Prefeitura Municipal de Morretes
P ROCE DIME NT O LICIT AT ÓRIO Nº 053/ 2017
P RE GÃO P RES E NCIAL Nº 35/20 17
S IS T E MA RE G IS T RO DE P RE ÇO
O M unicípio de M o rretes, po r i nter médio da P rego eira e da E q uipe de A po io ,
desig nado s pe lo Decr eto nº. 3 3/201 7, co m a devida a uto rização e xp edida
pelo E xce le ntíssi mo P ref eito M unicipa l, t or na p úb lico a rea liz açã o de
lic itaç ão no d ia 0 4/09/ 2017 às 10 h00 m in a r ea lizar-s e na s ede d a P ref eit ura
M unicipa l de M ORRE T E S -P R sito a P raça Ro cha P o mbo , n.º 10 , em
co nf o rmidade co m a Lei F eder a l nº 8. 666 de 21 de junho d e 199 3, L ei
Feder a l nº 10.5 20 d e 17 de julho de 2 002, Lei nº 8.0 78 de 1 1 de sete mbro de
1990, Lei Co mp lem e nta r nº 123 , de 14 de deze mbro de 20 06, Decr eto nº
3.931, de 19 d e setemb ro de 2001, Decreto nº 3.5 55 de 08 de ago sto de
2000,, na mo da lida de de P RE GÃ O P RE SE N CIA L – S IS TE MA RE GIS T RO DE
P RE ÇO, nas co ndições f ixadas nest e i nstr ume nto e se us a ne xo s q ue
inte gra m este i nstr ume nto , se nd o a pre sen te lic itaç ão do t ip o m en or pr eço
g lob a l p or lot e.
Os env elope s co nte ndo as Propostas Comerciais (envelope nº. 01) e os
Docu men tos d e Hab ilitaçã o (envelope nº. 02) dev erã o se r pr oto co la do s no
S etor de P r oto co lo da P r efe itu ra Mun ic ipa l, fechados e assinados em seus
lacres, n o e nde reç o s up ra menc ion ad o até às 09h4 5m in d o d ia 04 /09/2 017,
ond e s erá dev ida me nte en cam inh ad o a o s eto r de lic itaçõ es po r serv id or
resp on sáv el , po de ndo a critério do P rego eiro , prev a lecer o q ue diz o item
11.3 do prese nte e dita l. Caso seja decretado feriado, a presente licitação será
realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário já estabelecido.
As informações e dúvidas referentes ao presente procedimento serão prestadas
somente através do e-mail licitacoes@morretes.pr.gov.br.
1 DO OBJETO
1.1. O o bjeto da p rese nte licitação é o registro de preços para aquisição de Material
de Higiene e Limpeza, em atendimento as Secretarias Municipais, conforme as
especificações descritas no termo de referência no Anexo I que faz parte integrante do
Edital.
1.2. Os it ens lista dos no An exo I, nã o nec essa r ia me nte s erã o ad qu ir idos
em sua t ota lida de. Os me sm os são q uan t id ades e st imada s, sen do
cons ide rad os a pe nas par a f ins d e a dju d icaç ão e po ste r io r c onv oca ção
para ass inat ur a da Ata de Reg ist ro de P re ço .
1.2.1. N ão será limit ado o q ua ntita tivo mí nimo a se r e ntreg ue po r cada
licita nt e.
1.2.2. A s licita nt es p ara as q uais f o rem ad judic ado s ite ns co nst a ntes do
A ne xo I e f o rem co nvo cadas para a assi nat ur a da A ta , o bterão ape nas o
direito e a e xc lusivid ade de f o rneci me nto do s ref erido s ite ns até o térmi no da
vigê ncia da respec tiva ata de r egistro .
1.2.3. A lerta mo s a to do s o s licita ntes, pa ra f ins de se us p la ne jam e nto s
o rçame ntário s q ue o s mesmo s não estão o brigado s a exec utar p reviam e nte
o s itens da p la ni lha co nsta nte do A ne xo I.
1.2.4. O M unicípio de M o rretes não se respo ns abi lizará po r pr e juízo s
f ina nceiro s, não cabe ndo po r parte do s licita ntes q ua lq uer rec urso so b
ale gação da e xp ectativa da co mpra po r part e da P ref eit ur a.
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1.3. A q ua ntidade estim ada par a o p rese nt e p ro cesso licitató rio , re lacio nado
no edita l de embas ame nto , se rve a pe nas co mo o rientação , não co nst it ui ndo ,
so b hipót ese a lg uma g ara ntia de f at ur ame nto .
1.4. O a just e co m o f o rne ce do r re gist ra do ser á f o rma li zado p e lo M unicí pio
medi a nte a ssi nat ura da A t a de R egis tro de P reço s , o bs erv ad as as
dispo siç ões co ntid as no E dit a l do P re gão s upr acit ado .
1.5. O co mp ro misso d e e ntr eg a e e xec ução só est ar á ca rac te riza do
medi a nte emis são de so lici taç ão de co m pr a, d eco rr e nte d est a A ta de
Regis tro d e P r eço s e E dit a l do P re gão e m epí gr af e.
2 E S CLARE CIME NT OS IN IC IAIS
2.1. O S istem a de R egistro de P reço s (S RP ) é um co njunt o de pro cedim e nto s
para registro f o rmal de preço s re lativo s à aq uisição f ut ur a do s pro d uto s,
inf o rmado s no A ne xo I – T ermo de Ref erência , o nde as emp resas o s
dispo nibi lizam a p reço s e prazo s certo s e registrado s em do cum e nto
específ ico deno mina do A ta de Re gistro de P reço s. Neste S istema, as
aq uisições são f eitas q ua ndo me lho r co nvie r ao s órgão s q ue i nte gram a A ta,
sem, no e nta nto , estare m necessaria me nt e o brigado s a co ntrat ar co m o s
fo rnece do res ve ncedo res do certame .
2.2. Nesta licitação , será f irmada uma A ta de Re gistro de P reço s, que é um
do cume nto vinc ula tivo , o brigacio na l, co m carac terística de co mpro misso para
f ut ura co nt rataç ão , o nde o s f o rnece do res m a nter ão se us preço s registr ado s,
dura nt e o perío do de vigência da A ta de Registro de P reço s , to rna ndo -o s
dispo níveis. C aso necessit e a P ref eit ura M unicipa l d e M o rretes ef etuará
aq uisições nas q ua ntidad es julgadas necessárias e ao s mesmo s preço s
registra do s no certam e, através de so licitação de co mpra res peitad as as
co ndições d a A ta de R egistro de P reço s .
2.3. A o preço do primeiro co lo cado po derão ser registrado s ta nto s
fo rnece do res q ua nto nec essário s pa ra q ue, em f unção das pro po stas
aprese ntadas, se ja ati ngi da a q ua ntidade to tal p ara o Ite m.
2.4. Q ua ndo d as co ntra tações deco rre ntes do re gistro de pr eço s se rá
respeita da a o rde m de c lassif icação das emp resas co nsta ntes da A ta .
3 DA PARTICIPAÇÃO
3.1 S ó po derão particip ar as e mpr esas q ue ate ndere m a to das as e xi gê ncias
co nsta ntes d este E dita l e se us A ne xo s, co rrendo po r sua co nt a to do s o s
custo s deco rre nt es da e la bo ração e aprese nt ação de s uas pro po stas, não
sendo devida ne nhum a i nde nização às licita ntes pe la r ea lização de tais ato s.
3.2. Não será ad mitida nes ta licitação a particip ação de emp resas
enq uad radas em q uaisq uer das hipótes es a se g uir e le ncad as:
a) Q ue se e nco nt rem so b f alê ncia, co nco rdat a, co nc urso de c redo res,
disso luç ão o u liq uidação ;
b) Q ue em regim e de co nsó rcio , q ua lq ue r q ue se ja s ua f o rma de
co nstit uição , se ja co nt ro lado ra, co ligada o u s ubsidiária e ntre si;
c) Q ue , po r q uaisq uer mo tivo s, te nha m sido d eclara das i ni dô ne as o u p unidas
co m susp e nsão po r órg ão da A dmi nist ração P úb lica Dir eta o u I ndireta, nas
esf eras Fe dera l, E stad ua l o u M unicipa l, des de q ue o A to te nha sido
pub licado na i mpre nsa o f icial, co nf o rme o caso , pelo órgão que o pratico u
enq ua nto perd ur are m o s mo tivo s determi na ntes da p unição ; e,
d) E stra ng eiras q ue não f uncio nem no P aís;
3.3. O s it ens d e c ont r at ação c ujo va lor se ja de at é R$ 80.00 0,00 ( oit ent a
m il r eais) ser ão d est inad os e xclu si vam ent e à par t icipa ção de
m icr oem pr esas
e
em pr es as
de
pe qu eno
por t e,
con for m e
Lei
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Com plem ent ar 123/ 2006 e sua r eda ção da da pel a L ei C om plem ent ar nº
147/20 14, sa l vo não ho u ver i nt er essad os .
4 DO CREDENCIAMENTO
4.1 O Representante da Licitante interessado em oferecer lances verbais que
protocolaram seus envelopes ate a data e horário limite, deverá proceder ao
credenciamento às 09H:45Min, antes do início da sessão.
4.1.1 A fase de Credenciamento terá seu inicio ás 09H:45Min e encerramento as
10H:00Min do dia da sessão do Pregão.
4.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
4.2.1 Tratando-se de Representante Legal: Obrigatoriamente o Ato Constitutivo (contrato
ou estatuto social) no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura. Quando o Representante Legal, por força do
instrumento legal, não puder exercer a administração ou gerência individualmente, tornarse-á obrigatória a apresentação de Procuração de um sócio para outro, conforme o
subitem “4.2.2” abaixo;
4.2.2 Tratando-se de Procurador: a procuração por instrumento público ou particular com
firma reconhecida, conforme ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO
CREDENCIAMENTO, da qual constem poderes específicos para formular lances,
complementar proposta, negociar preço, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à
interposição de recursos, acordar, transigir, desistir, receber avisos e intimações, assinar
declarações, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. Acompanhado
obrigatoriamente do Ato Constitutivo (contrato ou estatuto social), que comprove os
poderes do mandante para a outorga;
4.2.3 Documento Oficial de identificação que contenha foto, do representante legal ou
procurador.
4.3 Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas por Tabelião
de Notas ou cópias simples acompanhadas do original.
4.4 A não apresentação dos Documentos exigidos no item 4.2 implicará
automaticamente na impossibilidade do credenciamento da licitante, ficando inapta a
realizar os lances verbais na etapa de lances.
5 DAS DECLARAÇÕES, DA PROPOST A E DA HABILIT AÇÃO
5.1 As Declarações poderão ser assinadas sempre pelo Representante Legal ou pelo
Procurador Credenciado, desde que haja poderes outorgados na Procuração (ver ANEXO
III – MODELO DE PROCURAÇÃO CREDENCIAMENTO).
5.2 A Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação deverá ser
elaborada de acordo com modelo estabelecido no ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO
ATENDIMENTO e deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
5.3 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser apresentada
também a declaração de que trata o ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
5.4 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa o nome da proponente e os seguintes dizeres:

