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Fone: (043) 3432.9250 

E-mail: licitacao©jandaiadosul.pr.qov.br  

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

PROCESSO N°.: 06/2021 
EDITAL: PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N°. 02/2021 
OBJETO: Aquisição de Material Escolar para compor os kits escolares que serão destinados aos 
alunos das Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Jandaia do 
Sul, para o ano letivo de 2021, conforme Termo de Referência (Anexo V). 
Razão Social: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual: 

Sócio da Empresa: 

Endereço da Empresa: 

Bairro: 

Cidade: 

Estado: 

CEP: 

DDD — Telefone: 

DDD — Celular: 

DDD—FAX: - .-... -. 

E-Mail: 

NOTA:  
Para formalização do interesse em participar desta licitação, a empresa deverá encaminhar, 
devidamente preenchido, o RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL, para o setor de licitações, 
através do e-mail: licitacao(jandaiadosul.pr.gov.br,  ou pessoalmente, no endereço indicado 
neste Edital. O Município não se responsabilizará pelo Edital. anexos e demais informações, 
obtidos ou conhecidos de forma diversa ou em local diverso do disposto acima. A não remessa 
do presente Recibo exime a Pregoeira e Equipe de Apoio da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais. 



DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO até às 08 horas do dia 02/03/202 1 

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA às 08 horas do dia 02/03/202 1 
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EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N°. 02/2021 
(Processo Administrativo n°06 

LiCITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI 

1. PREÂMBULO 

1.1. Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de 
Jandaia do Sul, Estado do Paraná, através da Pregoeira nomeada pelo Decreto n°. 7.454, de 07 
de janeiro de 2021, com a dwida autorização expedida pelo Sr. Prefeito, LAURODE SOUZA 
SILVA JUNIOR. realizará licitação, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA. com  
critério de julgamento MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO, valor TOTAL POR ITEM, 
objetivando adquirir o objeto solicitado pelo Departamento de Educação e Esportes, referido 
no tem 2, nos termos da Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2.002, na Lei Federal n°. 
8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, cuja aplicação é subsidiária, na Lei 
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, na Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 
2014, no Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, no Decreto n°. 10.024 de 20 de 
setembro de 2019 e demais legislações aplicáveis e das exigências estabelecidas neste Edital. 

1 .2. O recebimento das propostas, dos documentos de habilitação, abertura e 
disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico. no endereço 
www.comprasgovernamentais.qov.br, obedecendo ao horário oficial de Brasília — DF, conforme 
datas e horários definidos abaixo: 

2. OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de Material Escolar para compor os kits 
escolares que serão destinados aos alunos das Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede 
Municipal de Ensino de Jandaia do Sul, para o ano letivo de 2021, conforme Termo de 
Referência (Anexo V). 

2.2. O Edital e demais documentos pertinentes à licitação em apreço poderão ser 
adquiridos no setor de licitações, na sede da Prefeitura Municipal, sito à Praça do Café, n°. 22. 
centro, Jandaia do Sul — PR, no site do município: www.jandaiadosul.pr.qov br e no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

3. ORÇAMENTO 

3.1. Orçamento Referencial: NÃO SIGILOSO 

3.2. O valor máximo estimado da presente licitação é R$ 138.176,50 (cento e 
trinta e oito mil cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos), detalh..o item a tem no 
Termo de Referência (Anexo V). 
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3.3. Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento referencial 
foram obtidos através da cesta de preços elaborada pelo Departamento de Educação e 
Esportes. 

4. CONDIÇÕES DE PARTIChAÇÃO 

4.1 — Poderão participar da presente licitação: 
a) os interessados que atenderem a todas as exigências deste edital, 

EXCLUSIVAMENTE enquadrados como MICROEMPRESA — ME, EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE — EPP OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar n°. 
123/2006 e suas alterações; 

b) empresas do ramo, brasileira ou estrangeira, sediada no Brasil atendendo as 
condições exigidas pela Lei n°. 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; e, 

c) empresas que explorem o ramo de atividade objeto desta licitação. 

4.1.1. Os licitantes interessados deverão estar com Credenciamento regular no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no ad. 90  da 
IN SEGES/MP n° 3, de 2018 e deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2. Estarão impedidos de participar da licitação: 
a) os interessados que se enquadrem nas vedações previstas no Ad. 9° da Lei 

8.666/1993; 
b) empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil. com  

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
c) os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e 

IV do ad. 87 da Lei Federal n. 8.666/93; 
d) empresas em consórcio; 
e) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; e, 
f) empresas que não atendam as condições deste edital e seus anexos. 

4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 
"sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 
declarações: 

a) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 
anexos, bem que cumpre plenamente os requisitos para a habilitação definidos no Edita!; 

b) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

c) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos. salvo menor, a partir de 14 anos. na  condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

d) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009. 

e) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do ad. 10  e no inciso III do ad. 
50 da Constituição Federal; 

f) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, coafDrme disposto no 
ad. 93 da Lei n°8.213, de 24 de julho de 1991; e, 
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g) que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no ad. 429 da 
CLT. 

h) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 30  da Lei Complementar n° 
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 
49, 

43.1. Nos tens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo não' impedirá o prosseguimento no certame; 

4.3.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo 'não" apenas produzirá o efeito de o 
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, 
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS 

5.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão, 
qualquer interessado poderá solicitar esclarecimento, requerer providências ou impugnar o ato 
convocatório do PREGAO, mediante requerimento fundamentado. 

5.2. A impugnação ou pedido de esclarecimentos deverão conter o nome 
completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a denominação social 
da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e e-mail para contato e poderão ser 
realizados por meio eletrônico, através do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, ou 
protocolados no Setor de Protocolo do Município, no endereço indicado no preâmbulo deste 
Edital, no horário de expediente, ou encaminhados por e-mail ao endereço eletrônico: 
licitacaojandaiadosul.pr.gov. hr. 

5.3. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias 
úteis contados da data de recebimento da impugnação e quando for o caso, auxiliada pelos 
responsáveis pela elaboração do Termo de Referência, que contem os principais subsídios para 
a elaboração do Edital. 

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

5.5. Caso os questionamentos alterem o texto do Edital, que afete à 
documentação a ser apresentada ou a formulação da proposta, será designada nova data para a 
realização da sessão, através dos mesmos meios de publicação utilizados inicialmente. 

6. CREDENCIAMENTO 

6.1. O Crederciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 

6.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido 
pela lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira — ICP - Brasil. 
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6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade 
legal da licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão. 

6.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade 
do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido c as credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

6.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados  junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, á correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

6.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 

6.6. É vedado o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma 
licitante. 

7. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

7.1. A propoEta, bem como os documentos de habilitação, DEVERÃO SER 
ENCAMINHADOS DE FORMA CONCOMITANTE (AO MESMO TEMPO), nos termos do artigo 
26, do Decreto Federal n° 10.024/2019, e serão recebidas até o horário previsto, no Preâmbulo 
deste Edital. 

7.2. Serão consideradas invalidas as propostas e documentos de habilitação 
apresentadas por quaisquer outros meios. 

7.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

7.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes 
dos sistemas. 

