9.15. Na proposta escrita, deverá conter:
a)
Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação e indicação das marcas/modelos, totalmente conforme
descrito no ANEXO I deste Edital;
b)
O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da abertura das propostas virtuais;
c)
Declaração expressa de que nos preços estão incluídos todos os custos diretos e
indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.
d)
Data e assinatura do Representante Legal da proponente.
e)
Os valores cotados deverão ser expressos em Real, com apenas 02 (duas) casas
após a vírgula.
9.16. A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a
proponente:
a)
examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve do Pregoeiro
todas as informações necessárias para a sua formulação;
b)
considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma
proposta totalmente condizente com o objeto licitado;
c)
sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e
completa execução dos serviços em todas as fases.
9.17. O Município de XAMBRÊ não aceitará cobrança posterior de qualquer imposto,
tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura
desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto, na forma da lei.
9.18. Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou
omissão da parte da empresa ou de representante.
9.19. Serão desclassificadas de plano as propostas de preços que:
a)
cotarem preços acima do valor máximo estipulado no Edital para cada item do
Lote cotado;
b)
deixarem de apresentar os preços cotados para cada item cotado.

10 – DOS RECURSOS:
10.1. A intenção de interpor recurso em face de decisão do pregoeiro somente poderá
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ser promovida, via Sistema BLL, por qualquer licitante, após a empresa arrematante ser
declarada vencedora e provisoriamente habilitada. O Pregoeiro informará o horário que a
Plataforma será liberada para receber a intenção, imediatamente após declarar a(s)
empresa(s) provisoriamente habilitada(s). A Plataforma, a partir do horário informado
pelo Pregoeiro, ficará aberta por 20 minutos para receber as intenções resumidas.
10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
10.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03
(três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico (no campo
“Interposição de Recursos”).
10.4. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas
contrarrazões, também pelo sistema eletrônico (no campo “Contrarrazão”) no prazo de
03 (três) dias úteis, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
10.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.6. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos
por representante não habilitado ou não identificado no processo para responder pela
proponente.
10.7. Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente.
10.8. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
10.9. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.10. Não serão aceitos recursos interpostos através de fac-símile, e-mail ou de
recursos cuja petição tenham sido apresentados fora do prazo e/ou apresentada por
quem não está legalmente habilitado para representar a empresa licitante.
11 – DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
11.1. A contratada ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na entrega dos
produtos, garantida a defesa prévia, à multa diária de:
11.1.1. 0,70% (zero vírgula setenta por cento) – até o 10° (décimo) dia de atraso.
Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.
11.1.2. 1% (um por cento)– a partir do 11° (décimo primeiro) dia de atraso. Percentuais
que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.
11.1.3. A partir do 21° (vigésimo primeiro) dia de atraso injustificado na entrega do(s)
produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a
Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais
sanções previstas no Artigo 7° da Lei Federal 10.520/2002.
11.2. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração ou
documento falso em qualquer fase da licitação ou contrato; deixar de apresentar
documento na fase de saneamento; deixar de assinar o contrato no prazo estabelecido,
ou por infração de qualquer outra cláusula contratual ou editalícia não prevista nos
subitens anteriores, será aplicada multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez
por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada
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com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.
11.3. O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição,
respondendo por ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver.
11.4. Caso não seja efetuado o desconto previsto no item 11.3., por não haver
pagamento a ser efetuado, quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas no Órgão
Licitador, em até 05 (cinco) dias úteis contados de sua publicação no Diário Oficial do
Município de XAMBRÊ.
11.5. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime
a contratada da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.
11.6. Pela recusa do adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento que formalizar
a avença, dentro do prazo estabelecido no item 12.2., ficará sujeito a multa de 10% (dez
por cento), sobre o valor total dos produtos adjudicados, além das demais sanções
cabíveis previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.
11.6.1 O prazo de convocação, estabelecido no item 12.2. poderá ser prorrogado uma
vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde
que ocorra motivo justificado e aceito pela administração.
11.7. As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes
remanescentes convocados em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado
o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das empresas.
11.8. Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens
anteriores, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos
adjudicados, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei
Federal 10.520/2002.
11.9. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, além das multas previstas neste Edital, ficará impedido de licitar e contratar com
a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do
Município de XAMBRÊ PR.
11.10. As sanções acima mencionadas não excluem a aplicação de demais sanções
previstas em lei e no Edita, aplicáveis ao caso concreto.
12 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
12.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de XAMBRÊ
elaborará a respectiva Ata de Registro de Preços com a(s) adjudicatária (s) , visando à
execução do objeto desta licitação, nos termos da minuta que constitui o Anexo V deste
Edital.
12.2. A (s) adjudicatária (s) terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da