[RAZÃO SOCIAL] Menor Preço por lote
CNPJ:
Envelope nº 1 – Proposta Comercial
Pregão Presencial nº 35/2017
Morretes – PR
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[RAZÃO SOCIAL] Menor Preço por lote
CNPJ
Envelope nº 2 – Habilitação
Pregão Presencial nº 35/2017
Morretes - PR
5.5 A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões
técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e
assinada pelo Representante Legal ou pelo Procurador Credenciado.
5.6 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados por qualquer
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia comum acompanhada do
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio e são os
constantes do Item “7” deste Edital. Em todos os casos os originais deverão ser
apresentados quando solicitados.
5.7 Os documentos apresentados no Credenciamento (item “4.2” do Edital) servirão
para a Habilitação (item “7.1.1” do Edital).
6 DA PROPOST A COMERCIAL
6.1 A proposta comercial deverá ser por escrito, redigida, facultativamente, conforme o
ANEXO VI – PROPOSTA COMERCIAL e deverá conter os seguintes elementos:
6.1.1 Razão Social ou Denominação, CNPJ, endereço completo com indicação de
telefone e “e-mail” e deverá ser assinada por Representante Legal ou Procurador
devidamente estabelecido;
6.1.2 Número do Pregão Presencial;
6.1.3 Descrição do objeto da presente licitação em conformidade com o ANEXO I OBJETO;
6.1.4 Valor total do objeto, conforme exemplificado no ANEXO VI – PROPOSTA
COMERCIAL;
6.1.5 No preenchimento da proposta deverão, obrigatoriamente, ser informadas no
campo próprio as ESPECIFICAÇÕES e MARCA dos produtos ofertados. A não
inserção de informações contendo as especificações e a marca dos produtos,
implicará automaticamente na desclassificação da Empresa, face à ausência de
informação suficiente para classificação da proposta.
6.2
Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos,
tributos, fretes e seguros.
6.2.1 A prese ntar um a ú nica pro po sta, co nte ndo descrição do s materiais,
marca/ mo delo , q ua ntidade, preço unitá rio , preço to tal po r item e va lo r to tal
da pro po sta, em mo eda co rre nte nacio na l, e xpr esso s em a lgarismo s e po r
ext e nso , sem p revisão inf lacio nári a.
6.3 A proposta em desacordo com o Edital e Anexos será desclassificada.
7
DOS DOCUMENTOS DE HABILIT AÇ ÃO
7.1 O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir
relacionados, apresentados em cópias autenticadas em Tabelião de Notas ou cópias
simples acompanhadas do original, os quais dizem respeito a:
7.1.1 Regularidade Jurídica
7.1.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
7.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária;
7.1.1.3 Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por
ações, acompanhados da documentação mencionada no subitem “7.1.1.2”;
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7.1.1.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades simples, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
7.1.1.5 Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;
7.1.1.6 Os documentos relacionados nos subitens “7.1.1.1” a “7.1.1.4” acima não
precisarão constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados
no credenciamento do Pregão, conforme item “4.2”.
7.1.2 Regularidade Fiscal
7.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ) – Situação Ativa;
7.1.2.2 CICAD - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual relativo à
localidade da Licitante, pertinente ao ramo de atividade compatível com o objeto do
certame;
7.1.2.3 Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da
União expedida pela Secretaria da Receita Federal;
7.1.2.4 Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Municipal da
localidade da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos
relacionados com o objeto ou outra prova equivalente na forma da lei;
7.1.2.5 Certidão de regularidade de débito com o Sistema de Seguridade Social (CND),
exceto nos casos em que a Certidão Federal abranja a mesma;
7.1.2.6 Certificado de regularidade de situação com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
7.1.2.7 Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas com
efeito de negativa em que constem garantidos os débitos tributários ou com exigibilidade
suspensa.
7.1.3 Regularidade Trabalhista
7.1.3.1 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei nº 12.440,
de 2011 e Resolução Administrativa nº 1.470, editada pelo Tribunal Superior do Trabalho
(TST) em 24 de agosto de 2011, ela poderá ser obtida gratuitamente nos sítios daquele
tribunal (www.tst.jus.br), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (www.csjt.jus.br), ou
de qualquer Tribunal Regional do Trabalho (TRT).
7.1.4 Qualificação Econômico-Financeira
7.1.4.1 Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata, ou recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em no máximo 60
(sessenta) dias anteriores à data da Sessão do Pregão.
7.1.5 Qualificação Técnica
7.1.5.1 Atestado de capacidade técnica de fornecimento, emitido por Pessoa Jurídica de
Direito PÚBLICO ou PRIVADO, declarando que o proponente já promoveu o fornecimento
de produtos da mesma natureza do objeto da licitação, comprovando aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível com as características dos itens de maior
relevância constantes no Termo de Referência.
7.1.5.1.1 Se o atestado a que se refere o item 7.1.5.1 for emitido por empresa privada, deve
ser apresentado com reconhecimento de firma em cartório da assinatura.
7.1.5.1.2 Se o atestado a que se refere o item 7.1.5.1 for emitido por órgão público deve
constar o nome e o cargo do responsável pela emissão do documento.
7.1.5.2 Alvará de funcionamento, comprovando ramo de atividade compatível com o objeto
deste Edital, onde nos casos omissos prevalecerá o ramo de atividade constante nos
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documentos citados no item 7.1.1, respeitadas as peculiaridades do órgão emissor quanto à
exigência de apresentação de documentação complementar para atestar a validade do
documento.
7.1.5.3 Declaração conforme ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E
IDONEIDADE, elaborada em ofício próprio e subscrito pelo Representante Legal da
Licitante ou Procurador credenciado, desde que existam poderes outorgados na
Procuração, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
7.1.6 Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)
7.1.6.1 As microempresas (ME´s) e empresas de pequeno porte (EPP´s) deverão
apresentar toda a documentação arrolada no item “7.1.2”, mesmo que apresentem alguma
restrição;
7.1.6.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a
Licitante for declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa;
7.1.6.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “7.1.6.2”,
implicará na perda do direito à contratação, sem prejuízo de demais sanções.
8 DOS PROCEDIMENTOS NA SESSÃO E DO JULGAMENTO
8.1 Do Credenciamento
8.1.1 No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar da fase de lances que protocolaram seus envelopes até a data e horário
limite;
8.1.2 Durante a fase de Credenciamento, as Licitantes interessadas no objeto entregarão ao
Pregoeiro ou à Equipe de Apoio a Declaração de Pleno Atendimento, a Declaração de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
8.1.3 Encerrado o Credenciamento, não será admitida a participação de novos Licitantes.
8.2 Fase de Classificação
8.2.1 A análise das propostas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio visará ao atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
8.2.1.1 Cujo objeto não atenda as especificações técnicas mínimas e demais características;
8.2.1.2 Que contenham ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
Licitantes;
8.3 Fase de Lances
8.3.1 As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
8.3.1.1 Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez
por cento) superiores àquela;
8.3.1.2 Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida no subitem
“8.3.1.1”, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o
máximo de 03 (três) preços. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as
propostas empatadas, independentemente do número de Licitantes;
8.3.2 Para efeito de seleção e julgamento será considerado o valor global do lote,
conforme subitem 6.1.4;
8.3.3 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor;
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8.3.3.1 Em caso de empate, a ordem dos lances será efetuada pela classificação alfabética
dos nomes das proponentes, como regra;
8.3.3.2 A Licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição
completa da ordem de lances;
8.3.4 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço.
8.3.5 A etapa de lances será considerada encerrada quando os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances; restando apenas o participante detentor do
menor lance;
8.3.6 Encerrada a etapa de lances, as propostas selecionadas e não selecionadas serão
classificadas em ordem crescente de valor, considerando-se para as selecionadas o último
preço ofertado;
8.4 Participação de Microempresas
8.4.1 Finda a etapa de lances, se houver participação de ME ou EPP no certame, serão
observadas as disposições da Lei Complementar 123/06;
8.4.1.1 Se a proposta da ME ou EPP melhor colocada for superior em até 5% do valor da
Licitante de melhor oferta (empate ficto), será concedido o prazo de 05 (cinco) minutos para
apresentar preço inferior, observada a redução mínima de lances, do subitem “8.3.4”;
8.4.1.2 Na hipótese da ME ou EPP melhor classificada não apresentar nova proposta, será
convocada a segunda ME ou EPP melhor classificada, e assim sucessivamente, até que se
chegue à margem de 5% superior ao valor da Licitante classificada em primeiro lugar;
8.4.2 Não havendo nenhuma proposta na faixa de até 5% superior à melhor oferta, ou
não havendo nova proposta de ME ou EPP, a proposta originária será considerada como
melhor classificada.
8.5 Negociação
8.5.1 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta melhor classificada com vistas à
redução do preço;
8.5.2 Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço,
decidindo motivadamente a respeito;
8.5.2.1 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela Prefeitura
Municipal de Morretes, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento;
8.6 Fase de Habilitação e Recurso
8.6.1 Encerrada a fase de classificação e negociação, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação da proposta de melhor oferta;
8. 8.6.2 Eventuais falhas contidas nos documentos de habilitação, somente poderão
ser sanadas, quando se tratar de erros formais que não firam o princípio da igualdade
e isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório;
8.6.3 A verificação será certificada pela Pregoeira e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada;
8.6.4 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos no momento da verificação. Em caso de indisponibilidade de verificação dos
documentos apresentados, antes da contratação, será realizada nova consulta, para
verificar se a empresa atendia a exigência na data da licitação, assegurada vistas aos autos
após a verificação, a todos os interessados;
8.6.5 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
Licitante será habilitada e declarada vencedora do certame;
8.6.6 Se a Licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a
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oferta subsequente de menor preço, retornando-se aos subitens “8.4” e seguintes, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de
habilitação, caso em que será declarado vencedor;
8.6.7 Ao final da sessão, a Licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentação de razões, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
8.6.8 A ausência de manifestação imediata e motivada da Licitante importará na renúncia
ao direito de recorrer, na adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à Licitante
vencedora e o encaminhamento do processo à Autoridade Competente para a
homologação;
8.6.9 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à Autoridade Competente;
8.6.10 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas
dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
8.6.11 Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
Competente adjudicará o objeto do certame à Licitante vencedora e homologará o
procedimento;
8.6.12 Na hipótese de provimento do recurso, serão aproveitados os atos válidos;
8.6.13 Homologado o certame, será enviada convocação para assinatura da Ata de
Registro de Preços;
9 DA CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO VINCULO JURÍDICO
9.1 Uma vez homologado o certame, será enviada convocação ao vencedor por qualquer
meio hábil para formalizar a Ata de Registro de Preços (conforme ANEXO IX – MINUTA
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS), no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados do
recebimento da notificação, sob pena de incidir na infração do artigo 81 da Lei nº 8.666/93;
para tanto poderão inclusive ser utilizados meios eletrônicos.
10 REAJUSTE
10.1 Não gerará direito a reajuste e atualização monetária o atraso imputável à
CONTRATADA.
11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 Se, por ocasião da formalização da A ta de R egis tro d e P r eço s , as certidões de
regularidade de débito do Vencedor perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Débitos Trabalhistas e a Fazenda
Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, a Prefeitura Municipal de Morretes
- PR verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos
do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais
meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;
11.1.1 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o Vencedor
será notificado para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a situação de regularidade
de que trata o subitem “11.1”, mediante a apresentação das certidões respectivas, com
prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar;
11.2 Quando o Vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
apresentar a situação regular de que trata o subitem “11.1” ou se recusar,
injustificadamente, a assinar a Ata de Registro de Preços, será convocado outra Licitante,
observada a ordem de classificação, para celebrar a assinatura da Ata de registro, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;
11.2.1 Para tanto será realizada nova sessão em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis,
contados da divulgação do aviso;
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11.2.2 A divulgação do aviso ocorrerá por publicação na Internet no site
www.diariomunicipal.com.br/amp; e as Licitantes serão avisadas por e-mail,
preferencialmente, ou Cartas Registradas;
11.2.3 Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições do
subitem “8.4” em diante;
11.3 As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as Licitantes e
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação;
11.4 Quando todas as propostas forem desclassificadas a Administração poderá fixar às
Licitantes Credenciadas o prazo de 08 (oito) dias úteis para uma nova sessão para
apresentação de novas propostas escoimadas das causas que geraram a situação;
11.5 Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas
circunstanciadas a serem assinadas pela Pregoeira e Equipe de Apoio e às Licitantes
presentes;
11.5.1 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas na própria ata;
11.6 Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão,
bem como todas as propostas, serão rubricadas pela Pregoeira, Equipe de Apoio e às
Licitantes presentes;
11.7 Eventual contratação decorrente desta Licitação será divulgada no AMP - PR;
11.8 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais Licitantes ficarão
à disposição para retirada sem quaisquer formalidades, salvo manifestação de recurso
administrativo;
11.9 Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório do Pregão;
11.9.1 A petição será dirigida ao Pregoeiro que responderá em até 24 (vinte e quatro)
horas após o recebimento;
11.9.2 Havendo na petição a possibilidade de inovação, renovação ou correção do ato
convocatório, o Pregoeiro encaminhará a Autoridade Competente; que decidirá até o
prazo de 0 1 (um) dia útil antes da abertura da Sessão;
11.9.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
11.10 Os questionamentos, impugnações e recursos deverão ser formulados Via protocolo
na Prefeitura Municipal de Morretes no endereço: Praça Rocha Pombo, n.º 10- Centro,
Morretes – PR, nos horários entre 09h00 e 11h30 ou 14h00 e 16h30, CEP 83.350-000;
11.11 Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do
vencimento, considerando-se prorrogado até o 1º dia útil subsequente se o vencimento cair
em dia sem expediente na Prefeitura Municipal de Morretes - PR;
11.12 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro ou
Autoridade Competente;
11.13
Integram o presente Edital:
11.13.1 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
11.13.2 ANEXO II – OBJETO;
11.13.3 ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇÃO CREDENCIAMENTO;
11.13.4 ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO;
11.13.5 ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE;
11.13.6 ANEXO VI - PROPOSTA COMERCIAL;
11.13.7 ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE;
11.13.8 ANEXO VIII - TERMO DE RECEBIMENTO;
11.13.9 ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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11.14 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da Licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro de Morretes - PR.

