
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI 
Estado do Paraná 

Secretaria Municipal de Administração 
Divisão de Licitação 

 

 
Rua José Emiliano de Gusmão, 565 – Centro – 87.111-230 – Sarandi – Paraná 

 
www.sarandi.pr.gov.br 

 
licitacao@sarandi.pr.gov.br 

 
(44) 3264-8600 

 

EDITAL 

Licitação com Cotas e Exclusivo – conf. art. 48, incisos I e III da LC 123/06 

PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO ADMINISTRATIVO 

005/2020 007/2020 

 

OBJETO 

AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE SARANDI/PARANÁ. 

 

VALOR 
MÁXIMO DO 

EDITAL 

R$ 275.393,00 (duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e 
noventa e três reais). 

 
 

PREGOEIRA(O) PORTARIA 

RENAN BATISTA MEYRING 2268/2020 

 

SESSÃO 
PÚBLICA 

Data 05 DE MARÇO DE 2020 

Horário 09:00 Horas  

Local Rua Guiapó, 484 – sala 4 – sobreloja – Centro – 
Sarandi/PR (Acesso pela rua José Emiliano de Gusmão, 
ao lado do Número 575). 
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O Prefeito Walter Volpato, Torna público, para conhecimento dos interessados, que 
o MUNICÍPIO DE SARANDI, sediado na Rua José Emiliano de Gusmão, 565 – 
Centro – 87.111-230 – Sarandi - Paraná,  realizará licitação, na modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal nº 1310, de 27 de janeiro de 
2020,  da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste EDITAL.  

1 DO OBJETO 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para  
AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE SARANDI/PARANÁ, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste EDITAL e seus anexos. 

2 DO PREÇO MÁXIMO 

2.1 Os preços máximos unitários estimados para esta licitação são aqueles 
apresentados na TABELA 1, 2 e 3 do Anexo I – Termo de Referência. 

3 DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar desta licitação todos interessados cujo seu ramo de 
atividade seja pertinente e compatível com objeto desta licitação, atendam as 
condições deste EDITAL e seus anexos. 

3.1.1. Para o(s) item(ns) relacionado(s) na TABELA 1 do Anexo I  (COTA 
PRINCIPAL), é/são para participação de qualquer porte de empresa, já o(s) 
da TABELA 2 do mesmo anexo (COTA RESERVADA), é/são para 
participação de microempresa, empresa de pequeno porte e aqueles casos 
previstos na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, nos 
termos do art. 48, III desta lei. 

3.1.1.1. Os interessados que atendam aos requisitos do EDITAL, 
mas que não se enquadrarem como Microempresa – ME, Empresa de 
Pequeno Porte – EPP e demais Microempreendedor Individual – MEI, 
também poderão lançar propostas (em folha separada da proposta 
principal) de preços para os itens da Cota Reservada. No entanto, não 
poderão participar da etapa de disputa, mas suas propostas poderão 
vir a ser consideradas para efeito de julgamento, conforme 
estabelecido no parágrafo abaixo, quando houver inviabilidade de 
contratação de empresas enquadradas como ME, EPP e MEI. 

3.1.1.2. Se a cota principal ou a cota reservada às ME/EPP 
restarem desertas, o vencedor da outra cota poderá adjudicar o objeto 
da cota deserta, desde que mantenha as condições de sua proposta 
vencedora, e no caso de recusa deste, aos demais licitantes 
remanescentes, desde que aceitem o preço oferecido pelo vencedor. 
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3.1.2. Para os itens relacionados TABELA 3 do Anexo I – são EXCLUSIVOS 
a participação apenas de ME/EPP, nos termos do art. 48, I da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

3.2 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

I. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 

II. que não atendam às condições deste EDITAL e seu(s) anexo(s); 

III. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 
judicialmente; 

IV. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 
de 1993; 

V. que se enquadrem nas vedações previstas no art. 78 da Lei Orgânica 
deste Município; 

VI. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 
processo de dissolução ou liquidação; 

VII. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4 DA SESSÃO PÚBLICA 

4.1 No dia, hora e local indicados na primeira página deste EDITAL, o 
PREGOEIRO anunciará a abertura da sessão pública, solicitando aos licitantes para 
entregarem a documentação relativa ao: CREDENCIAMENTO e a DECLARAÇÕES, 
bem como os ENVELOPES 1 e 2. 

4.2 As declarações citadas no parágrafo anterior, são: 

4.2.1. Declaração dando CIÊNCIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, CONCORDAM NA INTEGRALIDADE COM 
O EDITAL e seus ANEXOS e se estão enquadrados como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, sob pena de não usufruir do tratamento 
diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006; (conforme modelo constante no Anexo II). 

4.2.1.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte 
que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, não poderá 
usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, 
não deverá apresentar a respectiva declaração citada no parágrafo 
anterior. 

4.3 As declarações devem ser apresentadas fora dos ENVELOPES 1 e 2. 

4.4 Caso os representantes presentes na sessão não apresentem as 
declarações indicadas acima, poderão ser adotadas no início da sessão, conforme 
cada modelo. 

4.5 Não será aceita, em hipótese alguma, a participação de licitante retardatária. 
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4.6 Serão aplicadas as penalidades previstas neste Edital à licitante que fizer ou 
apresentar declaração falsa, sem prejuízo de enquadramento em outras legislações 
correlatas. 