convocação, para assinar a Ata/Contrato no Departamento de Licitações e Contratos, no
endereço constante no preâmbulo deste Edital (ou outra forma, podendo a mesma ser
enviada por email).
12.2.1. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pela adjudicatária durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito
pelo Município.
12.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata/contrato, dentro do prazo
estabelecido no presente instrumento, a sujeitará à aplicação das penalidades previstas
nos itens 11.6. e 11.8. deste Edital, podendo o Município convidar, sucessivamente, por
ordem de classificação, as demais licitantes, para assinatura, após comprovação da
compatibilidade de sua proposta e habilitação com esta licitação.
12.4. Para assinatura da Ata/Contrato, a adjudicatária deverá apresentar documento
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de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a
assinar o contrato em nome da empresa, caso quem assine não seja seu sócio
proprietário.
12.5. Este Edital e seus Anexos integrarão a Ata/contrato, independentemente de
transcrição.
12.6. Essa Administração Municipal não se obriga a adquirir os itens registrados dos
licitantes vencedores, no todo ou em partes, ficando facultada a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, para aquisição de um ou mais itens,
sendo assegurado ao beneficiário da Ata/contrato preferência em igualdade de condições,
conforme estabelecido no § 4°, do Art. 15, da Lei n° 8.666/93
13 – FORMA DE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E REAJUSTES:
13.1. As unidades integrantes da Administração Municipal, interessadas na utilização da
Ata de Registro de Preços originada desta licitação, deverão requisitar da(s) licitante(s)
vencedor (as) do certame os produtos registrados, obedecida a ordem de classificação para
cada item, mediante a emissão de Autorização de Compras, convocando-o para a sua
aceitação.
13.2. A Autorização de Compras a ser emitida deverá conter, no mínimo:
a)o número da ata;
b)o número da AUTORIZAÇÃO
c) a quantidade do serviço prestado/fornecimento;
d)a descrição do serviço prestado/fornecimento;
e) a dotação orçamentária onerada (despesa);
f) o valor;
13.3. Caberá ao usuário da Ata de Registro de Preços deste Município a responsabilidade,
após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas
ao fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no edital.
13.4. O objeto deste PREGÃO deverá ser entregue no Município de Xambrê e/ou seus
distritos, nos locais estabelecidos pela Secretaria requisitante e o fornecedor SOMENTE
poderá emitir NOTA FISCAL, após o recebimento da AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS, a
qual será emitida e enviada pelo Departamento de Compras, sob a responsabilidade da
Srta. Bárbara D. Matiazi Pereira. A NOTA FISCAL deverá acompanhar a mercadoria, a
qual será atestada pelo funcionário, recebedor do produto.
13.6. Não poderá o Detentor da Ata recusar-se a prestar o fornecimento solicitado pela
secretaria que necessita do produto.
13.7. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata de
registro de preços, contado a partir da data limite para a apresentação das propostas,
indicada no preâmbulo do presente Edital.
13.8. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de
reajustamento de preços, em face da superveniência de normas federais aplicáveis a
espécie.
13.9. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados
nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.
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13.10. O disposto no subitem anterior aplica-se, igualmente, aos casos de incidência de
novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
13.11. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente a
correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste
Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal
ao Departamento de Licitações, instruída com documentos que comprovem a procedência
do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e
componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da execução do ajustado.
13.12. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá
manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta
e o preço de mercado à época vigente.
13.13. Independentemente da solicitação pelo detentor da ata de registro de preços, o
Departamento de Licitações, poderá, a qualquer momento, reduzir os preços registrados,
de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada, ou quando
alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional
ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no
Diário do Município de Xambrê.
13.14. O fornecimento dos produtos será pago pela Secretaria de Finanças, no prazo
estabelecido no Anexo I deste Edital.
14. DA LEI ANTICORRUPÇÃO
14.1. As licitantes e a contratada deverão atender às disposição contidas na legislação
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei nº
12.846/2013 e Decreto nº 8.420/2015, motivo pelo qual, no decorrer da licitação e de
todo o período contratual, conduzirão suas práticas comerciais de forma ética e em
conformidade com os preceitos legais aplicáveis.
14.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a)
“prática corrupta”: oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a ação de terceiros;
“prática fraudulenta”: qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forb)
ma intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com objetivo
de obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o
cumprimento de uma obrigação;
c)
“prática colusiva”: uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar
um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;
d)
“prática coercitiva”: 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;
“prática obstrutiva”: (i) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar
e)
provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de
impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta,
fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte
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vestigação ou ao seu prosseguimento, ou (ii) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (e) abaixo:
17.17.2 DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI FEDERAL Nº 12.846/2013
(ANTICORRUPÇÃO):
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº8429/1992), a
Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução
desses serviços licitados nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se comprometer a
dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja,
tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de
modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de
manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto desta licitação, devendo garantir, ainda que
seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