Morretes, 23 de Agosto de 2017.

LUANA MONIQUE VEIGA DERES
Pregoeira Municipal
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
LOTE 1
Valor Máximo do Lote: 144.246,73 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e
setenta e três centavos)
Item

Descrição

Unidade

Quant.

1

Esponja para lavar louça - sintética - Dupla face Pacote com 3 unidades. Composta de manta verde
não-tecida de fibras sintéticas impregnada com
abrasivos artificiais e m grãos, através de resina de
alta resistência, colada em espuma amarela de
poliuretano. As informações descritas devem
constar na e mbalagem do produto. Ref. SCOTCH
BRITE.
Água sanitária à base de hipoclorito de sódio
mínimo 2% 1 litro - água sanitária, a base
hipoclorito de sódio, mínimo 2% cloro ativo,
embalage m com capacidade para 1 litro.
Embalagem / frasco e m polietileno. As informações
descritas devem constar na embalagem do produto.
Ref. Qboa.
Água sanitária à base de hipoclorito de sódio
mínimo 2% 2 litros - água sanitária, a base
hipoclorito de sódio, mínimo 2% cloro ativo,
embalage m com capacidade para 2 litros.
Embalagem / frasco e m polietileno. As informações
descritas devem constar na embalagem do produto.
Caixa com 6 unidades. Ref. Qboa.
Água sanitária à base de hipoclorito de sódio
mínimo 2% 5 litros - água sanitária, a base
hipoclorito de sódio, mínimo 2% cloro ativo,
embalage m com capacidade para 5 litros.
Embalagem / frasco e m polietileno. As informações
descritas devem constar na embalagem do produto.
Ref. Qboa.
Álcool etílico em gel 65° INPM 500gr - álcool etílico
hidratado e m ge m, com teor alcoólico em peso de
no mínimo 65° INPM, translúcido e isento de
material e m suspensão, viscosidade de 5000 CP
(+/-1000CP), com ação antimicrobiana,
Embalagem plástica totalmente transparente
cristal, frasco de 500ml, Contendo nome do
responsável técnico, nome do fabricante, data de
fabricação e validade. Ref. Germiderme.
Álcool etílico em líquido 70% INPM 1 litro Embalagem e m PVC cor leitosa, capacidade para 1
litro. O produto deve seguir a norma NBR 5992.
Ref. Da Ilha.
Álcool etílico em líquido 70% INPM 500ml Embalagem e m PVC cor leitosa, capacidade para
500ml. O produto deve seguir a norma NBR 5992.
Ref. Da Ilha.
Amaciante de roupas de 2 litros com fragrância.

Pcte

2

3

4

5

6

7

8

150,0000

Valor
Máx.
Unit.
4,7975

Valor
Máx.
Total.
719,63

Unidad

600,0000

3,0300

1.818,00

Cx.