4.7 Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados por cópias, 
desde que legíveis e autenticadas por oficial público ou devidamente acompanhadas 
dos originais com assinaturas devidamente reconhecidas por oficial público, para 
conferência, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

4.8 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

4.9 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

5 DO CREDENCIAMENTO 

5.1 O representante legal de cada licitante deverá apresentar-se ao Pregoeiro 
para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, apresentando a 
CARTA DE CREDENCIAMENTO (conforme modelo do Anexo III), fora dos 
envelopes, munido da sua carteira de identidade ou de outra equivalente ou do 
documento que lhe dê poderes de manifestação durante a reunião de abertura dos 
envelopes de proposta e de documentação. 

5.1.1. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada 
pela licitante, mediante a apresentação do estatuto ou contrato social, 
instrumento público ou particular de procuração ou outro documento 
equivalente, em conformidade com o disposto em algum dos casos 
apresentados na relação de documentos para habilitação jurídica (subitem 
12.1.11.1), deste Edital. 

5.2 Entende-se por documento credencial: 

I. Estatuto ou contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, 
proprietária, dirigente ou assemelhada da licitante, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 

II. procuração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada 
possa se manifestar em seu nome em qualquer fase deste Pregão. 

5.3 O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular 
ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso ou 
renunciar ao direito de fazê-lo, de representar a licitante durante a sessão pública de 
abertura dos envelopes de proposta e de documentação, enfim, poderes para 
praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a este Pregão. 

5.3.1. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o 
Pregoeiro ficará impedido da prática de todos os atos constantes do subitem 
anterior (5.3) e, neste caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances 
verbais e será mantida a sua proposta escrita para efeito de classificação e 
apuração do menor preço. 

5.4 Os documentos apresentados nesta fase (CREDENCIAMENTO), que fizerem 
parte e atendendo as exigências da habilitação, ficam dispensados de serem 
apresentados novamente no ENVELOPE 2. 
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5.6. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

6 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

6.1 Os envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, 
separados, fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes 
externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI – PR 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 
CNPJ: XXX 

 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI – PR 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 
CNPJ: XXX 

6.2 Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio 
similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues 
até 30 (trinta) minutos antes da abertura da sessão pública. 

6.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes e as declarações deverão ser 
acondicionados em invólucro único, endereçado diretamente ao Pregoeiro, 
com a seguinte identificação: 

A/C PREGOEIRO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARANDI – PR 
RUA JOSÉ EMILIANO DE GUSMÃO, 565 – CENTRO 
87.111-230 – SARANDI - PR 
PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2020 
(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) 
CNPJ: XXX 
SESSÃO EM 05 de março de 2020, ÀS 09:00 HORAS. 

 

6.3 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não 
gerarão efeitos como proposta. 

7 DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 1 

7.1 A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em 
língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo 
licitante ou seu representante, deverá conter: 

I. O número e ano do Pregão, razão social, número de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), endereço, telefone, e-mail e 
dados bancários. 
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II. Descrição completa dos produtos cotados, obedecidas as 
especificações constantes no Anexo I deste EDITAL, sob pena de 
desclassificação; 

III. Indicação de apenas uma MARCA, para cada produto cotado, 
observadas as especificações constantes do Termo de Referência. 

IV. Preço unitário e total por item, em algarismo, expresso em moeda 
corrente nacional (real), com apenas 2 (duas) casas decimais (0,00), de acordo 
com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades 
constantes do Termo de Referência. 

V. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o 
compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e 
quaisquer outros que incidam o objeto. 

VI. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de 
Referência. 

VII. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data da sua apresentação. Caso este prazo não esteja 
expressamente indicado na proposta, o mesmo será considerado como aceito 
para efeito de julgamento. 

7.2 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, 
das condições estabelecidas neste EDITAL e seus Anexos. 

8 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1 O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO DO ITEM, 
observadas as exigências contidas neste EDITAL e seus Anexos quanto às 
especificações do objeto. 

9 DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

9.1 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste EDITAL, 
que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento. 

9.2 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em 
Ata.  

9.3 O Pregoeiro classificará o autor da proposta de MENOR PREÇO e aqueles 
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% 
(dez por cento), relativamente à de MENOR PREÇO, para participação na fase de 
lances. 

9.4 Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços 
nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores 
propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem 
dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
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10 DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

10.1 Classificadas as propostas, de acordo com o EDITAL, o Pregoeiro dará início 
à etapa de apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

10.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor UNITÁRIO do item. 

10.2 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

10.3 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço 
por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

10.4 As regras a seguir são para os participantes enquadrados como ME/EPP, 
exceto aqueles que participarem da TABELA 2 e 3: 

10.4.1. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de 
licitante microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou 
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 (COOP), será 
observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006, regulamentada pelaLei Complementar nº 373, de 12 
de dezembro de 2019. 

10.4.2. O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP e 
COOP participantes que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 
ao MENOR PREÇO, desde que a primeira colocada não seja uma 
ME/EPP/COOP. 

10.4.3. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante 
ME/EPP/COOP melhor classificado terá o direito de apresentar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos. 

10.4.4. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito, segundo o estabelecido no subitem anterior. 

10.4.5. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP 
empatadas, no referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado 
sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, 
conforme subitens acima.  

10.4.6. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumirá 
a condição de melhor classificada no certame, para fins de aceitação. Não 
havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por 
ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP participante, 
prevalecerá a classificação inicial. 

10.4.7. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando 
houver, e a classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de 
preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar. 
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10.5 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio. 

10.6 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste EDITAL. 

10.7 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

11 DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 
preço em relação ao máximo estipulado neste EDITAL e em seus anexos. 