7.5. Para inclu.r o(s) anexo(s), é necessário que exista, pelo menos uma proposta 
cadastrada. O arquivo a ser anexado deverá ter extensões/formatos válidos. Ex. PDF. 

7.6. O encaminhamento da proposta pressupõe o PLENO CONHECIMENTO E 
ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO PREVISTAS NESTE EDITAL. 

7.7. As declarações no sistema eletrônico devem ser lidas com atenção e 
assinaladas com "SIM" ou "NA O". 

7.8. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar 

rigorosamente a descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos, descrevendo: 

a) no campo "Valor Unit.(R$)", o valor unitário do bem ou serviçp, com até duas 
casas após a vírgula; 
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b) no campo "Valor Total(R$,)". o valor toti do bem ou serviço, com até duas 
casas após a vírgula. Na fase de Lances (Disputa). o valor ofertado serâo valor total; 

c) nos campos "Marca" e "Fabricante", ámàrcâ e o fabricante, se for o caso; 
d) no campo ",lilodelo/Versão", o modelo e/ou versão, se for o caso; 
e) no campo "Descrição Detalhada do Objeto Ofertado", as 

características/descrição do objeto e o prazo de validade da proposta. 
7.8.1. O prazo de validade da proposta não inferior a 60(sessenta) dias. As 

propostas que omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo estipulado serão 
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias. 

7.9. Até a data e hora limite, para o recebimento das propostas/documentos de 
habilitação, previstos neste Edital, a Licitante poderá acessar o sistema eletrônico, no site 
www.comprasgovernamentais.qov.br, para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada 
e/ou documentos de habilitação. A partir do início da sessão pública, não poderão ser alterados 
ou retirados às propostas formuladas e/ou documentos de habilitação. 

7.10. É de inteira responsabilidade do licitante o preço e demais condições 
apresentadas. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento 
a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

7.11 Não serão consideradas as propostas com alternativas que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante, devendo as licitantes se limitarem às especificações deste 
edital e seus anexos. 

7.12. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca. 
modelo, tipo. fabricante e procedência. vinculam o Fornecedor. 

7.13. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas, devendo estar inclusos todos os custos, dentre estes, todas as 
despesas de pessoal, frete, seguros, impostos. taxas, encargos e demais despesas 
indispensáveis a entrega do objeto da presente licitação. 

7.14. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO a serem encaminhados/anexados 
concomitantemente com a proposta no sistema, independente se será vencedor ou não, são os 
que seguem: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual e alterações:  ou Ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. devidamente registrado. em se tratando de 
sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações. acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores e alterações:  ou Inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício e alterações:  ou Decreto de 
autorização em se tratando empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura: ou Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. 

ai) O Contrata Social ou outro ato constitutivo deverá vir acompanhado de todas 
as alterações ou ser CONSOLIDADO. 

b) CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, ou do CARTORIO DE 
REGISTRO CIVIL (conforme o caso) emitida dentro do período cor -sondente aos 60 
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(sessenta) dias anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes, sob pena de não 
aceitabilidade. 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos 
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação 
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do 
domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei. 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante 
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei. 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VIl-A de Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1° de maio de 1943. 

h) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
i) Declaração Conjunta (modelo Anexo III). 
j) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, com data de expedição não anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista de 
abertura. 

7.14.1. Demais documentos: 
a) Declaração de Comprovação do Enquadramento como Microempresa — ME, 

Empresa de Pequeno Porte — EPP ou Microempreendedor Individual - MEl (Modelo Anexo IV), 
assinada pelo contador responsável da empresa, na forma prevista no art. 30  da Lei 
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, como condição de 
participação. A veracidade desta condição é de total responsabilidade da empresa e poderá ser 
objeto de diligência. A Declaração falsa ou inverídica sujeitará a PROPONENTE as penalidades 
previstas neste edital, bem como sanções penais cabíveis. 

b) Declaração que reúne todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital 
(modelo Anexo 1). 

7.14.2. Toda documentação deve estar assinada por pessoa devidamente 
habilitada, devendo haver comprovação da seguinte forma: 

a) tratando-se de representante legal: os documentos já solicitados na alínea a; 
ou, tratando-se de procurador: a Procuração com firma reconhecida  por instrumento público 
ou particular do representante de pessoa jurídica, da qual constem poderes específicos para 
formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame (sugestão Anexo VII) 

b) documento oficial de identificação que contenha foto do representante legal ou 
do procurador. 

7.14.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC no 123, de 2006. 

7.14.5. Preferencialmente os licitantes deverão encaminhar documentos que 
tenham autenticação digital, e, caso os mesmos não tenham, se comprometem em apresentar 
cópia fiel dos originais, bem como que os documentos sejam atualizados e correspondam com a 
realidade, sob pena de sofrer as sanções cabíveis, de acordo com a legisla .ãccjvil e penal. 
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7.14.6. Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente referentes ao 
mesmo CNPJ apresentado para a proposta. ou seja. se  da matriz, todos da matriz, se de alguma 
filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as 
filiais. 

715. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 
após o encerramento do envio de lances. 

7.16. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública. Na hipótese dos 
documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) o licitante deverá encaminhar 
juntamente com a apresentação da proposta a respectiva documentação atualizada, que 
comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o 
disposto quanto a comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de 
pequeno porte e conforme Ad. 43, §1° da LC n°123 de 2006. 

8. ABERTURA DA SESSÃO 

8.1. No horáric previsto no Preâmbulo deste Edital, terá início à sessão pública do 
Pregão, na forma Eletrônica n° 02/2021, para a verificação das Propostas de Preços recebidas 
e a respectiva aceitabilidade das mesmas. 

9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO — VALOR 
TOTAL POR ITEM, observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste 
Edital. 

9.2. Serão desclassificadas aquelas propostas que não atenderem às exigências 
do presente edital e seus anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, 
capazes de dificultar o julgamento, bem como aquelas que apresentem quaisquer ofertas de 
vantagens não previstas neste Edital, ou preços e vantagens baseados nas ofertas das demais 
licitantes. 

9.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas e somente 
estas participarão da fase de envio de lances. 

9.7. Se houver apenas uma proposta classificada poderá não haver a fase de 
envio de lances. 
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9.8. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

10. MODO DE DISPUTA 

10.1. Será adotado para o envio de lances no Pregão, na forma Eletrônica o 

MODO DE DISPUTA "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com prorrogações. 

10.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos 
e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

10.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 

será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclu;ive no caso de lances intermediários. 

10.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

10.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 

sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinhcio da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

11. FORMULAÇÃO DOS LANCES 

11.1. Aberta a sala de disputa, as licitantes deverão estar conectadas ao sistema 
para participar da sessão de lances. 

11.2. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no registro. 

11.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

11.4. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO ITEM. 

11 .5. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance 
por ele ofertado e registrado no sistema, devendo se atentar para as seguintes regras: 

• intervalo de valores para lances: R$ 1,00 
• intervalo de tempo para lances: 5 segundos 

11.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

11 7 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
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11.8. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva 
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos 
lances. 

11 .9. A Pregoeira, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 

11.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após decorridas 24 (vinte e quatro) 
horas  da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

11.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta. 