700,0000

15,8275

11.079,25

Unidad

25,0000

12,5075

312,69

Unidad

50,0000

7,6267

381,34

Unidad

200,0000

6,9000

1.380,00

Unidad

30,0000

4,9000

147,00

Unidad

50,0000

7,4050

370,25
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9

10
11
12
13
14
15

16

17

18

19
20

21

22
23
24
25
26

27

Ref. Ypê.
Aparelho elétrico contra insetos + pastilhas. Com
mínimo 4 refis, sem fragrância, duração mínima de
12h. Embalagem de papelão lacrada contendo 1
aparelho + 4 pastilhas. Ref. Raid.
Avental de tecido algodão com 2 pontas para
amarração e gola. Embalado individualme nte.
Avental impe rmeável (tipo napa) 2 pontas para
amarração e gola. Embalado individualme nte.
Balde Plástico resistente, com alça, capacidade
para 20 litros.
Balde Plástico resistente, com alça, capacidade
para 30 litros.
Balde Plástico resistente, com alça, capacidade
para 5 litros.
Cera líquida, incolor, boa qualidade, especial para
pisos Paviflex e Cerâmicos, com no mínimo 750ml.
Embalagem anatômica e com alça. Ref. Poliflor.
Cera líquida, vermelha, boa qualidade, especial
para pisos Paviflex e Cerâmicos, com no mínimo
750ml. Embalagem anatômica e com alça. Ref.
Poliflor.
Cesto de Lixo na cor branca, com tampa, material
em polipropileno de media densidade, formato
quadrado/retangular, na me dida aproximada de
94,0 H x 40,5 (54) L x 40,5 C, suporte para fixação
do saco de lixo, com pe dal, capacidade mínima de
92 litros.
Corda de Varal extraforte nº 5 com no mínimo 10
metros. Resistente e que não manche roupas.
Embalagem individual. As informações descritas
devem contar na e mbalage m do produto.
Cre me dental 90gr. Similar ou Superior á Sorriso.
Cre me para cabelo tipo condicionador, cabelos
normal, uso infantil, essência, água, metolsulfato de
behenil trimetil, amonioalcool cetoestearilico,
ciclometicone, cloreto de hidroxietil,
behenamidopropil dimoniopolisorbato 20, EDTA
dissodio, produto sujeito a verificação no ato da
entrega, aos procedimentos adm. Determinados
pela ANVISA. Frasco c/ no mínimo 250ml.
Curativo com adesivo. Embalado individualme nte
e acondicionado e m caixinha de papelão. Caixa
com no mínimo 40 unidades. Ref. Band aid.
Desinfetante líquido com fragrância de Eucalipto.
Embalagem contendo 2 lt. Ref. Pinho Sol.
Desinfetante líquido com fragrância de Eucalipto.
Embalagem contendo 500ml. Ref. Pinho Sol.
Desinfetante líquido com fragrância de Lavanda.
Embalagem contendo 2 lt. Ref. Pinho Sol.
Desinfetante líquido com fragrância de Lavanda.
Embalagem contendo 500ml. Ref. Pinho Sol.
Desodorizador / Aromatizador de ar, aerosol, com
fragrância, Embalagem com no mínimo 360ml.
Ref. Glade.
Desodorizador sanitário e m Pedra, Composição:
Dobencilbenzeno sulfato de sódio, coadjuvantes,
emoliente, perfume, corante, higienizante,

Unidad

2,0000

14,3150

28,63

Unidad

3,0000

16,9000

50,70

Unidad

10,0000

19,9000

199,00

Unidad

10,0000

10,9050

109,05

Unidad

10,0000

15,7567

157,57

Unidad

10,0000

6,8700

68,70

Unidad

50,0000

11,3400

567,00

Unidad

20,0000

12,0900

241,80

Unidad

3,0000

152,0000

456,00

Unidad

3,0000

3,0425

9,13

Unidad
Unidad

20,0000
5,0000

3,0425
12,3400

60,85
61,70

Cx.

5,0000

13,8650

69,33

Unidad

600,0000

6,4075

3.844,50

Unidad

60,0000

4,9175

295,05

Unidad

500,0000

6,3925

3.196,25

Unidad

200,0000

4,8425

968,50

Unidad

50,0000

10,0900

504,50

Unidad

50,0000

2,3800

119,00
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28

29

30
31

32

33
34
35

bactericida e germicida, com fragrância.
Embalagem contendo um suporte e uma pedra com
no mínimo 20gr.
Detergente líquido, aplicação: Remoção de
gorduras de louças, talheres e panela PH neutro,
tensoativo biodegradável. Embalage m com no
mínimo 500ml. Ref. YPÊ.
Escova com Cabo para Lavar Roupa, Composição:
Pigmento, matéria sintética e metal. Ref. Condor.

Unidad

500,0000

1,9575

978,75

Unidad

10,0000

4,6267

46,27

Escova Dental Infantil, com cerdas macias.
Embalagem apropriada.
Escova para limpeza de Unhas/mãos, composição:
Materia sintética, metal e pigme nto. Ref. Condor.

Unidad

30,0000

7,5925

227,78

Unidad

10,0000

5,4175

54,18

Escova Sanitária com Suporte, composição:
Material sintético, pigme nto e metal.

Unidad

10,0000

8,5050

85,05

Unidad
Unidad
Unidad

10,0000
10,0000
10,0000

23,3200
11,5300
6,2150

233,20
115,30
62,15

.
Esfregão plano de microfibra ou algodão com cabo.
Esfregão plano esponja com cabo. Ref. Condor.
Esponja para Banho.Composição: Poliuretano.
Embalada individualmente.

36

Fósforo Pacote com 10 Caixas com 40 unidades
cada caixa. Composição: Fósforo, clorato de
potássio e aglutinantes. Ref. Pinheiro.

Pacote

10,0000

3,0300

30,30

37

Guardanapo de Papel Folha Simples 33cm x 30cm
com 50 Unidades. Ref. SNOB Class
Hastes Flexíveis Cotonetes caixa com no minimo 75
Unidades. Composição: Hastes de polipropileno,
algodão, hidroxietilcelulose e triclosan. Ref.
JOHNSONS

Pacote

30,0000

4,4425

133,28

Caixa

10,0000

3,6675

36,68

Hipoclorito de sódio 1lt 1%, com Registro na
ANVISA. Ref. Nascente. Embalage m contendo 1lt.
Inseticida Aerosol Multipla ação com no mínimo
300ml. Composição: Ingredientes ativos
(Imiprotrina 0,020%, Permetrina 0,050%,
Esbiotrina 0,100%), solvente, antioxidante,
emulsificante, veículo e propelentes. Eficiente para
matar mosquitos, (inclusive o da Dengue),
pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas,
baratas, aranhas e pulgas. Usa água como solvente.
Deve estar de acordo com os regulame ntos técnicos
e as exigências da ANVISA, e ter certificação do
INMETRO. Ref. SBP.
Inseticida Isca para Baratas. Caixa com 6
unidades. Mata baratas e seus ovos. Ref. BAYGON
Inseticida Pastilha, refil com no mínimo 10
unidades. Ref. Raid.
Lã de Aço Pacote 60g com 8 Unidades.

Unidad

1.500,0000

7,8700

11.805,00

Frasco

30,0000

11,6900

350,70

Cx.

10,0000

21,6300

216,30

Pacote

10,0000

3,5925

35,93

Pacote

20,0000

1,9650

39,30

38

39
40

41
42
43
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45

46

Composição: Aço carbono. Ref. Bombril.
Limpador desengordurante composição Lauril eter
sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo e
toxilado, éter glicólico, agua e perfume.
Embalagem com 500 ml. Ref. Veja.
Limpador Multi-uso 500ml, com Álcool.
Composição: Lauril éter sulfato de sódio,
tensoativo não iônico, solvente, coadjulvante,
fragrância; para uso em pias de cozinha, fogões,
geladeiras, pias de banheiro. Ref. Veja.
Limpador para Vidros. Composição: Lauril éter
sulfato de sódio, coadjuvantes, corante, solvente,
água e álcool. Ref. VEJA Vidrex Bio Álcool 500ml.

Unidad

30,0000

4,1925

125,78

Unidad

50,0000

4,1925

209,63

Unidad

50,0000

6,5425

327,13

47
48
49

Lixeira escritório telada 12 litros, cor cinza.
Lixeira plástica com pedal 50 lts.
Lustra Móveis Lavanda. Frasco 200ml.
Composição: Agente formador de filme, cera de
carnaúba, parafina, silicone, emulsificante, solvente
de petróleo, alcalinizante, espessante, 3(CMIT):
1(MIT), fragrância e veículo. Ref. PEROBA.

Unidad
Unidad
Unidad

5,0000
2,0000
10,0000

11,3200
99,0000
7,7950

56,60
198,00
77,95

50

Luva Multi Uso Forrada Média. Ideal para limpeza
de louças, panelas, banheiro, etc. Flexíveis e
resistentes. Látex 100% natural. Forro 100% de
algodão para absorver a transpiração. Bordas
ajustadas que aume ntam a proteção, evitando a
entrada de água. Embalada individualme nte. Ref.
Sanro.

Par

10,0000

5,4300

54,30

51

Luva Multi Uso Forrada Pequena. Ideal para
limpeza de louças, panelas, banheiro, etc. Flexíveis
e resistentes. Látex 100% natural. Forro 100% de
algodão para absorver a transpiração. Bordas
ajustadas que aume ntam a proteção, evitando a
entrada de água. Tamanho Pequena. Embalada
individualmente. Ref. Sanro.
Naftalina - 50gr.
Óleo de Peroba, frasco 200ml. Composição: Óleo
mineral e vegetal, solvente mineral e vegetal,
aromatizante.