11.2 O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente 
documento contendo as características do material ofertado, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 
exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

11.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final 
superior ao preço máximo fixado na(s) TABELA 1, 2 e 3 do Anexo I, ou que 
apresentar preço manifestamente inexequível. 

11.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços 
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração.  

11.4 Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for 
desclassificada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao EDITAL. 

11.4.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante 
para que seja obtido preço melhor. 

11.5 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

11.6 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar 
sua condição de habilitação, na forma determinada neste EDITAL. 

12 DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE 2 

12.1 O envelope 2, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deverá conter: 

12.1.1. Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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I. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
II. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
III. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
IV. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 
indicação dos seus administradores; 
V. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País: decreto de autorização; 

12.1.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 

12.1.3. Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E 
TRABALHISTA: 

I. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

II. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) 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 aqueles relativos à Seguridade 
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional. 

III. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

IV. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 
de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

V. prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto desta licitação;  

VI. prova de regularidade com a fazenda estadual do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

a. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 
mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, 
ou outra equivalente, na forma da lei.  
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12.1.4. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA: 

I. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. 

12.1.5. Juntamente com os demais documentos, deverá apresentar a 
DECLARAÇÃO (modelo constante no Anexo III), que não possui em seu 
quadro de pessoal, empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em observância 
ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

12.2 As licitantes que optarem em apresentar o CERTIFICADO DE REGISTRO 
CADASTRAL (CRC) expedido pela Prefeitura do MUNICÍPIO DE SARANDI – 
PARANÁ, em situação regular, poderá ficar dispensado de apresentar os 
documentos relativos a Habilitação Jurídica e Prova de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), que estejam validados na data deste 
certame. 

12.2.1. A verificação se dará mediante consulta do CRC apresentado, 
realizada pelo Pregoeiro, no qual estão mencionados os documentos e suas 
respectivas validades. 

12.2.2. Na hipótese de algum documento mencionado no CRC estar 
com o seu prazo de validade vencido, e caso o Pregoeiro não logre êxito em 
obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante deverá 
apresentar imediatamente documento válido que comprove o atendimento às 
exigências deste EDITAL, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto 
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas 
de pequeno porte enquadradas no artigo 3º da Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006. 

12.3 Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou 
entidades emissoras de certidões por sítios oficiais. 

12.4 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

12.5 Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se for filial, todos os documentos em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos em nome 
da matriz. 

12.6 Os documentos expedidos por órgãos oficiais, omissos quanto ao prazo de 
validade, serão aceitos por 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua expedição, à 
execução de disposição em contrário estabelecido neste EDITAL. 
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12.7 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação. 

12.8 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências 
do EDITAL. 

12.9 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

12.9.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 
subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 
sanções previstas neste EDITAL, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 
concedido o mesmo prazo para regularização.  

12.10 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los 
em desacordo com o estabelecido neste EDITAL, ressalvado o disposto quanto à 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte enquadradas no artigo 3º da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006. 

12.10.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a 
partir da fase de julgamento da proposta, examinando a proposta 
subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.  

12.11 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no EDITAL, o 
licitante será declarado vencedor. 

12.12 Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os 
licitantes presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências 
que interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e pelos 
licitantes presentes. 

13 DOS RECURSOS 

13.1 Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, 
caso o licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou 
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, qualquer licitante 
poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para 
apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar 
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do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

13.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 

13.3 Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os 
à autoridade competente quando mantiver sua decisão. 

13.4 A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará 
adstrita à verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de 
recorrer. 

13.5 O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, 
conforme o caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

13.6 Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos 
prazos legais. 

14 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

15 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

15.1 Não haverá exigência de execução para a presente contratação. 

16 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o 
CONTRATO (conforme modelo constante no Anexo V) ou instrumento equivalente, 
cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste EDITAL. 

16.1.1. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do 
contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde 
que devidamente aceito. 

16.2 Assinado o contrato, deverá ser protocolado na Secretaria Municipal de 
Administração, sito Rua José Emiliano de Gusmão, 565 – Centro - nesta cidade, 
respeitando o prazo constante no prazo supracitado (subitem 16.1), juntamente com 
os documentos que demonstre que possui poderes para praticar o ato, mediante a 
apresentação de cópias autenticadas dos atos constitutivos, alterações e demais 
documentos necessários a comprovação de seus poderes. 



PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020 – PMS 

Página 13 de 38 

 

16.2.1. As cópias poderão ser autenticadas no ato de sua entrega, 
desde que juntamente seja apresentada os originais para 
aferição/autenticação. 

16.2.2. O protocolo da documentação poderá ser pessoalmente e/ou 
encaminhado via Correio ou qualquer outro tipo de serviço de entrega, será 
protocolado no ato do recebimento. Caso o fornecedor opte pelo envio 
através do Correio ou outro serviço de entrega, este município não se 
responsabiliza por perdas ou atrasos. 

16.3 Previamente a assinatura do contrato, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no EDITAL, que deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato. 

16.4 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no EDITAL ou se recusar a assinar o contrato ou 
instrumento equivalente, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 
das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro 
licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. 

16.5 Para formalização docontrato, o FORNECEDOR deverá apresentar os dados 
bancários da empresa para cadastro e futuro recebimento, bem como o endereço 
eletrônico (e-mail) e o contato do represente que atenderá aos pedidos deste 
Município. 