15 – DOS PRAZOS:
15.1. O prazo de entrega do objeto é o previsto no Anexo I deste Edital, contado do
recebimento da respectiva Nota de Empenho.
15.2. O pagamento pelo fornecimento do objeto licitado será efetuado na forma
estabelecida no Anexo I deste Edital.
15.2.1. Os preços oferecidos serão irreajustáveis.
16 – DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO:
16.1. A Administração do Município de XAMBRÊ convocará oficialmente a licitante
vencedora, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis, assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente (nota de empenho)
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da Lei n° 8.666/93.
16.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração do Município de XAMBRÊ.
16.3. É facultado à Administração do Município de XAMBRÊ, quando a convocada não
assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes
remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao
objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive,
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar
este Pregão, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.° 8.666/93.
16.4. Caberá a contratada manter-se, durante toda a execução do contrato, as
condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão.
16.5. A contratada está obrigada não só pelos termos do contrato, mas, também, por
todos os termos do instrumento convocatório e de sua proposta, por força do artigo 3° da
Lei n.° 8.666/93.
16.6. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente,
os princípios da 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.
16.7. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93. Reconhecendo os direitos da Administração em
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caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da citada lei de licitações.
16.8. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administração do Município de XAMBRÊ, nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII do artigo 78 da Lei n.° 8.666/93.

17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
17.1. O Pregoeiro reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver dúvidas ou julgar necessário.
17.2. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
17.3. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas
pelos proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e
dos documentos que o integram.
17.4. O Município de XAMBRÊ se reserva no direito de revogar, anular ou transferir a
presente licitação, em caso de interesse público.
17.5. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o
Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de
fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação
mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos
participantes da licitação.
17.5.1. O Município poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura.
17.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo que a
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado,
ou, caso tenha sido o vencedor, a revogação da adjudicação ou do pedido de compra,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
17.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação ou
inabilitação.
17.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta.
17.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
17.10. As decisões referentes a este processo de licitação poderão ser comunicadas às
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o seu recebimento ou,
ainda, mediante publicação no Órgão Oficial do Município.
17.11. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
17.12. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os
termos deste Edital.
17.13. Não cabe à BLL qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo
fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega
dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação
realizada.
17.14. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes
deste Edital será o desta cidade de XAMBRÊ, Estado do Paraná.
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17.15. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de
7h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Setor de Licitações,
para melhores esclarecimentos.
17.16. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará
parte dos autos da licitação e não será devolvida à proponente.
17.17. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
17.18. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da
legislação pertinente.
18 – DOS ANEXOS:
18.1. Compõem este Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência/Descrição do Objeto Licitado;
ANEXO II - Modelo de Proposta de preços;
ANEXO III - Protocolo de Recebimento Edital (enviar para o email:
licitacao@xambre.pr.gov.br) assim que adquirir o edital;
ANEXO IV – Declarações;
ANEXO V - Minuta do contrato
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, em 28 de junho de
2021.