Par

10,0000

6,4567

64,57

Pacote
Frasco

5,0000
5,0000

1,9900
10,0850

9,95
50,43

Pá para Lixo com cabo longo e m madeira. Ref.
Condor.
Palha de Aço Média Nº1 25g. Composição: Aço
carbono.

Unidad

5,0000

7,7175

38,59

Pacote

10,0000

4,3775

43,78

56

Palito para dentes caixa com 100 Unidades.
Composição: Produzido com madeira 100%
reflorestada. Ref. Gina

Caixa

10,0000

0,8900

8,90

57

Pano de chão atoalhado medidas mínimas 50 X

Unidad

100,0000

6,4675

646,75

52
53

54
55
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59

60
61

62

63
64

70cm.
Pano de limpeza, tipo flanela, para móvel, 100%
algodão, Para uso geral, bainha padronizada,
400x600mm - cor amarela.
Pano de Prato. Composição: 50% viscose, 50%
poliester, látex e agente fungicida. Embalado
individualmente. Medida mínima 45X70cm.
Pano para limpeza multiuso. Pacote com 5
unidades. Ref. Perfex.
Papel higiênico 30mx10cm, 1ª linha, alta absorção,
folha simples, macio, picotado, gofrado
(texturizado). Não reciclado, biodegradável, com
100% de fibras de celulose virge m, na cor branca,
alvura mínima de 80%, Fragrância neutra, fardo
com 16 pacotes contendo 4 rolos cada Ref.
Personal.
Papel toalha de 1ª qualidade, padrão Luxo,
interfolhado formato 2 dobras, cor branca, com
100% de fibras celulósicas, macia, com alta
absorção, papel não reciclado, me didas mínimas
20,5cm x 23cm. Pacote c/ 1000
Prendedor para Roupas de Madeira com 24
Unidades.
Querosene 1 Litro. Composição: 100%
hidrocarboneto alifático. Para ser usado na
remoção de manchas, no piso, na limpeza de fogões,
auxilia na limpeza de tapetes e carpetes, na
lavagem de automóveis e em uso doméstico em
geral.

Unidad

30,0000

3,2950

98,85

Unidad

50,0000

5,5425

277,13

Unidad

50,0000

5,9550

297,75

Unidad

1.000,0000

77,4433

77.443,30

Unidad

2.000,0000

6,9267

13.853,40

Pacote

5,0000

3,8625

19,31

Unidad

50,0000

11,3425

567,13

65
66

Raticida 25gr.
Removedor de Cera 1 Litro. Composição:
Tensoativo não iônico, alcool etílico,
monoetanolamina, essência e água. - Para uso em
pisos de madeira com sinteco ou cascolac,
cerâmica, paviflex e pisos frio. Ref. K&M

Pacote
Unidad

20,0000
10,0000

2,2900
15,0400

45,80
150,40

67

Repelente de Insetos, apresentação aerosol, odor
inodoro, aplicação mosca/pernilongo e batara.
Embalagem com no mínimo 300ml, tampa com
trava de segurança. Ref. Detefon.
Rodo com base de metal, borracha, 45cm.
Sabão e m pó, biodegradável, sistema exclusivo
para roupas coloridas, embalagem caixa de 1kg,
conforme norma ASTM D 460. Ref. Ypê.
Sabão e m pó, biodegradável, sistema exclusivo
para roupas coloridas, embalagem caixa de 500gr,
conforme norma ASTM D 460. Ref. Ypê.
Sabão glicerinado em barra. Sabão glicerinado e m
barra contendo ácidos Graxos,glicerina e água
coadjuvante. Produto saneante notificado na
Anvisa. Acondicionado em e mbalage m plástica
contendo cinco unidades de 200 gramas cada e
de mais componentes aceitos. Ref. Ypê.

Unidad

100,0000

16,2900

1.629,00

Unidad
Caixa

30,0000
50,0000

23,2933
9,9425

698,80
497,13

Caixa

50,0000

6,2933

314,67

Pacote

20,0000

4,9425

98,85

68
69

70

71
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72

73

74

75
76
77

78
79

80
81

82

83

84
85

Sabonete anti-septico para lavage m de mãos de uso
hospitalar à base de de Triclosan 0,5% a 1%.
Lauril éter Sulfato sódico, perolado, sem perfume.
Galão de 05 Litros.
Sabonete em tablete, embalage m com 90
gr.Sabonete em tablete, aspecto físico sólido, com
fin alidade de higienização corporal. Embalage m
contendo 90 gramas. Ref. LUX.
Sabonete Líquido Suave PH 7,0 a 8,0, concentrado,
fragrâncias diversas. biodegradável, para lavage m
de mãos. Galão de 05 Litros.
Sapólio cre moso 300gr. Caixa com 12 unidades.
Ref. BOMBRIL.
Saponáceo em pó 300gr. Caixa com 12 unidades.
Ref. BOMBRIL.
Talco infantil, aspecto físico: pó branco com
perfume suave. Embalagem com 200gr. Ref.
Johnsons.
Toalha de rosto 100% algodão, me didas mí nimas
80X50CM.
Vassoura de cerda sintética (NYLON), 1ª
Qualidade, cabo de madeira, comprime nto cepa
70cm. Aplicação limpeza de ruas.
Vassoura de palha com cabo.
Vassoura de pêlo, 1ª Qualidade cabo de madeira,
comprime nto cepa 30cm. Aplicação limpeza de
piso.
Vassoura macia de material cerda sintética
(NYLON COLORIDO), 1ª Qualidade, cabo metal,
comprime nto cepa 30cm. Aplicação loimpeza de
piso.
Dispenser para Papel Toalha Interfolhado.
Características: Papeleira para papel toalha
Interfolha: 2 ou 3 Dobras, Tipo de Material:
Plástico.
Porta sabonete líquido/alcool em gel com
capacidade mínima de 350ml.
Removedor Solvente mineral para uso geral, sem
fragrância. Embalagem transparente de 900 ml.

Galão

50,0000

30,9933

1.549,67

Unidad

10,0000

2,5575

25,58

Galão

10,0000

28,2967

282,97

Caixa

2,0000

16,0575

32,12

Caixa

2,0000

22,5925

45,19

Unidad

3,0000

14,5200

43,56

Unidad

30,0000

13,3267

399,80

Unidad

30,0000

22,0633

661,90

Unidad
Unidad

30,0000
10,0000

23,4500
35,2667

703,50
352,67

Unidad

30,0000

11,4300

342,90

Unidad

2,0000

29,9500

59,90

Unidad

2,0000

6,0000

12,00

Pacote

10,0000

16,5500

165,50

LOTE 2
Valor Máximo do Lote: 24.820,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte reais)
Item

Descrição

Unidade

Quant.

1

Saco para armazenar lixo hospitalar 100 litros
/30Kg. Informações Tamanho: 75x105x0.02 cm.
Embalagem: 100 unidades. Descrição Produzido em
Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virge m,
oferecendo uma perfeita resistência mecânica e
proporcionando a opacidade necessária à aplicação,
A solda de fundo é de tipo estrela, contínua,
homogênea e uniforme vedando completamente e
não permitindo a perda do conteúdo durante o
manuseio. Detalhes Produto de acordo com a
Norma Técnica 9191, NBR 7500/2009, padrões da
ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas

Unidad

10,0000

Valor
Máx.
Unit.
105,0000

Valor
Máx.
Total.
1.050,00
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2

3

4

5

6

7

8
9
10
11
12

Tecnológicas).
Saco para armazenar lixo hospitalar 30 litros /9 Kg
Informações Tamanho: 59x62x0.02 cm Embalagem:
100 unidades. Descrição Produzido em Polietileno
de Alta Densidade (PEAD) Virge m, oferecendo uma
perfeita resistência mecânica e proporcionando a
opacidade necessária à aplicação, A solda de fundo é
de tipo estrela, contínua, homogênea e uniforme
vedando completamente e não permitindo a perda
do conteúdo durante o manuseio. Detalhes Produto
de acordo com a Norma Técnica 9191, NBR
7500/2009, padrões da ABNT e do IPT (Instituto de
Pesquisas Tecnológicas.
Saco para armazenar Lixo Hospitalar 50L com 100
unid. Saco de lixo hospitalar 50 litros / 15Kg.
Informações: Tamanho: 63x80x0.02cm.
Embalagem: 100 unidades; Desscrição: Produzido
em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Virgem,
oferecendo uma perfeita resistência mecânica e
proporcionando a opacidade necessária à aplicação,
A solda de fundo é de tipo estrela, contínua,
homogênea e uniforme vedando completamente e
não permitindo a perda do conteúdo durante o
manuseio. Detalhes: Produto de acordo com a
Norma Técnica 9191, NBR 7500/2009, padrões da
ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas).
Saco para armazenar Lixo Reforçado 100 Litros
Pacote com no mínimo 05 Unidades Azul ou Preto Dime nsões mínimas 75cmx1,05cm, suportando até
20kg., com no mínimo 8 micras. Essas informações
devem constar na e mbalage m do produto.
Saco para armazenar Lixo Reforçado 15 Litros
Pacote com no mínimo 20 Unidades Azul ou Preto Dime nsões mínimas 39cmx58cm, suportando até
3kg. Essas informações devem constar na
embalage m do produto.
Saco para armazenar Lixo Reforçado 30 Litros
Pacote com no mínimo 10 Unidades Azul ou Preto Dime nsões mínimas 59cmx62cm, suportando até
6kg., com no mínimo 8 micras. Essas informações
devem constar na e mbalage m do produto.
Saco para armazenar Lixo Reforçado 50 Litros
Pacote com no mínimo 10 Unidades Azul ou Preto Dime nsões mínimas 63cmx80cm, suportando até
10kg., com no mínimo 8 micras. Essas informações
devem constar na e mbalage m do produto.
Saco para armazenar lixo 100lt reforçado, cor azul.
Embalagem com 100 unidades.
Saco para armazenar lixo 50lt reforçado, cor
vermelha. Embalagem com 100 unidades.
Saco para armazenar lixo 100lt reforçado, cor
vermelha. Embalagem com 100 unidades.
Saco para armazenar lixo 50lt reforçado, cor azul.
Embalagem com 100 unidades.
Saco plástico transparente 100lt, reforçado.
Embalagem com 100 unidades.