16.6 O contratado não poderá transferir os direitos e obrigações dela decorrentes a 
outrem. 

16.7 O prazo de vigência da contratação é de 04 (quatro) meses, sem 
prorrogação, a contar da assinatura do contrato. 

16.8 Durante a vigência do contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis. 

16.9 Os critérios de recebimento e aceitação do OBJETO e de fiscalização 
estão previstos no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. 

16.10 As obrigações das partes são aquelas constantes no TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO I. 

16.11 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO I. 

16.12 As despesas para atender esta licitação, estão programadas nas dotações 
apresentadas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. 

16.13 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à 
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

16.13.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação 
de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.13.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas 
no EDITAL e seus anexos; 

16.13.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são 
aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os 
direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 
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17 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  

I. não assinar o contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

II. não entregar a documentação exigida no edital; 

III. apresentar declaração falsa; 

IV. causar o atraso na execução do objeto; 

V. não mantiver a proposta; 

VI. falhar na execução do objeto; 

VII. fraudar a execução do objeto; 

VIII. comportar-se de modo inidôneo; 

IX. declarar informações falsas; e  

X. cometer fraude fiscal. 

17.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 

17.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 
nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções:  

I. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

II. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

III. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e 
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

IV. Impedimento de licitar e de contratar com o MUNICÍPIO e 
descredenciamento no Registro de Fornecedores deste MUNICÍPIO, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos; 

17.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados; 

17.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções. 
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17.6 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 
pela conduta do licitante, o MUNICÍPIO poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

17.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

17.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

17.9 As sanções por atos praticados no decorrer da execução do contrato estão 
previstas no Termo de Referência. 

18 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

18.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do pregão. 

18.1.1. A manifestação deverá ocorrer até as 17h30 do prazo máximo 
estipulado no parágrafo anterior. 

18.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacao@sarandi.pr.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço da 
rua José Emiliano de Gusmão, 565 – Centro – 87.111-230 – Sarandi - Paraná, na 
Divisão de Licitação. 

18.3 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 
do certame. 

18.3.1. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem 
os prazos previstos no certame. 

18.4 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

18.5 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 
e vincularão os participantes e a administração. 

19 DA PUBLICIDADE 

19.1 Será dada publicidade nos seguintes locais: 

I. Diário Oficial dos Municípios do Paraná 

II. http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

III. Portal de Transparência do Município. 

IV. http://200.233.108.153:8089/portaltransparencia/licitacoes 

19.2 O EDITAL fica disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
http://200.233.108.153:8089/portaltransparencia/licitacoes, e também poderão ser 
lidos e/ou obtidos no endereço rua José Emiliano de Gusmão, 565 – Centro – 
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87.111-230 – Sarandi - Paraná, na Divisão de Licitação, nos dias úteis, no horário 
das 08hs às 11hs30 e das 13hs às 17h30, mesmo endereço e período no qual os 
autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 

20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 Farão parte integrante deste certame, todos os elementos apresentados pela 
licitante vencedora que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem 
como as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, independentemente 
de transcrição 

20.2 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 

20.3 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação.  

20.4 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no Portal de Transparência da 
Prefeitura do MUNICÍPIO DE SARANDI - PR. 

20.5 Em caso de divergência entre disposições deste EDITAL e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste EDITAL. 

20.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Administração. 

20.7 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 anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

20.8 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

20.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

20.10 O presente Edital e seus anexos são integrantes entre si, de forma que, 
qualquer detalhe ou condição que se mencione em um documento e se omita em 
outro, será considerado especificado e válido para todos os efeitos.  

20.11 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

20.12 Qualquer modificação no EDITAL exige divulgação pelo mesmo instrumento 
de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
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estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

20.13 Todas as referências de tempo no EDITAL, no aviso e durante a sessão 
pública observarão o horário de Brasília – DF. 

20.14 Transcorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega dos envelopes 1 e 2, 
sem a convocação para assinar o contrato, ficam as proponentes liberadas dos 
compromissos assumidos na licitação, salvo se ratificadas as condições da proposta 
até o vencimento desse prazo, por igual período. 

21 DOS ANEXOS 

21.1 São parte integrantes deste EDITAL os seguintes anexos: 

Anexo I- Termo de Referência. 

Anexo II– Modelo de Declarações 

Anexo III - Modelo da Carta de Credenciamento. 

Anexo IV– Modelo da Declaração conf. inciso XXXIII, art. 7º da CF 

Anexo V – Minuta do Contrato 

22 DO FORO 

22.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Sarandi - Paraná, para solucionar eventuais 
litígios decorrentes desta licitação. 

 

...................................... , ......... de ................................. de 20..... 

 

 

 

Walter Volpato 
Prefeito Municipal 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1 DO OBJETO 

Aquisição de ovos de páscoa para atendimento às Secretarias Municipais de 
Assistência Social, Educação e Saúde do município de Sarandi/Paraná, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

O presente instrumento visa atender as unidades: 

 Secretaria Municipal de Assistência Social; 
 Secretaria Municipal de Educação; 
 Secretaria Municipal de Saúde; 

2 DAS MOTIVAÇÕES 

2.1 JUSTIFICATIVA PARA ABERTURA 

A abertura deste certame destinado a atender as Secretarias Municipais de 
Assistência Social, Educação e Saúde justifica-se conforme descrito nos Termos de 
Referência das respectivas secretarias: 

 Secretaria Municipal de Assistência Social: 
“O presente termo se justifica a necessidade de abertura de processo 
licitatório no que se refere a aquisição de Ovos de Páscoa que serão 
utilizados nos departamentos vinculados a Secretaria Municipal de 
Assistência Social [...] voltados ao atendimento a crianças e adolescentes. 
Vale ressaltar que a aquisição atenderá as festividades voltado às 
comemorações da Páscoa.” (TERMO DE REFERÊNCIA Nº 06/2020 – SEC. 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL).  