11.12. Após o encerramento da etapa de lances, através do MODO DE DISPUTA 
ABERTO, e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor, o sistema informará a 
proposta de menor valor e o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 
condições diferentes das previstas neste Edital. 

11.13. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

11.14. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 

(duas) horas,  envie a proposa adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste Edital e já apresentados. 

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

12. ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

12.1. 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 para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o 
disposto no parágrafo único do ad. 7° e no § 9° do ad. 26 do Decreto n.° 10.024/2019. 

12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor 
do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

12.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 

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. 

di ---- 

p 
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12.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita; 

12.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, cori vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

12.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, 
sob pena de não aceitação da proposta. 

12.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado, a partir de solicitação 

escrita, justificada e fundamentada pelo licitante, antes de findo o prazo, e formalmente aceita 
pelo Pregoeiro. 

12.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham 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, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e 
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 
pena de não aceitação da proposta. 

12.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará 
a proposta ou lance subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

12.7. Considerada aceitável a Proposta, será verificada a habilitação do Licitante 
e sua elegibilidade, conforme disposições deste Edital. 

13. EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento dais condições de participação, especialmente quanto à existência 

de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF; 
b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoes-

apf.apps.tcu .gov. br/) 
c) Consulta nos Cadastros e Impedidos de Licitar do TCE/PR 

(https://servicos.tce.pr.gov. br/tcepr!municipal/ail/ConsultarlrnpedidosWeb.aspx 

13.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário. 

13.3. Constatda a existência de sanção, o Pregoeiro tará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 
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13.4. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 
jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018. 

13.5. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública. Na hipótese dos 
documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) o licitante deverá encaminhar 
juntamente com a apresentação da proposta a respectiva documentação atualizada, que 
comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o 
disposto quanto a comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de 
pequeno porte e conforme Art. 43, §1° da LC n°123 de 2006. 

13.6. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro 
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3°. do Decreto 10.024, 
de 2019. 

13.7. Havendo a necessidade de envïo de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no 
prazo de 2 (duas) horas,  sob pena de inabilitação. 

13.8. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores 
Individuais, por ocasião da participação em certames licitatórios, DEVERAO APRESENTAR 
TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFEITO DE COMPROVAÇAO DE 
REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente alguma restrição (certidões positivas e 
vencidas). 

13.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do 
Microempreendedor, da Micro ou Pequena Empresa, será assegurado o prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis prorrogável por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor 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. 

13.10. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior. 
implicará decadência do direito à contratação, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES previstas na Lei 
n°. 8.666/93 e Lei n°. 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato. ou revogar a licitação. 

13.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 'chat" a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

13.12. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta de 
acordo com o Edital e seus anexos, a Pregoeira considerará o proponente inabilitado. 

13.13. Após a comprovação de atendimento as exigências editalícias referentes à 
proposta e habilitação, a licitante será declarada vencedora. 
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14. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ATUALIZADA APÓS LICITANTE SER 
DECLARADA VENCEDORA 

14.1. A proposta de preços (ATUALIZADA), (modelo Anexo II) deverá ser 
encaminhada no email licitacaojandaiadosul.pr.gov.br, no prazo de 2 (duas) horas,  a contar 
da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, ser redigida em língua portuguesa, salvo 
quanto a expressões técnicas de uso corrente, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal, e deverá conter: 

a) Número do Pregão; 
b) descrição do(s) objeto(s) da presente licitação; 
c) a Marca, Fabricante e Modelo/Versão, se for o caso; 
d) as especificações detalhadas dos produtos/serviços que atendem todas as 

especificações contidas no Termo de Referência do presente edital 
e) os preços Unitários e Totais dos itens, expressos em algarismos (R$), 

devendo ter apenas duas casas após a vírgula; 
f) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias consecutivos. 

As propostas que omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão 
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias consecutivos: 

g) prazo de entrega de até 20 (vinte) dias. Caso tal prazo seja omitido, ou seja 
superior ao máximo estipulado, a Pregoeira o entenderá como sendo igual ao máximo permitido: 

h) razão social, endereço, email, telefone/Fax, número do CNPJ, Inscrição 
Estadual, nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente; 

i) prazo de garantia conforme Termo de Referência (Anexo V); 

14.2. Na proposta deverão estar inclusos todos os custos, dentre estes. todas as 
despesas de pessoal, com frete, seguros, impostos, taxas, encargos e demais despesas 
indispensáveis à execução do objeto da presente licitação. 

14.3. É de inteira responsabilidade do licitante o preço e demais condições 
apresentadas. A oferta deverá ser firme e precisa. limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento 
a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

14.4. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

14.5. Todas a: especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

14.6. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, 
se for o caso. 

14.7. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a 
contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

15. RECURSOS 
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15.1. A licitante que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira, deverá fazê-
lo por meio do próprio sistema eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.qov.br, no prazo 
de 60 (sessenta) minutos imediatamente posteriores à declaração da vencedora da disputa pela 
Pregoeira. 

15.2. Tal manifestação terá que conter a síntese das razões que o motivaram, 
sendo obrigatório a apresentação das razões a Pregoeira no prazo de 3 (três) dias úteis a contar 
da data da manifestação. 

15.3. A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará 
na decadência desse direito. 

15.4. Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) 
dias para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a 
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

15.5. Os recursos e contrarrazões deverão ser protocolado no Setor de Protocolo 
do Município, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, no horário de expediente, ou 
encaminhada por e-mail ao endereço eletrônico: licitacaojandaiadosul.pr.gov.br, ou por meio 
eletrônico via Internet, no sítio: www.comprasqovernamentais.gov.br. 

15.6. A apreciação dos recursos eventualmente interpostos observará, no que 
couber, a Lei n°8.666/93. 

15.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

15.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar 
a contratação. 

15.9. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor 
e encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 

16. REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

16.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
a) nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar a ARP, não retirar o instrumento equivalente ou 
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LO n° 
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 
ao encerramento da etapa de lances. 

16.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser cowocados para 
acompanhar a sessão reaberta. 
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16.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ('chat"), e-mail, 
de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

16.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 

17. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

17.2. Após a adjudicação, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

18. CONTRATAÇÃO 

18.1. Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado, 
para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação, assinar e retirar o Contrato 
ou instrumento equivalente, adaptado à proposta vencedora. 

18.2. Alternativamente à convocação para assinar e retirar o Contrato ou 
instrumento equivalente, a administração poderá encaminhá-lo para assinatura através de meio 
eletrônico para que seja assinado no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data do seu 
recebimento. 

18.3. Como condição para celebração da contratação, a licitante adjudicatária 
deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação. 

18.4. O contrato terá vigência de até 6 (seis) meses, contada da data de sua 
assinatura. 

18.5. Quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, a Pregoeira examinará as 
ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 

18.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega e/ou execução das 
propostas, sem convocação para a contratação, ficam as Licitantes não contratadas liberadas 
dos compromissos assumidos. 