Unidad

10,0000

32,0000

320,00

Unidad

5,0000

48,0000

240,00

Unidad

1.000,0000

5,0000

5.000,00

Unidad

50,0000

4,8000

240,00

Unidad

400,0000

4,9000

1.960,00

Unidad

500,0000

5,2000

2.600,00

Pcte

25,0000

48,0000

1.200,00

Pcte

10,0000

47,0000

470,00

Pcte

50,0000

48,0000

2.400,00

Pcte

50,0000

47,0000

2.350,00

Pcte

100,0000

69,9000

6.990,00
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OBS: Tendo em vista a compra fracionada dos produtos objeto da presente licitação,
informamos que a entrega dos mesmos deverá ser realizada nos locais designados pelo
Setor de Compras, não existindo quantitativo mínimo a ser solicitado, podendo inclusive
ser unitário.

JUST IF IC AT IV A D A D IS P UT A P OR LOT E .
A disposição dos itens para disputa em LOTE visa resguardar os interesses do município de
Morretes, visto que a escala reduzida na compra de alguns itens pode desestimular a
dinâmica de entrega dos mesmos, devido uma relação custo benefício pouco a um
fornecedor unitário.
Fazer os pedidos por LOTE torna muito mais fácil e descomplicado, adequado à situação
prática e física da administração neste pequeno município.
O agrupamento dos itens em lotes distintos fora realizado considerando a natureza do
material, onde devido a simplicidade e usualidade dos itens, percebe-se que os mesmos
podem ser encontrados facilmente no mercado com respaldo no princípio da eficiência
administrativa.
A licitação por itens isolados exigiria elevado número de procedimentos para seleção, o que
tornaria bem mais oneroso o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do
emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, de sorte que poderia colocar
em risco a economia de escala e a celeridade processual, comprometendo a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração.
Sendo assim, a licitação por itens isolados poderia trazer indesejáveis riscos à
administração pública, mostrando-se adequado, pois, o agrupamento desses itens em lotes,
com elementos de mesma característica.

Prefeitura Municipal de Morretes
ANEXO II – OBJETO

1. OBJETO
1.1. Registro de preços para aquisição de Material de Higiene e Limpeza, em atendimento
as Secretarias Municipais, para o período de 12 (doze) meses, conforme as especificações
descritas no termo de referência no Anexo I.
1.2 O prazo de validade será de 12 (doze) meses , contados a partir da data de
assinatura da Ata de Registro de Preços.
2. DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
2.1 As despesas decorrentes da presente licitação serão custeadas com recursos próprios,
podendo ser utilizado ainda recursos decorrentes de convênios firmados pelo Município,
e correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente:
SECRETARIA DE GOVERNO
02.002.0412200402005.339030 – FONTE 1000
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
03.001.0206200402008.339030 – FONTE 1000
SECRETARIA DA FAZENDA
04.001.0412300402009.339030 – 1000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
05.001.0412200402022.339030 – FONTE 510 – 511 – 1000
05.001.0618100402026.339030 – FONTE 1000 – 1515 – FUNREBOM
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
06.001.1236101902028.339030 – FONTE 1000 – 1104
06.002.1236101902033.339030 – FONTE 1000 – 1103 – 1107
SECRETARIA DE SAÚDE
07.001.1012201702039.339030 – FONTE 1300
07.002.1030101602041.339030 – FONTE 303 – 1000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.001.0812201002045.339030 – FONTE 1000
08.002.0812201002049.339030 – FONTE 31934
08.002.0812201002050.339030 – FONTE 31938
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
09.001.1545100402054.339030 – FONTE 1000 – 1511 – 1504
SECRETARIA DE AGRICULTURA
10.001.2060603002060.339030 – FONTE 1000 – 510 – 511
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
11.002.2369503402062.339030 – FONTE 1000
11.004.1854202702078.339030 – FONTE 511 – 1000
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
12.001.0412200402023.339030 – FONTE 1000
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2.2 Estima-se o valor do objeto deste pregão em R$ 169.066,73 ( cento e sessenta e

nove mil, sessenta e seis reais e setenta e três centavos).
3 DAS COND IÇÕE S DE P AGAME NT O.
3.1 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias úteis após a entrega dos produtos,
sendo que o faturamento deverá ser apresentado da seguinte forma:
a) Nota fiscal, com o nome do bem fornecido, número da licitação, ltem e outros, sem rasura
e/ou entrelinhas e devidamente certificada pela contratante;
b) Fatura, com o nome do bem fornecido, número da licitação, item, lote e outros;
c) Termo de recebimento, junto a Setor de Compras.
Deverá acompanhar a Fatura/Nota Fiscal, a CND do INSS, a CRF do FGTS, CNDT,
CERTIDÃO FEDERAL.
3.2 D ura nte a vig ê ncia da A ta de Regist ro de P reço s, o s preço s regi strado s
serão
f ixo s
e ir rea justáv eis, e xc eto
nas
hipótes es, d evidam e nte
co mpro vadas, de o co rrê ncia de sit uação prevista na a lí nea “d ” do i nciso II do
art. 65 da Lei n. º 8.66 6/93 o u de r ed ução do s preço s praticado s no
mercado .
3.3 M esmo co mpro vada à o co rrê ncia de sit uação prevista na a lí nea “ d” do
inciso II do art. 65 d a L ei n. º 8. 666/9 3, a A dmi nist ração , se julgar
co nve nie nt e, po derá o ptar po r canc elar a A ta e iniciar o utro pro cesso
licitató rio .
3.4 Co mpro vada a r ed ução do s preço s pratic ado s no me rcado n as m esmas
co ndições do regist ro , e, def inido o no vo preço máximo a ser pago pe la
A dminist ração , o P ro po ne nte re gistrado será co nvo cado pela S ecreta ria de
A dminist ração par a a lter ação , po r aditam e nto , do preço da A ta.
4 DAS COND IÇÕE S DE FORNE CIME NT O DOS P R ODUT OS :
4.1 E ntr ega r os p ro dut os imed iata men te ap ós a so lic ita ção d o S eto r de
Comp ras, nos luga res det er m ina do s pe la mes ma, e m n o m áx im o 4 8: 00
ho ra s ap ós a e m is sã o da s o lic itaç ão d e C o mp r a, sob pena de multa por
atraso, sem prejuízo a outras sanções aplicáveis, observadas as determinações da
Administração.
4.2 A s S ecret arias M unicipais e a S eto r d e Co mpras se rão o s órgão s
respo ns áveis pe lo s ato s de co ntro le e ad mi nistração da A ta de Regist ro de
P reço s deco rre ntes dest a licitaç ão e i ndicará, se mpre q ue so li cit ado pe lo
órgão us uário , resp eitada a o rdem de regist ro e o s qua ntit ativo s a serem
adq uirido s, o s fo rnece do res par a o s q uais ser ão emitido s o s pedido s.
4.3 S o mente q ua ndo o primeiro licita nte r egistr ado ati ngir a to talid ade do se u
limite de f o rnecime nto esta be lecido na A ta de Registro de P reço s será
indica do o segundo e, assi m s ucessiva me nt e, po de ndo ser i ndicado s m ais de
um, ao mesmo tempo , q ua ndo o qua ntitativo do pedido de f o rnecime nto f o r
sup erio r à cap acidade do licita nte da v ez.
4.4 O ajuste co m o f o rnece do r registra do será f o rmalizado pelo M unicípio
media nt e assi nat ura da A t a de Re gist ro d e P re ço s , o bservadas as
dispo sições co ntidas no E dita l do P regão s upr acitado .
4.5. O co mpro misso de e nt rega e e xec ução só esta rá ca racte rizado medi a nte
emissão de so licitaç ão de co mpra, deco rre nte d esta A ta de R egistro de
P reço s e E dital do P regão em epíg raf e.
4.6. A prese nte A ta imp lica em co mpro misso de f o rnecim e nto , após c um prir
o s req uisito s de p ublicid ade, f icando o f o rnecedo r o brigado a ate nd er to do s
o s pedido s dur a nte s ua va lida de, de ntro do s q ua ntitativo s estim ado s
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4.7. A co nvo cação do s fo rnece do res será f o rmalizada e co nterá o ender eço e
o prazo má ximo em q ue deve rão co mparece r pa ra retir ar o res pectivo
pedido .
4.8 O f o rnece do r co nvo cado na f o rma do subite m a nt erio r q ue não
co mparecer, não retir ar o pedi do no pr azo estip ulado o u não c umpri r as
o brigações est abe lecid as na A t a de R egis tro de P r eço s , es tará s ujeito às
sanç ões p revistas neste E dita l.
4.9 Q ua ndo co mpro vada um a d essas hipótes es po der á s er i ndicado o
pró ximo fo rnece do r a ser desti nado o pedido , sem prejuízo da abert ura de
pro cesso administ rativo para ap licação de pe na lidad es.
4.10 Quando a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações
exigidas, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora da A ta de
Regis tro d e P r eço s para substituição imediata.
4.11 A Prefeitura Municipal de Morretes, através da Setor de Compras, poderá a
qualquer momento solicitar através de solicitação de Compra, os objetos dessa
licitação, não havendo quantidade mínima, podendo o pedido ser realizado até mesmo
unitariamente.
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ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇÃO CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa
[RAZÃO SOCIAL]
, inscrita no
CNPJ/MF
[Nº do CNPJ] , sito na
[ENDEREÇO COMPLETO]
,
por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), nomeia e constitui como bastante
procurador, o Sr [QUALIFICAÇÃO COMPLETA]
; inscrito no CPF
[Nº do CPF] ;
portador do RG [Nº do RG]
, residente em
[ENDEREÇO COMPLETO]
,
ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos inerentes
ao PREGÃO PRESENCIAL nº. 35/2017 – S RP da PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORRETES, podendo, inclusive, formular lances, complementar proposta, interpor recursos
ou ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir e receber
avisos e intimações e assinar declarações, enfim, praticar todos os atos necessários ao
bom e fiel cumprimento deste mandato.