 
 Secretaria Municipal de Educação; 

“Considerando que o processo de licitação para aquisição de ovos de 
páscoa se justifica face ao interesse de incentivar os alunos no ambiente 
escolar, visto que é trabalhado o conteúdo pedagógico sobre os aspectos 
culturais e o significado da páscoa e do ovo que a representa. 
A aquisição de ovos de chocolate se faz necessária para a distribuição aos 
alunos da Rede Municipal de Ensino em comemoração ao Dia da Páscoa. 
A aquisição de ovos de chocolate diet irá atender aos alunos portadores de 
diabetes. Já o ovo de alfarroba irá atender os alunos que possuem 
intolerância a lactose, alergia a proteína do leite, intolerância ao glúten e 
alergia ao chocolate. 
Ante ao exposto, com fundamento no princípio da supremacia do interesse 
público previsto na Carta Magna de 1988, é incontestável a necessidade 
para aquisição dos ovos de chocolate, exigidos, visando a continuidade do 
ensino da cultura e dos costumes do Brasil.” (TERMO DE REFERÊNCIA Nº 
04/2020 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). 

 
 Secretaria Municipal de Saúde: 

“A presente solicitação tem como objetivo o registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de Ovos de Páscoa a serem distribuídos aos 
pacientes assistidos pelo Centro Municipal de Atenção Psicossocial – 
CAPS, como forma de garantir o impacto emocional positivo aos pacientes 
pela comemoração da Páscoa.” (TERMO DE REFERÊNCIA Nº 06/2020 – 
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE). 
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2.2 DA MODALIDADE 

Após a verificação de que o objeto se trata de bens e serviços comuns, esta 
secretaria fará seleção da proposta mais vantajosa através de licitação, na 
modalidade PREGÃO. 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. (LEI Nº 
10520/02). 

Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e 
efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado. (LEI Nº 10520/02). 

 

2.3 DA FORMA PRESENCIAL 

Conforme declaração juntada ao processo deste certame, a Prefeitura do Município 
de Sarandi está em fase de implantação do Pregão Eletrônico, sendo que os 
pregoeiros já possuem cadastro e acesso ao sistema, como também já houve a 
capacitação das pessoas envolvidas no processo, está sendo realizado um trabalho 
juntamente com as Secretarias para que esta implantação ocorra o mais breve 
possível e de forma correta, deste modo, no processo tendo como objeto a 
Aquisição de ovos de páscoa para atendimento às Secretarias Municipais de 
Assistência Social, Educação e Saúde do município de Sarandi/Paraná, será 
utilizada a modalidade licitatória de Pregão Presencial, conforme o permissivo 
contido no § 2º do Art. 49, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 30 de 
dezembro de 2016: 

“[...] 

 §2º A inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá 
ser devidamente justificada pela autoridade competente do convenente.” 

 

2.4 DA DIVISÃO DOS ITENS EM COTAS 

Os quantitativos desta licitação estão divididos em cotas, observando o seguinte 
modelo1: 

a) Tabela 1 - Cota principal – correspondente a 75% (setenta e 
cinto por cento) da quantidade total de cada item que ultrapassou o 
limite de R$80.000,00 (oitenta mil), destinado a participação dos 
interessados que atendam aos requisitos deste edital; 

b) Tabela 2 - Cota reservada – itens destinados à participação 
exclusiva de empresas enquadradas como Microempresa (ME), 
Empresa de Pequeno Porte (EPP) e inclusive Microempreendedor 
Individual; sem prejuízo da participação na cota principal; 

c) Tabela 3 - Cota exclusiva: itens cujo valor máximo total não 
ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil). 

 
1 Adotou-se a divisão em cotas para atender o disposto na Lei Complementar nº. 123/2006 com a 
nova redação da Lei Complementar nº. 147/2014. 
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3 DAS ESPECIFICAÇÕES 

 

TABELA 1: 

Cota Principal – Ampla Concorrência 

Art. 48, III da LC 123/06 

Ordem Cód.Item Descrição Unidade Quant. 

Valor 
Máx. 
Unit. 
(R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 39727 

Ovo de Páscoa de 
chocolate ao leite, 
contendo em seu 
interior bombons de 
chocolate ao leite. 
Sendo o ovo envolvido 
inteiramente em papel 
aluminizado ou chumbo 
e externamente em 
embalagem 
metalizada, lacrado 
com fita de nylon ou 
cetim. Sem adição de 
gordura vegetal 
hidrogenada, 0% de 
gordura trans, peso 
mínimo de 180g. Deve 
conter as informações 
sobre data de 
fabricação, validade, 
ingredientes e 
composição nutricional. 

Unid. 9000 20,50 184.500,00 

 

 

 

TABELA 2: 

Cota Reservada – participação das ME/EPP 

Art. 48, III da LC 123/06 
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Ordem Cód.Item Descrição Unidade Quant. 

Valor 
Máx. 
Unit. 
(R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 39727 

Ovo de Páscoa de 
chocolate ao leite, 
contendo em seu 
interior bombons de 
chocolate ao leite. 
Sendo o ovo envolvido 
inteiramente em papel 
aluminizado ou 
chumbo e 
externamente em 
embalagem 
metalizada, lacrado 
com fita de nylon ou 
cetim. Sem adição de 
gordura vegetal 
hidrogenada, 0% de 
gordura trans, peso 
mínimo de 180g. Deve 
conter as informações 
sobre data de 
fabricação, validade, 
ingredientes e 
composição 
nutricional. 