19. FORNECIMENTO 

19.1. O objeto da presente licitação deverá ser entregue, conforme Termo de 
Referência (Anexo V). 

20. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à 
conta da dotação específica à saber: 
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Cód Fonte Descrição Orgão Funcional Proj/Ativ Categoria Descrição 
1400 107 Sal. Educação 07.01 12.361.0017 2.012 3.3.90.32.02.00.00 Mat.Educação para dist.gratuita 
1401 107 Sal. Educação 07.01 12.361.0017 2.014 3.3.90.32.02.00.00 Mat.Educação para dist.gratuita 

21. PAGAMENTO 

21.1. O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 30(trinta) 
dias, após a entrega do objeto, desde que estejam de acordo com as especificações descritas no 
Termo de Referência, mediarte apresentação de Nota Fiscal que deverá ser emitida em nome 
do MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL — CNPJ N°. 75.771.204/0001-25, juntamente com a Prova 
de regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Prova de Inexistência de Débitos 
Inadimplidos Perante a Justiça do Trabalho, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei. As notas e documentos fiscais deverão ser protocolados no 
Setor de Protocolo da Prefeitura. 

21 .2. Deverá constar obrigatoriamente nas notas fiscais o número da 
licitação, n°. do contrato. 

21.3. As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação serão 
suportadas pelos recursos constantes no orçamento municipal do exercício de 2021. 

21.4. Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados nas 
autorizações de fornecimento/empenhos, para liberação do respectivo pagamento. Em caso de 
divergência, o fornecedor deverá substituir a nota no prazo 24(vinte e quatro) horas. A Nota 
fiscal deverá vir acompanhada das respectivas requisições emitidas pelo Departamento de 
Educação e Esportes. 

21.5. As Notas Fiscais/Faturas correspondentes serão discriminativas, devendo 
não apresentar rasuras e/ou entrelinhas e estar de acordo com o Protocolo ICMS 42, de 03 de 
julho de 2009 (emitir Nota Fiscal Eletrônica — NF-e, modelo 55, independentemente da 
atividade econômica exercida). 

21.6. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a 
ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização 
monetária. 

21 .7. O preço contratado será fixo e irreajustável. 

22. RECEBIMENTO 

22.1. O objeto da presente licitação será recebido nos termos do Ad. 73, da lei 
8.666/93. 

23 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

23.1 - Para promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das 
condições estipuladas no Contrato, na forma do artigo 67, da Lei n°. 8.666, de 21 .06.93, e ainda: 

a) propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades 
previstas neste contrato e na legislação, no caso de constatar irregularidadq cometida pela 
CONTRATADA 
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b) encaminhar o fato à deliberação superior para a adoção das medidas 
corretivas e punitivas aplicáveis, no caso de haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo 
ao erário. 

23.2 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA. pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos: 

23.3 - A ação ou omissão. total ou parcial. da fiscalização da CONTRATANTE, 
não elide nem diminui a responsabilidade da empresa CONTRATADA quanto ao cumprimento 
das obrigações pactuadas entre as partes. 

24. PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

24.1. O licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou 
fraudar a sua execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. garantido o direito prévio 
da citação e ampla defesa, fcará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja proferida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
sem prejuízo das multas previstas neste Edital, além de outras cominações legais. 

24.2. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às 
seguintes penalidades: 

— advertência, quando a gravidade da inexecução do contrato não justificar a 
imposição de penalidade mais grave. 

II — muita, nas seguintes hipóteses e graduações: 

a) pelo atraso na entrega e/ou execução do objeto deste Pregão. multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total do objeto ofertado, devidamente atualizado, por dia de atraso, 
independentemente de eventual rescisão contratual, a critério da Administração, nos termos do 
art. 79, inciso 1, da Lei n°. 8.6€6, de 1993; 

b) pela rescisão unilateral do contrato pela Contratada, sem justa causa, o que 
caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, multa de 50% (cinqüenta por cento) 
sobre o valor total do objeto ofertado, devidamente atualizado; 

c) pelo descumprimento das demais condições fixadas no Edital e no Contrato e 
não abrangida pelas alíneas anteriores, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
objeto ofertado, para cada evento, devidamente atualizado, independentemente de eventual 
rescisão contratual, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor total do objeto ofertado. 

24.3. As atualizações das multas serão feitas com base no IGP-M (FGV). 

24.4. As multas serão descontadas dos pagamentos no prazo de 10 (dez) dias 
corridos, contados da data de publicação do ato de punição, ou ainda, quando for o caso. 
poder5o ser cobradas judicialmente, nos termos dos § 2° e 3° do ad. 86 da Lei n°. 8.666/93. 

24.5. Das penalidades de que tratam a Lei, cabe recurso uu pedido de 
reconsideração. conforme o caso. 
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24.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo e 
sem a devida motivação; 

24.7. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas se ocorrer caso fortuito 
ou força maior, devidamente comprovado, a critério da autoridade competente do Município. 

24.8. Para a aplicação das penalidades previstas, a Contratada será notificada 
para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

24.9. As penalidades previstas são independentes entre si, podendo as multas 
serem aplicadas cumulativamente com as demais sanções, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

24.10. No caso de aplicação cumulativa de sanções, o Ordenador de Despesa do 
município ao decidir, fará a devida fundamentação para aplicação das sanções cumuladas. 

24.11. O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 5 
(cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

24.12. Após a aplicação de qualquer penalidade, o município comunicará por 
escrito à Contratada e providenciará a publicação no Órgão Oficial do Município, constando o 
fundamento legal da punição. 

25. FRAUDE E CORRUPÇÃO 

25.1 — A licitante e/ou a futura contratada devem observar e fazer observar o 
mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 
objeto contratual. 

25.1.1 - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de 
licitação ou na execução de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou 
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, 
visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos: 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 
processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 

e) "prática obstrutiva": destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 
inspeções ou fazer declaraçõas falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, 
com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste 
Edital e atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 

25.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma 
empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, 
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de u,. agrite, em práticas 
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corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 
execução um contrato financiado pelo organismo. 

25.3 - Considerando os propósitos dos tens acima, a licitante e/ou a futura 
contratada concorda e autoriza que, o Município, e/ou na hipótese de o contrato vir a ser 
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele 
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os 
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

26. Disposições Gerais 

26.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante 
vencedor, farão parte integrante da contratação, independentemente de transcrição. 

26.2. A proponente ao participar da presente licitação, expressa automaticamente 
concordância aos termos deste Edital. 

26.3. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação: 

a) a promoção de diligência a esclarecer ou complementar a instrução do 
Processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato 
da sessão pública; 

b) revelar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins 
de habilitação e classificação do proponente, desde que sejam irrelevantes, não prejudicando o 
entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação; 

c) convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários 
ao entendimento de suas propostas. 

26.4. Fica assegurado ao Município de Jandaia do Sul o direito de, no interesse 
da Administração, revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando 
ciência aos participa ntes, na forma da legislação vigente. 

26.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
e ou documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

26.6. Após apiesentação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

26.7. Quando todos licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, conforme Ad. 48, Parágrafo 3° da 
Lei n°. 8.666/93. 

26.8. O proponente que vier a ser contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor atualizado de fechamento do PREGÃO, obedecido o disposto no § 
1°., artigo 65 da Lei Federal n°. 8666/93. 

26.9. Se alguma data marcada ou de fim de contagem de prazos coincidir com 
decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público que i • eeç a realização de 
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qualquer procedimento, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil 
subseqüente. 