DECIO JARDIM
Prefeito Municipal

DORIVAL PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
Xambrê – PR, 21 de junho de 2021.
1 - Objeto – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MÁSCARAS
DESCARTÁVEIS TRIPLA. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES, conforme descrito abaixo:
Item

Quanti
dade

1

252

Unid.
Medid
a
CX

Descrição

Máscara descartável tripla c/ elástico –
Caixa com 50 unidades. Essas máscaras
possuem 3 camadas de TNT (Tecido Não
Tecido,
confeccionado
a
base
de
polipropileno e viscose, semipermeável,
atóxico
e
biodegradável)
para
proporcionar mais segurança para o
usuário.
Seus
elásticos
encaixam
perfeitamente atrás das orelhas, sem
machuca-las, deixando o uso mais
confortável. Além disso, ela tem o clip
nasal, que faz com que a máscara encaixe
perfeitamente no rosto. Cor Branca.

Valor
Unitário

R$
29,57

Valor Total

R$
7.451,64

2 – Justificativa:
Este Município necessita das máscaras, pois são EPI’s para a demanda de trabalho nas
Secretarias, pois são materiais de proteção para distribuição entre as pessoas de
vulnerabilidade, bem como aos funcionários e cidadãos que comparecem nas repartições
públicas sem o devido uso das mesmas.
A Lei Estadual nº 20.189/2020 prevê a obrigação do uso de máscara por todas as pessoas
que estiverem fora de sua residência, enquanto perdurar a pandemia do Corona vírus, tem
a necessidade de disponibilizar este material de proteção. Visa além do cumprimento da
legislação vigente, proteger a população e desacelerar o contágio.
3 – Condições e prazo de Entrega:
a)
O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, mediante a expedição
de AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS que será expedida pelo Departamento de Compras, sendo que o fornecedor deverá entregar o produto, na quantidade solicitada e no local indicado, em até 5 (cinco) dias úteis. O endereço da entrega e responsável pelo recebimento
dos produtos, será indicado em cada AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS.
b)
A Nota Fiscal SOMENTE poderá ser emitida após o recebimento da AUTORIZAÇÃO
DE COMPRAS que será enviada pelo Departamento de Compras desta Prefeitura, através
do email: compras@xambre.pr.gov.br. Dúvidas: Falar com a Srta. Bárbara Dancini Matiazi
Pereira, Responsável pelo Departamento de Compras, pelo telefone: (44) 3632-1306 – ramal 226.
c)
Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pela
Prefeitura, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou
complementá-lo em no máximo 48 (quarenta e oito) horas.
d)
As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério desta
Prefeitura Municipal.
e) Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do
fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada;
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f) Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa
a ser contratada para efetuar a substituição do mesmo.
g) Deverão ser atendidas pela empresa a ser contratada além das determinações da fiscalização desta Prefeitura, todas as prescrições legais pertinentes.
h) À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização.
i) A supervisão por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a
responsabilidade da CONTRATADA, no perfeito cumprimento do objeto.
j) É dever da CONTRATADA informar a CONTRATANTE sobre qualquer dificuldade, imprevisto ou alteração no objeto da licitação ou data e forma de entrega, com devida justificativa.
4 – Da modalidade de licitação:
Para a aquisição deste objeto deve ser empregada a modalidade de licitação denominada
PREGÃO ELETRÔNICO utilizando-se o Registro de Preços, já que poderá ser utilizado
dinheiro específico do covid-19, no que diz respeito a Secretaria Municipal de Assistência
Social, a qual observará os preceitos de direito público e, em especial as disposições da Lei
Federal nº. 10.024/2019, e, subsidiariamente, da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de
1.993 e suas alterações, Lei Complementar nº. 123/2006 com suas alterações e demais
normas aplicáveis à espécie.
O Registro dos Preços será efetivado conforme as disposições do Edital que rege a presente
licitação.
As cláusulas referentes à Ata de Registro de Preços são as constantes do edital - Minuta
da Ata de Registro de Preços.
5 – Das condições de pagamento do objeto:
a) A Contratante providenciará empenho imediato da AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS para
cobrir as despesas com o objeto deste Termo, sendo que o pagamento ocorrerá em até 20
(vinte) dias após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestado o recebimento por
setor técnico competente, comprovando a parcela de entrega do objeto.
b) A contratante reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência.
6 – Das obrigações:
DA CONTRATANTE:
a) Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do objeto;
b) Efetuar o pagamento conforme estabelecido neste termo de referência;
c) Fiscalizar o recebimento do objeto, de acordo com exigências do Termo de Referência.
d) Indicar o servidor que acompanhará o recebimento do presente instrumento, que apresentará à administração superior relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida
na execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atestado no recebimento do
objeto.
DA CONTRATADA:
a) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação;
b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente.
c) Oferecer garantia contra defeitos, decorrentes da qualidade dos produtos.
7 – Da vigência do Registro de Preços:
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Será de 12 (doze) Meses.
8 - Dotações orçamentárias:
Encaminhe-se o presente processo ao setor de contabilidade para indicações de dotações
orçamentárias para esse processo licitatório, podendo ser utilizado recursos vinculados
específicos do COVID-19.
9 - Recursos Financeiros:
A Tesouraria poderá informar os recursos financeiros para a presente licitação, podendo
ser utilizado recursos vinculados específicos do COVID-19.
10 - Valor Total estimado: R$ 7.451,64 (sete mil quatrocentos e cinquenta e um
reais e sessenta e quatro centavos).
Fontes de pesquisa dos preços:
“Compras governamentais” – www.comprasgovernamentais.gov.br
“Banco de Preços OnLine” (www.bancodeprecos.com.br);
“Painel de Preços” (www.paineldeprecos.planejamento.gov.br) do Ministério da Economia;
“Banco de Preços em Saúde (BPS)” do Ministério da Saúde (www.saude.gov/banco).
“Empresa física – Umuarama” – MC MEDICALL PROD. MÉD. HOSP EIRELI ME.
Foi utilizada a média dos valores.
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(utilizar papel com timbre da empresa)