Unid. 3000 20,50 61.500,00 

 

TABELA 3: 

Exclusivo para participação das ME/EPP 

Art. 48, I da LC 123/06 

Ordem Cód.Item Descrição Unidade Quant. 

Valor 
Máx. 
Unit. 
(R$) 

Valor Máx. 
Total. (R$) 

1 39728 

Ovo de Páscoa de 
chocolate ao leite diet, 
contendo em seu 
interior bombons de 
chocolate ao leite diet, 
sendo o ovo envolvido 
inteiramente em papel 
aluminizado ou 

Unid. 100 40,00 4.000,00 
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chumbo e 
externamente em 
embalagem 
metalizada, lacrado 
com fita de nylon ou 
cetim. Peso mínimo 
de 180g, sem 
sacarose, para 
crianças com 
diabetes. Deve conter 
as informações sobre 
data de fabricação, 
ingredientes, 
validade, composição 
nutricional. 

2 42377 

Ovo de páscoa de 
Alfarroba em 
substituição do 
chocolate; a base de 
alfarroba em pó 
(isento de lactose, 
isento da proteína do 
leite e glúten), peso 
mínimo de 200 
gramas; embalados 
individualmente em 
papel aluminizado 
com fita de cetim na 
amarração. A 
embalagem deve 
conter informações 
sobre o peso, 
ingredientes, 
composição 
nutricional, fabricante 
e a data de validade. 
Com no mínimo 4 
bombons de 
chocolate a base de 
Alfarroba de 
aproximadamente 15 
G cada. Validade 
mínima de 45 dias a 
partir da data de 
entrega. Deve conter 
a informação: sem 
cacau a base de 
Alfarroba. 

Unid. 200 39,84 7.968,00 
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3 39727 

Ovo de Páscoa de 
chocolate ao leite, 
contendo em seu 
interior bombons de 
chocolate ao leite. 
Sendo o ovo 
envolvido 
inteiramente em papel 
aluminizado ou 
chumbo e 
externamente em 
embalagem 
metalizada, lacrado 
com fita de nylon ou 
cetim. Sem adição de 
gordura vegetal 
hidrogenada, 0% de 
gordura trans, peso 
mínimo de 180g. 
Deve conter as 
informações sobre 
data de fabricação, 
validade, ingredientes 
e composição 
nutricional. 

Unid. 850 20,50 17.425,00 

 

4 DA GARANTIA DO BEM 

4.1 Quando os prazos e as condições das garantias dos bens não estiverem 
definidos nas descrições do objeto e/ou memorial descritivo, serão considerados 
aqueles definidos pela legislação (Código Civil Brasileiro e Código de Defesa do 
Consumidor), em vigor. Havendo os dois casos, deverá ser considerado o de maior 
prazo. 

5 DA SUBCONTRATAÇÃO 

5.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

6 CONDIÇÕES PARA ENTREGA 

6.1 Fornecimento: integral. 

6.2 Prazo para entrega: até 10 (dez) dias úteis, a contar da 
autorização/recebimento da nota de empenho. 

6.3 Local para entrega: os produtos deverão ser entregues, dependendo de 
cada caso, nos seguintes locais: 
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REQUISITANTE ENDEREÇO TELEFONE 

Secretaria Municipal de Assistência 
Social 

Rua Taí, 828 – centro, 
Sarandi/PR 

44 3288-5403 

Secretaria Municipal de Educação 
Rua Salvador Jordano, 677 – 

centro, Sarandi/PR 
44 3264-8750 

Secretaria Municipal de Saúde 
Av. Londrina, 1174 – Jd. 

Independência 
44 3288-7000 

6.3.1. Caso o e-mail enviado ao fornecedor solicitando a compra, não esteja 
identificado os dias e horários para recebimento do objeto, é necessário fazer 
contato com as secretarias citadas na tabela acima para obter tais 
informações. 

7 CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO 

7.1 Do recebimento provisório: 

7.1.1. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 01 (um) dia útil, 
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

7.1.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 
proposta, devendo ser substituídos no prazo de 01 (um) dia útil, a contar da 
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 

7.2 Do recebimento definitivo: 

7.2.1. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 01 (um) dia útil, 
contado do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

7.2.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 
anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como 
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 

7.2.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 

8 OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

8.1 As obrigações do município são: 

 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 

 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
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 comunicar o órgão, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do fornecedor, 
através de comissão/servidor especialmente designado; 

 efetuar o pagamento ao fornecedor no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos; 

 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pelo fornecedor com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato do fornecedor, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

9 OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

9.1 O fornecedor deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência e 
seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078, de 1990); 

 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

 comunicar o órgão, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento 
do prazo previsto, com a devida comprovação; 

 manter, durante toda a execução da ata, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

 não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 
as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a 
que está obrigada, exceto nas condições autorizadas neste instrumento; 

 considerar que a ação da fiscalização do MUNICÍPIO não exonera o 
FORNECEDOR de suas responsabilidades. 

10 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

10.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
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10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 
do FORNECEDOR, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda 
que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução da ata, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

10.4 Os gestores e fiscais de cada secretaria são aqueles apontados em seus 
respectivos termos de referência, anexados ao processo; 

10.5 Durante a vigência da ata ou contrato o fiscal poderá ser substituído, desde 
que justificado formalmente, no qual a alteração deverá fazer parte do processo. 

11 DO PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será efetivado na forma de crédito na conta corrente do 
FORNECEDOR, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento definitivo. 