26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, em ambos os casos, só se iniciam e 
vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura de Jandaia do Sul. 

26.11. As normas que disciplinam este pregão serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da futura contratação. 

26.12. Como condição para a assinatura do Contrato, o licitante vencedor deverá 
se encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem como assim para o 
recebimento dos pagamentos relativos ao material fornecido e aceitos em toda a vigência da 
contratação. 

26.13. Para a. demais condições de contratação observar-se-ão as disposições 
constantes na Minuta do Contrato (Anexo VI). 

27. ANEXOS DO EDITAL 

27.1. Integram o presente edital os seguintes anexos: 
Anexo 1 — Declaração de Pleno Atendimento as Requisitos de Habilitação 

(modelo); 
Anexo II — Proposta de Preços (modelo); 
Anexo III — Declaração Conjunta (modelo); 
Anexo IV — Declaração de Comprovação do Enquadramento como Microempresa 

— ME, Empresa de Pequeno Porte — EPP ou Mircroempreendedor Individual (modelo); 
Anexo V — Termo de Referência; 
Anexo VI - Minuta de Contrato; e, 
Anexo VII — Procuração (sugestão); 

Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, 17_defevreiro de 2021. 

LAURO' O. JT  AJUNIOR 
[t4D - 
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ANEXO 1 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (MODELO) 

A empresa 

 

inscrita no 

 

CNPJ/MF n°.  sediada à  

por intermédio de seu representante ou responsável legal o(a) Sr(a). 

portador(a). da Carteira de Identidade no. 

 e do CPF n°.  DECLARA, sob as penas da Lei que reúne 

todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital. 

em de 

Assinatura: 
Nome: 
(do Representante legal ou procurador da empresa proponente) 
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ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

(Razão Social, endereço. email. telefone, CNPJ e Inscrição estadual) 

Local e Data  

Edital de Pregão, na forma Eletrônica, n°. 02/2021 
Descrição do Objeto:  Aquisição de Material Escolar para compor os kits escolares que serão 
destinados aos alunos das Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino 
de Jandaia do Sul, para o ano letivo de 2021, conforme Termo de Referência (Anexo V). 

Item Qtd CATMAT Especificação Marca / 
Fabricante 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1.800 unid 430289 - Agenda, tipo: escolar, quantidade de 
folhas: 224 un., gramatura: 336g m2, 
comprimento: 160mm, largura: 120mm, 
material: papel. 

2.000 unid 467376 - Borracha apagadora escrita, material 
látex, comprimento: 25mm. largura: 
35mm, altura: 8mm, cor: branca. 

2.  1.000 unid 274934 - Caderno caligrafia, material: celulose 
vegetal, material capa: papelão, 
apresentação: brochura, quantidade de 
folhas: 40f1, comprimento 150mm, 
largura: 210mm. tipo: pedagógico, 
caligrafia. 

3.  1.600 unid 273674. - Caderno cartografia, apresentação: 
espiral, quantidade de folhas: 100 fl, 
características adicionais: de desenho, 
sem papel seda, capa mole, tipo: 
trmanho ofício 

4.  3.600 unid 332976 
-- 

- Caderno, material: celulose vegetal, 
quantidade folhas: 96f1; comprimento: 
275 mm, largura: 200mm, características 
adicionais: folhas pautadas e capa dura. 

5.  3.000 unid 462250 - Caderno, material: celulose vegetal, 
material capa: capa dura, quantidade 
folhas: 48f1. comprimento: 210 mm, 
largura: 149 mm, características 
adicionais: folhas pautadas, costurado 
1.4. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
CNPJ: 75771204/0001-25 

Praça do Café, 22 - Jandaia do Sul - PR - CEP 86.900-000 
Fone: (043) 3432.9250 

E-mail: Iicitacao©jandaiadosul.pr.gov.br  

6.  1.000 unid 435108 - Caneta esferográfica, material: plático 
reciclado, quantidade de cargas: 1 un. 
material ponta: latão com esfera de 
tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta: 
azul, características adicionais: corpo 
sextavado, transparente e orifício lateral. 

7.  1.700 unid 390028 - Cola branca. composição: polivinil 
acetato - pva, cor branca, aplicação: 
escolar, características adicionais: 
lavável, não tóxica, validade mínima 18 
meses, tipo: líquido, 90g. 

8.  900 unid 257647. - Giz de cera, cera plástica com corante 
atóxico, cor: variadas, tamanho: grande, 
espessura: grossa. Com  12 unidades 

9.  1.800 unid. 432301. - Lápis de cor, material: madeira, cor: 
diversas, formato: triangular. 
características adicionais: certificação 
ambiental. Com  12 unidades 

10.  50 unid 382152 - Lápis preto, material corpo: madeira, 
dureza carga hb, material carga: grafite 
n°2, normas técnicas: abnt. 15236/2005. 
Caixa com 144 unidades. 

11.  1.100 unid 225173 - Massa de modelar, composição 
básica: água, carboidratos de cereais e 
cloreto de sódio, apresentação: 12 
bastões, quantidade de cores: 12 un., 
cor: sortida, características opcionais: 
sem moldes, prazo de validade: 4 anos, 
características adicionais: atóxica, 180g. 

12.  1.700 unid 461889 - Papel sulfite, papel para impressão 
formatado, tipo: silfite, apergaminhado, 
ofício, tamanho (c x 1) 297 x 210 mm 
gramatura 75g m2, cor: branco, 
característica adicional: alvura superior. 
Embalagem 500f1s. 

13.  1.700 unid 325030 - Pincel desenho, material cabo: 
plástico, tipo ponta: chato, material 
cerda: pelo animal, tamanho: 10. 

14.  1.000 unid. 313577 - Régua comum, material: plástico 
crista!, comprimento: 30cm, graduação: 
centímetro, milímetro, tipo material: 
rígido, características adicionais: 
2,50mm de espessura. 

15.  1.500 unid. 456254 - Tesoura Escolar, material: aço 
inoxidável, comprimento: 15cm, 
características adicionais: tipo escolar 
com ponta arredondada. 
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375733 16. 1.000 unid - Tinta guache, composição: resina 
vinícula, água, pigmento, cargas e 
conservante, cor: diversas, 
características adicionais: conjunto com 
6 frascos de 15m1 cada. 

TOTAL 

• Prazo de entrega: em até 20 (vinte) dias úteis, no local definido pelo Departamento de 
Educação e Esportes, após solicitação. 

• Condição de pagamerto: em até 30 dias, após a entrega do objeto. 
• O prazo da validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a contar da data 

fixada para a abertura da licitação. 
Declaro que estão inclusas nesta proposta as despesas com pessoal, frete, seguros, 

impostos, taxas, encargos e demais despesas indispensáveis a entrega do objeto da presente 
licitação. 

• Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipuladas neste Edital. 

Atenciosamente, 

Assinatura: 
Nome: 
(do Representante legal da empresa proponente em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO CONJUNTA (MODELO) 

A empresa  inscrita no CNPJ/MF n°. , sediada à  por intermédio 
de seu representante ou responsável legal o(a) Sr(a).  portador(a), da Carteira de 
Identidade n°.  e do CPF n°.  DECLARA, sob as penas da Lei que: 

. Não há no seu quadro de sócios, servidores públicos do município, 

• Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto no inciso V do ad. 27 da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de novembro de 
1999; 

• Para atendimento ao § 2°, do Artigo 32, da Lei n°. 8.666/93 que. até a presente data. 
inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

• Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de 
suas esferas. 

• Recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

• Atende as regras de sustentabilidade ambiental definidas pela Instrução Normativa 
1/20 10. 

• Terá a disponibilidade, caso venha a vencer a licitação, do fornecimento, NO PRAZO 
PREVISTO, dos produtos e/ou serviços licitados. 

()Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*.  

Assinatura: 
Nome: 
(do Representante legal ou procurador da empresa proponente em papel timbrado da 
empresa) 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEMPRESA — ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE — EPP OU MICROEMPREENDOR 

INDIVIDUAL (MODELO) 

(nome/razão social)   . inscrita no CNPJ n°.  por 
intermédio do contador responsável da empresa. o(a) Sr(a)  
portador (a) da Cédula de Identidade n°.  e CPF no.  

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei. ser Microempresa 
), Empresa de Pequeno Porte ( ), ou Microempreendedor Individual - MEl ( ), nos termos de 

legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4° do artigo 3° da lei 
Complementar n°123/06 e alterações. 

(local e data) 

Assinatura 
Nome: 
(do contador responsável da empresa) 
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ANEXO V 

TERMO DE REFERÊNCIA 



DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

20 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
Rua: Luiz Marconi, n° 9 

JANDAIADOSUL—PR - CEP86900-000 
Fone/Fax: (43) 3432-2149 - E-mail: pmIdsdichotmail.com   

TERMO DE REFERÊNCIA 

1- OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para aquisição de Material Escolar para compor os Kits Escolares, 
que serão distribuídos aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. 

2. VALOR MÁXiMO ESTIMADO E ESPECIFICAÇÕES 

2.1. O preço máximo estimado e admitido pela administração para a aquisição do objeto deste 
í'.prtimp çí'r (Jf 

Item Qtd CATMAT Especificação Valor 
unit. 

Valor 
total 

1 .800  unid 430289 - Agenda, tipo: escolar, quantidade de folhas: 
224 un., gramatura: 336g m, comprimento: 
160mm, largura: 120mm, material: papel. 

7,97 14.346,00 

2. 2.000 unid 467376 - Borracha apagadora escrita, material látex, 
comprimento: 25mm, largura: 35mm, altura: 
8mm. cor: branca. 

0,67 1.340,00 

3 1.000 unid 274934 - Caderno caligrafia, material: celulose 
vegetal, material capa: papelão, apresentação: 
brochura, quantidade de folhas: 40fl, 
comprimento 150mm, largura: 210mm, tipo: 

- ..-.-.._, -í 

2,16 2.160,00 

4. 1.600 unid 273674. - Caderno cartografia, apresentação: espiral, 
quantidade de folhas: 100 fi, características 
adicionais: de desenho, sem papel seda, capa 
mole, tipo: tamanho oficio 

6,61 10.576,00 

i.-i:iuj w, Iü - auïnu, -ÍnaLfffiT. ctuiuc vcguLií, 

quantidade folhas: 96f1; comprimento: 275 
mm, largura: 200mm, características 
adicionais: folhas pautadas e capa dura. 

/,U L).'+Ô,tJU 

6. 3.000 unid 462250 - Caderno, material: celulose vegetal, material 
capa: capa dura, quantidade tàíhas: 4'8tí, 
comprimento: 210 mm, largura: 149 mm, 
características adicionais: folhas pautadas, 
costurado 1,4. 

2,96 8.880,00 
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7 1.000 unid 435108 - Caneta esferográfica, material: plático 

reciclado, quantidade de cargas: 1 un., material 
ponta: latão com esfera de tungstênio, tipo 
escrita: média. cor tinta: azuL características 
adicionais: corpo sextavado, transparente e 
orificio lateral. 

0,99 990,00 

8. 1.700 unid 39002r. - Cola branca, composição: polivinil acetato — 
pva, cor branca, aplicação: escolar, 

: 

2,39 4.063,00 

validade mínima 18 meses, tipo: liquido, 90g 

9 900 unid 257647. - Giz de cera, cera plástica com corante 
atóxico, cor: variadas, tamanho: grande, 
espessura: grossa. Com  12 unidades 

2,83 2.547,00 

10.  1.800 unid. 432301. — Lápis de cor, material: madeira, cor: 
diversas, formato: triangular, características 
adicionais: certificação ambiental. Com 12 
unidades 

6,46 11.628,00 

11.  50 unid 382152 — Lápis preto, material corpo: madeira, dureza 
carga hb, material carga: grafite n' 2, normas 
técnicas: abnt. 15236/2005. Caixa com 144 
unidades. 

41,71 2.085,50 

12.  1.100 unid 225173 - Massa de modelar, composição básica: água, 
carboidratos de cereais e cloreto de sódio, 
apresentação: 12 bastões, quantidade de cores: 
12 au., ttyr. surtida, raterrstitas upeiunaís 
sem moldes, prazo de validade: 4 anos 
características adicionais: atóxica, 180g. 

4,48 4.928,00 

13.  1.700 unid 461889 - Papel sulfite, papel para impressão 
formatado, tipo: silfite, apergaminhado, oficio, 
tamanho (e x 1) 297 x 210 mm, gramatura 75g 

cor: branco, característica adicional: alvura 
superior. Embala' em SOORs. 

18,74 31.858,00 

14.  1.700 unid 325030 - Pincel desenho, material cabo: plástico, tipo 
ponta: chato, material cerda: pelo animal, 
tamanho: 10. 

3,26 5.542,00 

15.  1.000 unid. 313577 — Régua comum, material: plástico cristal, 
comprimento: 30cm, graduação: centímetro, 
milímetro, tipo material: rígido, características 
adicionais: 2,50mm de espessura. 

1,15 1150,00 

ló. iG& urtni. 432S' - Ttnuã tõt, iâ'a. nxidvi, 
comprimento: 15cm, características adicionais: 
tipo escolar com ponta arredondada. 

3,83 5.745,u 

17. 1.000 unid 375733 - Tinta guache, composição: resina vinícula, 
água, pigmento, cargas e conservante, cor: 

i: 
com 6 frascos de 15m1 cada. 

4,85 4.850,00 

TOTAL 138.176,50 

2.2. Os produtos deverão estar acondicionados em suas embalagens originais, ou conter 
etiqueta/rótulo do fabrïcante contendo as especificações, para identificar suas rísticas 
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3. CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

3.1. Nos termos do inciso 1 do art. 48 da LC 123/2006 a Administração Pública deverá realizar 
processo licitatório destinado exclusívamente à participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte quando as licitações forem processadas por itens ou lotes cujos valores sejam iguais 
ou inferiores à R$ 80.000,00. 

4. FORNECIMENTO E/OU EXECUÇÃO 

4.1. O prazo de vigência desta licitação será por um período de 6 (seis) meses e o objeto da presente 
licitação deverá ser entregue em .ité 20 (vinte) dias corridos, no(s) local(is) e horário(s) definido, 
pelo Departamento de Educacão e EsDortes. após solicitação. 