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 29/2021
PROCESSO Nº 54/2021

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos à apreciação desta Comissão de Licitação a nossa
proposta de preços relativa ao Edital Pregão Eletrônico em epígrafe cujo objeto é o

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MÁSCARAS
DESCARTÁVEIS TRIPLA, constantes no Anexo I que contêm as especificações técnicas
e comerciais que possibilitarão o preparo das propostas.
Discriminar o objeto, conforme relação do Anexo I, CONSTANDO,
necessariamente: item, quantidade, descrição, MARCA E MODELO, unitário e total (COM NO
MÁXIMO DUAS CASAS APÓS A VÍRGULA)
·
O prazo de entrega dos produtos será de até 5 (cinco) dias úteis, após o
recebimento da AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS pelo Departamento de Compras, desta Prefeitura, podendo ser prorrogado mediante apresentação de justificativa apresentada pelo
vencedor, se assim concordar a administração. Após o recebimento da Autorização de
Compras, o fornecedor deverá emitir a Nota Fiscal que deve acompanhar o produto, no
momento de sua entrega.
·
Prazo mínimo da validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias,
que será contado a partir da data da entrega da proposta.
·
Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do
vencimento.
·
O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota
fiscal, devidamente vistada pelo órgão interessado (recebedor dos produtos).
·
Declaro que nos preços formulados na proposta estão inclusos todas e
quaisquer despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: tributos, fretes,
seguros e demais despesas inerentes ao produto até sua entrega no local fixado pela Secretaria solicitante, e que o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações
do objeto licitado.
Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipuladas em
Edital.

Local: _______________ , _____ de ________________ de ____________.