Morretes,

de

de 2017.

Razão Social
Representante(s) legal (is) com carimbo da Licitante
[Reconhecer Firma]
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE PLENO AT ENDIMENTO1

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A

[RAZÃO
SOCIAL]
,
CNPJ/MF n.º
[Nº
do CNPJ]
,
localizada
à
[ENDEREÇO COMPLETO]
, DECLARA, sob as
penas da Lei e em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, que cumpre todos os requisitos de
habilitação estabelecidos para o certame licitatório na Prefeitura Municipal de Morretes, Pregão
Presencial nº 35/2017 - SRP.

Morretes,

de

de 2017.

Nome: -[Representante Legal] RG nº [do signatário]

1

OBSERVAÇÃO: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador
credenciado, desde que tenha poderes outorgados para tanto. Deverá ser apresentada após o
credenciamento e fora dos envelopes proposta e habilitação.
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE2

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial nº. 35/2017 - SRP.

A
(RAZÃO SOCIAL) , inscrita no CNPJ/MF
(Nº)
,
por
intermédio
do
seu
representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da lei, ser microempresa /
empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente.

Morretes , ........... de ..................................... de 2017.

(nome/cargo/assinatura)

2

OBSERVAÇÃO: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador
credenciado, desde que tenha poderes outorgados para tanto. Deverá ser apresentada no
credenciamento e fora dos envelopes proposta e habilitação.
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ANEXO VI – PROPOSTA COMERCIAL3
À
Prefeitura Municipal de Morretes
Praça Rocha Pombo, n.º 10, Centro, Morretes, Paraná.
Referente: Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 35/2017 - SRP, Abertura __ de ________ de
2017 às 10h00min.
Proponente:_______________________________________________________________.
Razão Social: _____________________________________________________________.
Endereço: ________________________________________________________________.
Telefone: ______________________
E-mail: _______________________________________.
CNPJ: _________________________________________________________.
Assunto: PROPOSTA
MD Pregoeiro
Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio
Vimos apresentar através desta, por intermédio do nosso Representante Legal, o Sr.
_________________, portador do RG nº _____, e do CPF nº _____, em atendimento ao disposto
no mencionado Edital, a nossa proposta para registro de preços para aquisição de Material de
Higiene e Limpeza, em atendimento as Secretarias Municipais, para o período de 12 (doze) meses,
conforme as especificações descritas no termo de referência no Anexo I, conforme tabela abaixo:
LOTE: ______
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA QUANT.

UNID.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

O valor global do (s) lote (s) da nossa proposta é de R$ _____ (_________ reais).
Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por
exemplo: transportes, materiais, frete, produtos, equipamentos, impostos e tributos de qualquer
natureza e todas as despesas diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da
presente Licitação.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar a A ta d e
Regis tro de P r eço s no prazo determinado, indicando para esse fim o Sr.
_____________________, carteira de identidade nº ___________, CPF nº _________________,
_______________(profissão), __________________(função na empres a), residente a Rua,
Avenida_____________________________ nº________, em _______________(Cidade), CEP:
_______, como responsável desta empresa.
Caso consagremos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço da A ta de R egi stro d e
P reço s, de acordo com nossa proposta financeira, será creditado em nossa conta
_______________ (corrente/poupança) de nº _____________, Agência nº _____, do Banco
______________.
Demais condições de início, recebimento e pagamento são de acordo com o Edital e Anexos,
em especial o ANEXO IX – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Prefeitura Municipal de Morretes
(cidade), em __ de _____ 2017.
____________________________________
Assinatura do Representante Legal / Procurador
Função

3

OBSERVAÇÕES: Deverá ser apresentada dentro do envelope PROPOSTA COMERCIAL.
Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador credenciado, desde que
tenha poderes outorgados para tanto.
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE4

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE

A
[RAZÃO SOCIAL] , inscrita no CNPJ/MF
[Nº do CNPJ] , por intermédio do seu
representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da lei, para fins de
participação no Pregão Presencial nº 35/2017 - SRP que:
Os documentos que compõem o edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informações;
Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
Inexistem fatos impeditivos à sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores; e
Não possui em seu quadro menor de 16 anos de idade, nos termos do art. 27, V da Lei
8666/93.
Morretes,

de

de 2017.

Nome: -[Representante Legal] [Nome / Cargo / Assinatura]

4 OBSERVAÇÕES: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador
credenciado, desde que tenha poderes outorgados para tanto apresentada dentro do envelope
habilitação.
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ANEXO VIII – TERMO DE RECEBIMENTO

LICITAÇÃO

Do Termo
É um documento interno da Prefeitura Municipal de Morretes, posterior ao término do
pregão, emitido pelo órgão solicitante, entregue a Autoridade Competente dando pleno
recebimento do objeto licitado, uma vez verificada a conformidade com o estabelecido no Edital e
nos anexos, redigido com o seguinte teor:

TERMO DE RECEBIMENTO

A
[RAZÃO SOCIAL] , inscrita no CNPJ/MF
[Nº do CNPJ]
,
conforme a nota fiscal nº
de _____/_____/_____ e passados 05 (cinco)
dias úteis, atestamos que cumpriram-se os requisitos de especificação dos produtos conforme
objeto, estabelecidos em Edital, anexos e proposta do certame licitatório da Prefeitura Municipal
de Morretes, Pregão Presencial nº 35/2017 - SRP.