4.2. Constatadas irregularidades no objeto, o Órgão Gerenciador poderá: 
a) no que diz respeito à especificação ou defeitos, rejeitá-lo no todo, determinando sua substituição 
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b) na hipótese de substituição, o Fornecedor deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, mantido o preço inicialmente contratado/registrado; 
c) no que diz respeito à diferença das características do objeto, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
d) na hipótese de complementação, o Fornecedor deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
do Orgão Gerenciador, mantido o preço inicialmente contratado/registrado. 

4.3. Correrão por conta da con:mtada/fornecedor todas as despesas com embalagem, seguros, 
transporte, distribuição, tributos, encargos trabalhistas e previdenciános decorrentes do 
fornecimento e/ou serviços. 

4.4. As dúvidas e demais informações quanto as especificações deverão ser esciarecidas junto ao 
Departamento de Educação e Esportes, no endereço Rua Luiz Marconi, n° 91— Jandaia do Sul — 
PR, ou pelo telefone (43)3432-2149 ou e-mail documentacao.dec(jandaiadosul.pr.gov.br   

5. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 

5.1. As despesas decorrentes da contratação, correráo à conta da dotação especifica a saber: 

Cód Fonte Descrição Órgão Funcional Proj/Ativ Categoria Descrição 
1400 107 Sal. Educação 07.01 12.361.0017 2.012 3.3.90.32.02.00.00 Mat.Educação para dist.gratuita 

Mat.Educação para dist.gratuita 1401 107 Sal. Educação 07.01 12.361.0017 2.014 3.3.90.32.02.00.00 

6. JUSTIFICATiVA E OBJETiVO DA CONTRATAÇÃO 

6.1 — A constituição Brasileira, em seu Art. 205 e 206, assegura o direito de todos e a igualdade de 
condições para o acesso a educação. 

6.2 - A aquisição dos materiais escolares tem como finalidade assegurar condições adequadas e de 
igualdade para a escola desenvolver com eficácia o processo de ensino e aprendizagem. 
6.3 — Entendemos que a permanência do aluno na escola e o sucesso de ensino e aprendizagem 
dependem de diversos fatores, entre eles está os materiais escolares adequados para realização das 
atividades. 

6.4 — A composição dos kits de materiais escolares varia em função dos níveis de ensino 
educação básica para os quais são destinados: Educação Infantil, Ensi s . . damental — ..éries 
iniciais e ETA — Educação de Jovens e Adultos. 
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6.5 — A quantidade dos materiais está baseada na composição do kit e na quantidade de matrículas 
da rede municipal de ensino, a qual atende aproximadamente 1700 alunos, do Infantil O ao 50  Ano 
do Ensino Fundamental. 

6.6 — Foi previsto um acréscimo no quantitativo de folhas de papel sulfite (item 13), devido a 
quantidade de atividades impressas para atender o ensino remoto, no atual cenário de pandemia. 

7. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

a) Entregar os produtos nas quantidades e no prazo estabelecido pela Administração Pública 
Municipal; 
b) responsabilizar-se pela qualidade do objeto, inclusive a promoção de readequações, sempre que 
detectadas impropriedade que possam comprometer a consecução do objeto pactuado; 
c) responsabili7lr-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE durante a 
vigência do contrato, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes ao instrumento contratual; 
d) responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à 
execução do contrato; 
e) responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei no. 8.078/90 — Código de Defesa do 
Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade do objeto. 
f) manter, durante toda vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital, nos tennos do art. 55, Inciso XIII, da lei n°. 8.666/93, que será observado, 
quando dos pagamentos a Contratada; 
g) cumprir todas as especificações/obrigações previstas neste Termo. 

8. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

a)cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, efetuando os 
pagamentos de acordo com a Cláusula do pagamento; 
b) fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se 
fizerem necessários á execução da contratação; 
e) notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação; 
d) notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
e) fiscalizar a execução da contratação por um representante da CONTRATANTE, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e de tudo dará ciência à 
Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n°. 8.666/93. 

9. FISCALIZAÇÃO 

9.1. Para promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipulida no 
contrato,o gestor e o fiscal deverão: 
a) propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades previstas no contrato e na 
legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pelo Fornecedor; 
b) encaminhar o fato à deliberação superior para a adoção das medidas conetivas e punitivas 
aplicáveis, no caso de haver indícios de apropriação índébita e de prejuízo ao erário. 
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9.2. A fiscalização de que trata o item anterior não exclui nem reduz a responsabilidade do 
Fornecedor, pélos danos causados ao município ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão 
uJposà ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 

9.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do município, não elide nem diminui a 
responsabilidade da empresa Fornecedora quanto ao cumprimento das obrigações pactuacfas entre 
as partes. 

in &w'Ai a n .a 

10.1. O licitante que se recusar a assinar o contrato injustificadamente, falhar ou fraudar a sua 
execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e 
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 
05 (cinco) anos. enuuanto nerdirarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
proferida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das 
multas previstas neste Termo, além de outras cominações legais. 

10.2. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o Fornecedor às seguintes 
penalidades: 
— advertência, quando a gravidade da inexecução no contrato não justificar a imposição de 

penalidade mais grave. 
— multa, nas seguintes hipóteses e graduações: 
a) pelo atraso na execução do objeto deste Tenno, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

do objeto ofertado, devidamente atualizado, independentemente de eventual rescisão contratual, a 
criterio da Admuustração, nos termos do art. 79, inciso 1, da Lei n. .666, de 1993; 
b) pela rescisão unilateral no contrato pelo Fornecedor, sem justa causa, o que caracterizará 
descumprimento total da obrigação assumida, multa de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor 
total do objeto ofertado, devidamente atualizado; 
e) pelo descumprirnento das demais condições fixadas no Edital eno contrato e não abrangida pelas 

dmInYI, rnU4 'UV V'I* ZCZ 1» wimYJ  %YiYiç Y W Y »V'JCflY O dAY, YUd 

evento, devidamente atualizado, independentemente de eventual rescisão contratual, até o limite de 
50% (cinqüenta por cento) do valor total do objeto ofertado. 

10.3. As atualizações das multas serão feitas com base no IGP-M (FGV). 

10.4. As multas serão descontadas dos pagamentos no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da 
data de publicação do ato de punição, ou ainda, quando for o caso, poderão ser cobradas 
judicialmente, nos termos dos § 2° e 3° do art. 86 da Lei n° 8.666/93. 

10.5. Das nenalidades de iiue lrittam a LeL cabe recurso ou nedido de reconsideração, conforme o 
caso. 

10.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo e sem a devida 
motivação. 

H.. A, iauc  aau , poui. c ïïmiw uu ïwau, 
devidamente comprovado, a critério da autoridade competente do Município. 

10.8. Para a aplicação das penalidades previstas, o Fornecedor será notificado para apresentação de 
defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notifi . 2 
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10.9. As penalidades previstas sío independentes entre si, podendo as multas serem aplicadas 
cumulativamente com as demais sanções, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

10.10. No caso de aplicação cumulativa de sanções, o Ordenador de Despesa do município ao 
decidir, fará a devida fundamentação para aplicação das sanções cumuladas. 