11.2 A nota fiscal deverá ser faturada para os seguintes dados: 

11.2.1. Quando o Solicitante for a Secretaria Municipal de Saúde: 

 Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
SARANDI 

 CNPJ: 09.262.602/0001-91 
 Endereço: Rua José Emiliano de Gusmão, 565 – Centro 
 Sarandi – Paraná. 
 CEP: 87.111-230 

 

11.2.2. Para as demais unidades: 

 Razão Social: MUNICÍPIO DE SARANDI 
 CNPJ: 78.200.482/0001-10 
 Endereço: Rua José Emiliano de Gusmão, 565 – Centro 
 Sarandi – Paraná. 
 CEP: 87.111-230 

 

11.3 Caso o objeto da nota fiscal seja recusado ou o documento fiscal apresente 
incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização ou 
do documento fiscal, a depender do evento. 

11.4 Em caso de atraso no pagamento motivado exclusivamente por este 
MUNICÍPIO, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, 
em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas: 
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EM = I x N x VP 

 

Onde se lê: 

EM = Encargos moratórios. 

I = Índice de atualização financeira. 

N = Nº de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

I = Índice de atualização financeira será calculado através da seguinte fórmula: 

I = (TX / 100) /365 

 

Onde se lê: 

I = Índice de atualização financeira. 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual. 

 

11.5 O pagamento efetuado por este Município não isenta o fornecedor de suas 
obrigações. 

11.6 É vedado ao fornecedor transferir a terceiros os direitos ou créditos 
decorrentes da aquisição. 

12 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 O pagamento decorrente desta aquisição poderá ocorrer a conta dos recursos 
da(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

08.002.08.243.0012.6.014.3.3.90.32.00.00. - 1000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

08.003.08.244.0013.2.154.3.3.90.32.00.00. - 33934 - MATERIAL, BEM OU 
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

08.003.08.244.0014.2.155.3.3.90.32.00.00. - 33941 - MATERIAL, BEM OU 
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

10.001.10.301.0017.2.238.3.3.90.32.00.00. - 1000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

12.002.12.365.0022.2.310.3.3.90.32.00.00. - 1104 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
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12.003.12.361.0023.2.313.3.3.90.32.00.00. - 1104 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

 

12.2 Da origem dos recursos: 

O objeto desta licitação será custeado com recursos municipais. 

13 DAS SANÇÕES 

13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
FORNECEDOR que: 

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações 
assumidas em decorrência desta licitação; 

13.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.3. falhar ou fraudar na execução da ata; 

13.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5. cometer fraude fiscal; 

13.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 
pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

13.2.2. Multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de 
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 
(quinze) dias; 

13.2.3. multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total 
do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

13.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no 
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida; 

13.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e 
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

13.2.6. impedimento de licitar e contratar este MUNICÍPIO, consequente 
descredenciamento no CRC pelo prazo de até cinco anos; 

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista 
neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses 
previstas como infração administrativa no subitem 13.1 deste Termo de 
Referência. 

13.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
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13.2.8. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 
13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

13.2.9. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei 
nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que: 

13.2.10. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

13.2.11. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 

13.2.12. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

13.2.13. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á 
em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

13.2.14. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

14 VIGÊNCIA DO CONTRATO 

14.1 O prazo de vigência da contratação é de 4 (quatro) meses, a contar da 
assinatura do contrato, sem prorrogação. 

15 DO REAJUSTE 

15.1 Os preços são fixos e irreajustáveis. 

16 DOS PREÇOS MÁXIMOS 

16.1 Os valores máximos dos bens apresentados neste termo são aqueles 
indicados no MAPA DE PESQUISA DE MERCADO, anexado ao processo, através 
de critérios estabelecidos em portaria específica. 
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DECLARAÇÕES 

 

À 
Prefeitura do Município de Sarandi – Paraná 
Ref. o Pregão Presencial nº 005/2020. 
 

Empresa ___________________________, CNPJ nº ________________________, 
declara para os devidos fins da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e concorda em sua plenitude ao EDITAL e seus ANEXOS do Pregão 
Presencial nº 005/2020 

Sendo a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, e querendo fazer uso 
das prerrogativas oferecidas pela lei, deverá marcar a opção abaixo, sob pena de 
não ser considerada como tal para este certame: 

(    ) DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a 
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da 
legislação vigente. 

 

 

___________, ____ de ___________________ de 2020. 

 

 

____________________________________________ 
Nome Completo e Assinatura do Representante Legal 

(com firma reconhecida) 
 

 

 

 

 

 

 

Observação: a validade do presente documento é de 1 (um) mês, contado da data 
de sua assinatura.
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CARTA DE CREDENCIAMENTO 

À 
Prefeitura do Município de Sarandi – Paraná 
Ref. o Pregão Presencial nº 005/2020. 
 
Através da presente2, autorizo(amos) o(a) Sr.(a) ____________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade RG nº________________, a participar do 
procedimento licitatório supra referenciado, na qualidade de representante de nossa 
Empresa. 
 
Outorgo(amos) à pessoa supramencionada amplos poderes para praticar todos atos 
inerentes ao certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 005/2020 
 
Estou(amos) ciente(s), de que responderei(emos) em Juízo ou fora dele, se for o 
caso, por todos os atos que venham a ser praticados por este nosso Representante 
Legal. 
 