______________________________________
(carimbo cnpj, nome e assinatura do responsável legal)
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ANEXO III - PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO EDITAL E ANEXOS
(utilizar papel com timbre da empresa)

PREGÃO ELETRÔNICO N° 29/2021
PROCESSO Nº 54/2021

EMPRESA: ______________________________________________________________________________
CNPJ/MF: ______________________________________________________________________________
CIDADE: ___________________________________________________________ESTADO: ___________
E-MAIL:_________________________________________________________________________________
TELEFONE: ( ____ )________________________
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE
MÁSCARAS DESCARTÁVEIS TRIPLA, através do Pregão eletrônico nº 29/2021,
constantes no Anexo I que contêm a descrição para cada item que possibilitará o preparo
das propostas.
Obtivemos, nesta data, através da Divisão de Compras e Licitações desta
municipalidade, cópia do instrumento convocatório da licitação supramencionada.
Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e a sua empresa, solicitamos
a Vossa Senhora preencher o recibo de retirado do Edital e remetê-lo ao Setor de
Licitação por meio do endereço eletrônico licitacao@xambre.pr.gov.br ou ser entregue
diretamente à Divisão de Licitações desta Prefeitura Municipal.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Xambrê - PR à
responsabilidade de comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas
no instrumento convocatório, bem como de qualquer informações adicionais, não
cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Local: _______________ , _____ de ________________ de ____________.

______________________________________
(carimbo cnpj, nome e assinatura do responsável legal)
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ANEXO IV - DECLARAÇÕES
(Fazer em papel com timbre da empresa)
PREGÃO N° 29/2021
PROCESSO Nº 54/2021

À Prefeitura do Município de Xambrê-PR
Comissão Municipal de Licitações
DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO

DE
DE
DE
DE
DE
DE

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS OU SUPERVENIENTES
IDONEIDADE
NÃO PARENTESCO
NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_________________portador do RG______, abaixo assinado, na qualidade de
responsável legal da proponente, ________ , CNPJ_____, DECLARA:
1) Nos termos do artigo 4°, VII da Lei n° 10.520/2002, cumpre plenamente os
requisitos de habilitação para o PREGÃO ELETRÔNICO N° ___/2021, cujo objeto é
____________, conforme descrição constante do ANEXO I;
2) A inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo de
contratação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3) Sob as penas da Lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com
o Município de XAMBRÊ ou qualquer outra entidade da Administração direta ou
indireta, em âmbito Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do inciso IV do
artigo 87 da Lei nº 8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento
superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual
situação quanto a capacidade jurídica e técnica de regularidade fiscal e idoneidade
econômico-financeira;
4) Que não mantém em seu quadro societário, nem emprega cônjuges, companheiros
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de
servidores estatutários e/ou funções de confiança, nem de ocupantes de cargos em
comissão, de direção e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao
Departamento de Finanças, Compras e Licitações do Município de Xambrê.
5) Que não mantém em seu quadro de pessoal, trabalhadores menores de 18 (dezoito)
anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não
mantendo ainda, em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
6) Sob as penas da Lei, que a mesma, está excluída das vedações constantes do
parágrado 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e está estabelecida
sob o regime legal de:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006;
(
) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.

OBS: Assinalar com um “X” a condição da empresa.

Local: _______________ , _____ de ________________ de ____________.
______________________________________
(carimbo cnpj, nome e assinatura do responsável legal)
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ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preços Nº _____/2021 - PMX

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 29/2021
PROCESSO Nº 54/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº __/2021
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2021
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado a Prefeitura
de ____________, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº
______________/0001-___, com sede à Av. Roque Gonzalez, 480, centro, nesta cidade de Xambrê
– Paraná, neste ato representada pelo seu Prefeito, Sr. Decio Jardim, brasileiro, casado,
Agente Político Municipal, portador da cédula de identidade RG nº ____________ SSP/PR e
CPF/MF sob o nº _________________, residente e domiciliado nesta cidade de Xambrê – Estado
do Paraná, e, de outro lado, a proponente ______________ - ME/EPP, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob nº _______________, com sede na RUA/AV _____________, nº ____,
Bairro ________ na cidade de _____________/PR, neste ato representada pelo Sr. (a)
_____________, portador (a) da CI/RG nº _____________/SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº
______________, nos termos nos termos da Lei Federal n. 10.520/2002, Lei complementar n.
123/2006 e suas alterações e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, Decreto Municipal nº
_______/______, representado (a) conforme documento de credenciamento ou procuração
inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no processo
administrativo supracitado devidamente HOMOLOGADA, consoante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto desta ata é o Registro de Preços para aquisição parcelada de máscaras
descartáveis tripla em TNT, com elástico. Item abaixo:
Fornecedor:

Lote
1

Item

(razão social) _________________ME/EPP
Descrição
Unidade Quantidade

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

1
Total do Fornecedor

1.2 - Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações
com o fornecedor, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta
hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do
art. 15, §4º da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a contar da data
de assinatura desta ata.
2.2. O presente instrumento ficará disponível até 30 (trinta) dias no Departamento de
Licitações e Contratos do Município de Xambrê, após a data de sua assinatura para que a
contratada retire sua via assinada.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. As unidades integrantes da Administração Municipal, interessadas na utilização da Ata de
Registro de Preços originada desta licitação, deverão requisitar da(s) licitante(s) vencedor (as)
do certame os produtos registrados, (obedecida a ordem de classificação para cada item,
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conforme o caso), mediante a emissão de AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS, convocando-o para a
sua aceitação. A AUTORIZAÇÃO será emitida pelo Departamento de Compras desta Prefeitura.
3.2. A AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS deverá conter, no mínimo:
g) o número da ata;
h) o número da AUTORIZAÇÃO
i) a quantidade do serviço prestado/fornecimento;
j) a descrição do serviço prestado/fornecimento;
k)a dotação orçamentária onerada (despesa);
l) o valor;
3.3. Caberá ao usuário da Ata de Registro de Preços deste Município a responsabilidade, após
o registro de preços, pelo controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao
fornecimento, inclusive aplicação das sanções previstas no edital.
3.4. O objeto deste PREGÃO deverá ser prestado no Município de Xambrê e/ou seus distritos,
nos locais estabelecidos pela Secretaria requisitante.
3.5. Todos os custos com a (s) entrega (s), a ser: veículos, funcionários, combustível, encargos
e salários correrão à conta do Detentor da Ata;
3.6. As AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS serão, imediatamente, após sua emissão, enviada para
empenho no Departamento de Contabilidade, as quais serão igualmente enviadas para o
Fornecedor, o qual deverá emitir a Nota Fiscal, conforme a AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS,
constando inclusive o número da mesma.
3.7. As AUTORIZAÇÕES serão pagas pela Secretaria de Finanças, no prazo estabelecido no
Anexo I deste Edital.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E REAJUSTES
4.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de
Preços.
4.2 - Extraordinariamente, o beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere
significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por
parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação
formal à Secretaria interessada, instruída com documentos que comprovem a procedência do
pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes,
ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis,
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado.
4.3. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a
contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto,
quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em
vigor.
4.4. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a
diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de
mercado vigente à época.
4.5. Independentemente da solicitação pelo detentor da ata de registro de preços, o
Departamento de Licitações, poderá, a qualquer momento, reduzir os preços registrados, de
conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada, ou quando alterações
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional ou
internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário do
Município de Xambrê.
CLÁUSULA QUINTA – DA LEI ANTICORRUPÇÃO
5.1. A contratada deverá atender às disposições contidas na legislação brasileira, dentre elas, a
Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº
8.420/2015, motivo pelo qual, no decorrer do período contratual, conduzirão suas práticas
comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis, não podendo,
oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de
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qualquer valor, a quem quer que seja, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão,
ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios, e que violem o
estabelecido na Lei Anticorrupção e demais legislação relacionada, devendo garantir, ainda que
seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 - O pagamento, da prestação dos serviços objeto desta licitação, será efetuado mediante
crédito em conta corrente nº ________, agência nº _______, Banco _______ no prazo de até 20
(vinte) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor
competente e após a apresentação da respectiva documentação fiscal, conforme dispõe o art.
40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e
alterações.
a) A proponente deverá apresentar junto com a Nota fiscal/fatura, a CND federal conjunta
(RFB), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e Certificado de Regularidade de
Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS em plena validade.
6.2 - Ocorrendo erro na documentação fiscal de cobrança, esta será devolvida e o pagamento
será sustado para que a prestadora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
6.3 - Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada,
para fins de atendimento das condições contratuais.
6.4 - Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da
prestadora.
6.5 - O Município de Xambrê/PR, não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não
instituições financeiras.
6.6 - Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância,
pela prestadora, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATANTE:
a) Comunicar à empresa vencedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a prestação de serviços;