Morretes,

de

de 2017.
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ANEXO IX

LICITAÇÃO

MINUT A DA AT A DE RE GIS T RO DE P RE ÇOS N0 000/2017 – ID 000/2017
VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017 – SRP
HOMOLOGADO EM 00/00/2017
A o s XX X XX X XX dia do mês de X X X X X XX de 2017, de um la do o MUNIC IP IO DE
MORRE T E S , co m registro no CNP J/M F nº 76.022 .490/ 0001 -99 e sed e na P raça
Ro cha P o mbo , n.º 10, Ce ntro , M o rretes - P ara ná, nes te ato represe ntado pe lo
P ref eito M unicipa l S r Os mair Co sta Co elho , i nscrito no CP F/M F nº. X xxxxxxxxxx e
RG nº. X xxxxxxxxxx S S P /P R, brasi lei ro , no uso de s uas at rib uições , do rava nte
desig nad a simp les me nte CONT RAT ANT E , e de o utro lado a E mpre sa
X X X XX X XX X XX X XX X , co m registro no CNP J/M F so b o nº X X .X X X .X XX /X XX X -X X ,
estabe lecid a na R ua X X X X X X , nº X X XX , B airro XX X XX X XX X XX , Cidade
X X X XX X XX X /X X ,
neste
ato
rep rese nt ada
pe la(o )
S r(a ).
X X X XX X XX X XX X XX X XX X XX X X , b rasileira (o ), po rtado r (a) da ide ntidad e nº
X xxxxxxxxxx, i nsc rito no CP F/M F so b o nº X X X .X X X .X X X -XX , do rava nte
de no minada simp les me nt e CONT RAT ADA, reso lve m ce leb rar a p rese nt e A ta d e
Regis tro d e P r eço s , deco rre nt e a licitação em epíg raf e, so b o regime de co mpras
pelo S IS T EM A DE RE GIS T RO DE P RE ÇOS , no s termo s da Lei Federa l nº 8.6 66
de 21 de junho de 1 993, Lei F eder al nº 1 0.520 d e 17 de julho de 20 02, Lei nº
8.078 de 11 de sete mbro d e 1 990, Lei Co mpleme nt ar nº 123, de 14 de d ezemb ro
de 2006, Dec reto nº 3.93 1, de 19 d e setem bro de 2001, Dec reto nº 3 .555 d e 08
de ago sto de 2000 e suas a lter ações e de mais no rmas ap licáveis, nas co ndições
do E dital e co nso ant e o q ue seg ue.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. Registro de preços para aquisição de Material de Higiene e Limpeza, em atendimento as
Secretarias Municipais, para o período de 12 (doze) meses, conforme as especificações descritas
no termo de referência no Anexo I.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO
2.1. A entrega dos produtos pela CONTRATADA será conforme solicitações da
CONTRATANTE, no prazo m á ximo d e at é 4 8:0 0 ho r as , a co nta r do r ece bim e nto o u
da r etir ad a da so lici taç ão d e co mpr a, so b p e na de m ult a po r at raso , se m
pre juízo a o utr as sa nç ões a p lic ávei s, o bse rva das a s de te rmi naç ões d a
A dmi ni str aç ão .
2.2. A CONTRATADA deverá iniciar im ediata me nte o f o rnecime nto no s lo cais i ndica do s
pela S eto r de Co mpras após a so licitaç ão , não existindo quantidade mínima para o
pedido, podendo ser unitariamente.
2.2.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA além do lucro, todas as despesas e custos,
como por exemplo: transportes, materiais, frete, produtos, equipamentos, impostos e tributos de
qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas e outras que se fizerem necessárias
ao perfeito cumprimento do objeto.
2.3. A solicitação de entrega dos produtos será emitida pela Setor de Compras observando-se
sempre as regras estabelecidas no edital e na Ata de Registro de Preços, cabendo ao respectivo
secretário a fiscalização de sua execução ou o servidor por ele formalmente designado.
2.4. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os produtos
entregue em desacordo com a A t a de Re gis tro de P r eço s ou que não atendam as
especificações constantes do Edital ou da proposta comercial, cabendo à CONTRATADA a
substituição imediata dos produtos, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão da Ata de
Registro de Preços, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis.
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2.5. A CONTRATADA não fica exonerada de suas responsabilidades, por vícios que venham a
LICITAÇÃO
ser observados após o seu recebimento dos produtos, nos termos do Código Civil, observadas
as disposições do Edital.
2.6. A CONTRATADA deverá manter durante a vigência da A ta d e Regi st ro d e P reço s as
condições de habilitação previstas no Edital, sob pena de suspensão e/ou rescisão.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias úteis após a entrega dos produtos, sendo que
o faturamento deverá ser apresentado da seguinte forma:
a) Nota fiscal, com o nome do bem fornecido, número da licitação, Lo te, item e outros, sem
rasura e/ou entrelinhas e devidamente certificada pela contratante;
b) Fatura, com o nome do bem fornecido, número da licitação, itens e outros;
c) Termo de recebimento provisório, junto a Setor de Compras.
d) Deverá acompanhar a Fatura/Nota Fiscal, a CND do INSS, a CRF do FGTS, CNDT, e Certidão
Federal.
3.2. A efetivação dos pagamentos fica condicionada à comprovação pela CONTRATADA de que
se encontra em situação regular para com o Fundo de Garantia – FGTS, Previdência Social,
Débitos Trabalhistas e Federal, nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR
4.1. O valor total do presente Termo é de R$ xxxx ( x x x x ) , referente aos itens abaixo
discriminados, incluídos os tributos, encargos, fretes, seguros, e demais ônus que existirem para
a perfeita execução do objeto relacionado na CLÁUSULA PRIMEIRA deste instrumento, valor
reajustável nos termos da CLÁUSULA QUINTA.
LOTE: ______
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA QUANT.

UNID.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

CLÁUSULA QUINTA: DA REVISÃO DOS PREÇOS
5.1. Decorrido o prazo de validade da proposta, os preços poderão ser revistos mediante
requerimento formal da CONTRATADA, que deverá atender as seguintes disposições:
a) Protocolo do requerimento, dirigido ao Prefeito Municipal, acompanhado de todos os
documentos que comprovem o aumento, com planilhas de custos, tabela do fabricante, além de
outros que possam complementar o pedido;
b) Validade do preço reajustado a contar da data efetiva de protocolo do pedido, entendida
assim como a data em que fora protocolado o último documento comprobatório da alteração
de preços.
5.2. A CONTRATADA deverá relacionar em seu requerimento o serviço contratado, o valor
licitado e o reajustado, além de outras informações que possam elucidar o processo.
5.3. Na análise do pedido, a CONTRATANTE adotará a pesquisa de mercado, registro de
preços de outro órgão público, índices adotados pelo Governo Federal, sendo a deliberação
proferida em 10 (dez) dias, sendo vedado à CONTRATADA interromper a execução enquanto
tramita o processo de revisão, estando, caso contrário, sujeito às penalidades previstas.
5.4 - É facultada à CONTRATANTE, a qualquer momento da A ta de Re gist ro de P reço s , a
convocação da CONTRATADA para revisão de preço para menos, se comprovado que o valor
contratado está acima dos praticados no mercado.
CLÁUSULA SEXTA: DAS NORMAS LEGAIS
6.1. O presente instrumento rege-se pelas normas constantes das Leis Federais Lei nº
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10.520/ 2002; Lei n. 8 .666/ 93 e s uas a lter ações, as normas e condições do respectivo
edital cujo processo licitatório o originou, as suas demais cláusulas, além de outrasLICITAÇÃO
normas
legais pertinentes à espécie.
6.2. Os casos omissos decorrentes deste instrumento serão resolvidos com base nas
disposições do respectivo Edital, as disposições das Leis 8.666/93 e 8.078/90, e, sendo estas
insuficientes para solucionar o conflito, as disposições do Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
7.1. As despesas decorrentes da presente licitação serão custeadas com recursos próprios,
podendo ser utilizado ainda recursos decorrentes de convênios firmados pelo Município, e
correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente:
SECRETARIA DE GOVERNO
02.002.0412200402005.339030 – FONTE 1000
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
03.001.0206200402008.339030 – FONTE 1000
SECRETARIA DA FAZENDA
04.001.0412300402009.339030 – 1000
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
05.001.0412200402022.339030 – FONTE 510 – 511 – 1000
05.001.0618100402026.339030 – FONTE 1000 – 1515 – FUNREBOM
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
06.001.1236101902028.339030 – FONTE 1000 – 1104
06.002.1236101902033.339030 – FONTE 1000 – 1103 – 1107
SECRETARIA DE SAÚDE
07.001.1012201702039.339030 – FONTE 1300
07.002.1030101602041.339030 – FONTE 303 – 1000
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.001.0812201002045.339030 – FONTE 1000
08.002.0812201002049.339030 – FONTE 31934
08.002.0812201002050.339030 – FONTE 31938
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
09.001.1545100402054.339030 – FONTE 1000 – 1511 – 1504
SECRETARIA DE AGRICULTURA
10.001.2060603002060.339030 – FONTE 1000 – 510 – 511
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
11.002.2369503402062.339030 – FONTE 1000
11.004.1854202702078.339030 – FONTE 511 – 1000
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
12.001.0412200402023.339030 – FONTE 1000
CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES
8.1. O não cumprimento total ou parcial das cláusulas constantes nesta A ta de Re gis tro d e
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P reço s o u do Edital e seus Anexos dele decorrente, caracterizará a inadimplemento da
LICITAÇÃO
licitante, sujeitando-a às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis
à
espécie:
I- Advertência escrita, quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas nesta Ata de Registro de Preços
ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE,
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
II- Multa, nos seguintes percentuais:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos itens entregues com atraso.
Decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da
aplicação da multa ou pela rescisão da ata de registro, em razão da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas
demais alíneas.
c) 5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor dos itens, pelo não cumprimento de quaisquer
condições de garantia do produto estabelecido na A t a d e R egis tro d e P r eço s .
d) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado da A ta d e R egis tro de P r eço s , pela
não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento
convocatório.
e) 10 % (dez por cento) sobre o valor da A t a de R egis tro de P r eço s , na hipótese de rescisão
por inexecução parcial da A ta d e Re gis tro d e P r eço s .
f) 20 % (vinte por cento) sobre o valor da A t a de Regi st ro de P re ço s , nas hipóteses de
recusa da solicitação de compra, rescisão por inexecução da ata - caracterizando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigações da ata de registro -, entrega inferior a 50%
(cinquenta por cento) do solicitado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na
alínea “a”.
III- Suspensão do direito de contratar com a administração pública municipal, direta e indireta,
por atraso superior a 30 (trinta) dias, sem prejuízo da multa conforme disposto no inciso III,
artigo 87, da Lei 8.666/93;
IV- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
8.2. É garantido a licitante o direito de recurso das decisões tomadas, observadas as normas
previstas no artigo 109 da Lei Nº: 8.666/93.
8.3. Os recursos deverão ser formalmente apresentados, devidamente fundamentados, e virem
assinados pelo representante legal da empresa.
CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO
9.1. A presente ata de registro de preços poderá ser anulada ou revogada por ato unilateral
da CONTRATANTE, devidamente justificado, quando o interesse púbico assim o exigir, sem
que caiba direito à indenização, ou na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na Lei
8.666/93, sem prejuízo das penalidades legais aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA
10.1. A presente Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação terá validade de
12 (doze) meses, podendo ser, se for do interesse da Administração Municipal, rescindido nos
termos da Lei Nº: 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO
LICITAÇÃO
11.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato,
no
Diário Oficial do Estado do Paraná, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO FORO
12.1. As partes elegem o foro da comarca de Morretes - PR para dirimir as questões
resultantes da presente Ata de registro de preços renunciando a qualquer outro.
Por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 0 3 (três) vias de
igual teor e forma, para um só efeito legal.
M o rretes/P R, X X de X X XX X XX X X de 2017.

Osmair Co sta Co elho
P ref eito M unicipa l
CONT RAT A NT E

X X X XX X XX X XX X XX X XX X XX X
S ócio -Gere nte
CONT RAT A DA
T estem unhas:
1-___ _____ ____ ____ ____ __

2 -___ ____ _____ ____ ____ _