 
________________,___de__________de2020. 

 
 
 

__________________________________________ 
Nome Completo e Assinatura Representante Legal 

(com firma reconhecida) 
(Cargo) 

 
Com relação à empresa licitante: 
Endereço: 
Telefone 
E-mail: 
 
Com relação a este Representante Legal: 
Endereço: 
Telefone: 
E-mail: 
 

 
2Observações: 

1) A presente deverá ser assinada pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja pelo 
próprio titular ou titulares (Diretores), comprovado por instrumento próprio na data da Licitação. 
2) A validade do presente documento é de um (1) mês, contado da data de sua assinatura. 

 



Anexo IV - Modelo 

Página 32 de 38 

 

DECLARAÇÃO – INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CF 

À 
Prefeitura do Município de Sarandi – Paraná 
Ref. o Pregão Presencial nº 005/2020. 
 

A Empresa ______________________________________________, inscrita sob o 
CNPJ nº ________________________, para os devidos fins desta do Pregão 
Presencial nº 005/2020: 

 

DECLARA, que não possui em seu quadro de pessoal, empregado com menos de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em 
observância ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

 

___________, ____ de ___________________ de 2020. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Nome Completo e Assinatura do Representante Legal 

(com firma reconhecida) 
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MINUTA - CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE 

FAZEM ENTRE SI MUNICÍPIO DE SARANDI, PARANÁ 

E A EMPRESA 

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

 

 

De um lado, o MUNICÍPIO DE SARANDI, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob Nº.......................... ... com sede à Rua José Emiliano de 
Gusmão, 565, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, 
Sr..................... ..., portador da CI/RG Nº. .............. da SSP/PR e inscrito no CPF/MF 
Nº................ ..., em conjunto com o Secretário Municipal de xxxxxx, Sr. 
........................., portador da CI/RG Nº......................... e inscrito no CPF/MF Nº. 
.........................., ambos residentes e domiciliados nesta cidade, doravante 
denominado CONTRATANTE. 

 

E, de outro lado, a empresa ................................, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob Nº........................ ..., com sede na ..........................., n.º 
........., ........, na Cidade de ............................., neste ato representada pelo Sr. 
................., portador do CI/RG Nº. ................. - SSP/PR e inscrita no CPF/MF Nº. 
................., doravante denominada CONTRATADA. 

 

As partes acima nominadas e qualificadas, acordam e ajustam firmar o presente 
contrato, nos termos da Lei n.º 8.666; de 21 de junho de 1993, suas alterações e 
demais legislações pertinentes, assim como pelas condições do Edital de Pregão 
Presencial nº____/2020-PMS, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos 
direitos, obrigações e responsabilidade das partes.  

CLÁUSULA I -  DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é AQUISIÇÃO DE OVOS DE 
PÁSCOA PARA ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
SARANDI/PARANÁ, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 
Termo de Referência, Anexo I do Edital.  

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no 
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3 Discriminação do objeto: 

Item Cód. Descritivo Qtde Unid. Valor Total 
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Unit. 
       

 

CLÁUSULA II -  VIGÊNCIA 

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 04 (quatro) meses, a 
contar da assinatura do contrato, sem prorrogação. 

CLÁUSULA III -  VALOR DO CONTRATO 

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa 
de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 

CLÁUSULA IV -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do MUNICÍPIO, para o exercício de 
20...., conforme segue abaixo: 

08.002.08.243.0012.6.014.3.3.90.32.00.00. - 1000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

08.003.08.244.0013.2.154.3.3.90.32.00.00. - 33934 - MATERIAL, BEM OU 
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

08.003.08.244.0014.2.155.3.3.90.32.00.00. - 33941 - MATERIAL, BEM OU 
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

10.001.10.301.0017.2.238.3.3.90.32.00.00. - 1000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

12.002.12.365.0022.2.310.3.3.90.32.00.00. - 1104 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

12.003.12.361.0023.2.313.3.3.90.32.00.00. - 1104 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
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CLÁUSULA V -  PAGAMENTO 

5.1 O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se 
no Termo de Referência. 

CLÁUSULA VI -  REAJUSTE  

6.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no 
Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA VII -  GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

CLÁUSULA VIII -  ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1 As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no 
Termo de Referência, anexo ao Edital. 

CLÁUSULA IX -  FISCALIZAÇÃO 

9.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por 
Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida 
no Termo de Referência, anexo do Edital. 

CLÁUSULA X -  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas 
previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

CLÁUSULA XI -  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no 
Termo de Referência, anexo do Edital.  
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CLÁUSULA XII -  RESCISÃO 

12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

12.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências 
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 
no Termo de Referência, anexo ao Edital;  

12.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 
aspectos, conforme o caso: 

12.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3 Indenizações e multas. 

CLÁUSULA XIII -  VEDAÇÕES 

13.1 É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1 caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 

13.1.2 interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte 
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA XIV -  ALTERAÇÕES 

14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei 
nº 8.666, de 1993. 

14.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

CLÁUSULA XV -  DOS CASOS OMISSOS. 
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15.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais 
normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA XVI -  PUBLICAÇÃO 

16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, 
por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 
1993. 

CLÁUSULA XVII -  FORO 

17.1 É eleito o Foro da Comarca do Município de Sarandi, Estado do Paraná, para 
dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não 
possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.  

17.2 Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi 
lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, 
vai assinado pelos contraentes.  

 

 

Sarandi, ....... de .......... de 2020. 

 

 

 

   

Empresa vencedora  Secretário Municipal 

 

 

 

 

   

 Walter Volpato 
Prefeito 
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TESTEMUNHA(S): 

1 ...... 
2 ...... 
3 ...... 

 

 