b) Efetuar o pagamento conforme estabelecido neste termo de referência;
c) Fiscalizar o recebimento do objeto, de acordo com exigências do Termo de Referência.
d) Indicar o servidor que acompanhará o recebimento do presente instrumento, que apresentará à administração superior relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida na execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atestado no recebimento do objeto.
e) Comunicar a CONTRATADA, de forma imediata, qualquer irregularidade ou falha no fornecimento do objeto;
f) Disponibilizar à CONTRATADA, condições necessárias e adequada para o desenvolvimento
dos serviços, quando for o caso.
DA CONTRATADA:
a) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação
exigidas na licitação;
b) Responder por todos os ônus referentes a entrega dos bens ora contratados, desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
que venham a incidir sobre o presente Contrato;
c) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pela prestação de
serviços, objeto desta Ata de Registro de Preços, a administração, através de sua própria
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equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa
responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:
a) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima
segunda.
b) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas
pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.
c) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.
d) Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.
e) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada.
9.2 A Rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as
seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº
8.666/93, bem como desta Ata.
a) Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração,
lavrando-se termo circunstanciado.
b) Responsabilização por prejuízos causados à Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. Pela inexecução, total ou parcial, das obrigações assumidas e, garantida a defesa prévia,
a Administração Pública poderá aplicar à contratada as seguintes sanções:
a) Multa de 5% (cinco por cento) pela inexecução dos serviços contratados;
b) O percentual incidirá sobre o valor total do que estiver em atraso a sua entrega;
c) A partir de 5 (cinco) dias da inexecução dos serviços do objeto, seja parcial ou total, a
Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor total desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das demais sanções
previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.
10.2. O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição,
respondendo por ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver.
10.3. As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim, moratório.
Consequentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.
10.4. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a
contratada da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.
10.5. Pela recusa do adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento que formalizar a
avença, este ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios.
10.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato/ata de registro de preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do serviço, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será
descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Xambrê-PR.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEI ANTICORRUPÇÃO
11.1. As licitantes e a contratada deverão atender às disposições contidas na legislação
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei nº
12.846/2013 e Decreto nº 8.420/2015, motivo pelo qual, no decorrer da licitação e de todo o
período contratual, conduzirão suas práticas comerciais de forma ética e em conformidade
com os preceitos legais aplicáveis, não podendo, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar
o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que seja, com a
finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão, ou para assegurar qualquer vantagem
indevida, ou direcionar negócios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção e demais
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legislação relacionada, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e
colaboradores ajam da mesma forma.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste
avençamento perante o Foro da Comarca de Xambrê, Estado do Paraná, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da
CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da
mesma.
13.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua
vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas
mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.
13.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de
vigência da ata de Registro de Preços, determinar a gradativa redução ou aumento da
prestação dos serviços, até a elaboração de um novo processo.
13.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo
disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á
o dia do vencimento.
13.5. A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época
da emissão da nota de empenho pelo Departamento de Contabilidade do Município de Xambrê.
13.6. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições
estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e no 118/2012.
Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, perante as
testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.
Prefeitura do Município de XAMBRÊ - PR, em ____ de ________________ de ______.
____________________________
CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE XAMBRÊ
DECIO JARDIM - PREFEITO
_____________________________
CONTRATADO
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME DA EMPRESA
TESTEMUNHAS:
__________________________
RG Nº
CPF Nº
___________________________
RG Nº

CPF Nº
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