10.11. O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação do ato. 

10.12. Após a aplicação de qualquer penalidade, o município comunicará por escrito ao Fornecedor 
e providenciará a publicação no Orgão Oficial do Município, constando o fundamento legal da 
punição. 

11. PAGAMENTO 

li.!. O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 30(trinta) dias após o 
fornecimento do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal que deverá ser emitida em nome do 
MUNTCIPIO DE JANDAIA DO SUL — CNN N°. 75.771.204/0001-25, juntamente com a Prova de 
regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de regularidade relativa à Seguridade Soda!, ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos 
Perante a Justiça do Trabalho, demonstrando situação regular no cwnpnmento dos encargos 
sociais instituídos por lei. As notas e documentos fiscais deverão ser protocolados no Setor de 
Protocolo da Prefeitura. 

12. AMOSTRAS (se necessário; 

12.1. Havendo a necessidade, o licitante classificado em primeiro lugar, poderá ser convocado para 
apresentar AMOSTRA, sob pena de não aceitação da proposta. 

12.2. A amostra poderá ser solicitada, principalmente, quando o(s) item(s) proposto seja de marca 
não seja conhecjda pelo departamento solicitante/setor de compra do município, ou que em 
momento pretérito apresentou problema de rendimento, funcionamento ou desempenho, para a 
verificação da compatibilidade do item com as especificações constantes do Termo de Referência. 

12.3. Na hipótese de apresentação de amostras, a sessão será suspensa e retomada somente após a 
análise acerca da aceitação do produto/material a que se refere. A nova data e horário para a sua 
continuidade será informado, pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação, com antecedência de no mínimo 24 (vinte e quatro) hora. 

12.4. As amostras deverão: 
a) ser apresentadas no prazo de no prazo de até 10 (dez) dias, após convocação, no Deparatamento 
de Educação e Esportes, Rua Luiz Marconi 0  91, Centro, CEP: 86900-000, Jandaia do SuIiPR; 
b) estar devidamente etiquetadas, contendo o número do Pregão, o nome da empresa proponente e o 
número do item a que se refere 
e) estar acondicionados nas embalagens fechadas/lacradas e onginais fornecidas pelos fabricantes, 
contendo informações que permitam conferir as especificações, ou estarem acompanhados de ficha 
ou laudos técnicos que comprovem sua compatibilidade com as especificações do Edital e seus 
anexos. 
d) apresentar informações em língua portuguesa, sulicientes para análi. • jroduto, quai 
produtos forem de origem estrangeira, 
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12.5. O número de amostras a serem entregues para análise visual e aprovação deve ser de 01 (uma) 
amostra para cada item arrematado. 

12.6. A análise será realizada pelo setor demandante, podendo contar com o auxílio de outros 
setores. O referido setor, após análise criteriosa, emitirá relatório de Aprovação/Reprovação das 
amostras. 

12.7. SERÃO AVALIADOS OS SEGUINTES ASPECTOS E PADRÕES MÍNIMOS DE 
ACEITABILIDADE: 
a) estar acondicionados nas embalagens fechadas/lacradas e onginais fornecidas pelos fabricantes, 
contendo informações que permitam conferir as especificações. 
b) verificação das características dos produtos ofertados com os especificados, tais como: cor, 
composição, quantidades de materiais em cada embalagem e dimensões solicitadas ou embalagem, 
apresentação, peso, volume, comprimento, gramatura. 
c) verificação da conformidade de cada produto ofertado com os requisitos previstos no edital; 
d) apresentar informações em língua portuguesa, suficientes para análise do produto, quando os 
produtos forem de origem estrangeira 

12.8. Havendo necessidade de avaliação mais detalhada do material entregue, eventual custo com 
testes, análises de laboratório, ou laudos técnicos, o mesmo deverá ser efetuado pela 
contratadaifornecedor, confonne disposto no art. 75, da lei 8.666/93 aplicando-se ainda, as 
penalidades cabíveis se os produíos não atenderem às especificações contidas no edital. 

12.9. Serão desclassificadas as propostas cujas amostras não atendam às especificações do Edital e 
seus anexos. 

12.10. Também será desclassificada a proposta do licitante que não entregar a amostra dentro do 
prazo estabelecido. 

12.11. Ocorrendo a desclassificação, serão solicitadas para análise as amostras do segundo colocado 
e assim sucessivamente 

12.12. Após a homologação do certame, o licitante terá 3 (três) dias para retirar a amostra rejeitada 
no mesmo endereço indicado para a entrega. Após o decurso de tal prazo, não havendo a retirada, as 
amostras serão descartadas. As amostras da licitante vencedora ficarão retidas para efeito de 
comparação quando da entrega do objeto desta licitação. 

Jandaia do Sul, 02 de fevereiro de 2021. 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N° /2021 

CONTRATO DE FORNECIMENTO E/OU EXECUÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX 

O Município de Jandaia do Sul pessoa jurídica de direito público, sito na Praça do 
Café, n°. 22, Estado do Paraná, neste ato. representada pelo Prefeito Municipal Senhor LAURO 
DE SOUZA SILVA JUNIOR, portador da Cédula de Identidade R.G. n°. 8.094.658-9/SESP-PR, 
inscrito no CPF/MF sob o n°. 041.472.819-07, a seguir denominado CONTRATANTE, e a 
Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, sito à 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEPXXXXXXXXXX, na cidade de XXXXXXXX, inscrita no 
CNPJ sob n°.XXXXXXXXXXXX, telefone: xxxxx, email: xxxxx, neste ato representada por seu 
(sua) representante ou Responsável Legal, Senhor (a) XXXXXXXXXXXXXXX, portador da 
Cédula de Identidade R.G. n°. xxxxxxxxxxx. e inscrito no CPF/MF sob o n°. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o 
presente Contrato, decorrente do resultado da licitação, modalidade PREGAO, na forma 
ELETRONICA N°. 02/2021, do tipo MENOR PREÇO, valor GLOBAL POR ITEM, homologado 
em ...J....I....., nos termos da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, Lei n°. 10.520/2002, assim como 
pelas condições do Edital supra mencionado, pelos termos da proposta da CONTRATADA e 
pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto a aquisição de Material Escolar para compor os kits 
escolares que serão destinad )5 aos alunos das Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede 
Municipal de Ensino de Jandaia do Sul, para o ano letivo de 2021, conforme Termo de 
Referência (Anexo V). 

ltem Quantidade - Especificaçoes 
Marca/Modelo 

Valor 
Unitário 

VALOR 
TOTAL 

TOTAL - 

CLÁUSULA SEGUNDA — LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

A legislação aplicável a este Contrato é a constante da Lei Federal n°. 
10.520/2002 e a Lei Federal n°. 8.666/1993 e suas alterações e demais disposições aplicáveis a 
Licitação e Contratos Administrativos, bem como as Cláusulas deste instrumento e, 
supletivamente, os princípios la teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
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§ 1° Integram este contrato, o Edital de Pregão, na forma Eletrônica n°. 02/2021 e 
seus anexos, proposta de preços escrita, de cujo inteiro teor as partes declaram ter 
conhecimento e aceitam. 

§ 2° Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente 
protocolada. 

CLÁUSULA TERCEIRA - SUBORDINAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS 

As partes se declaram sujeitas às normas previstas à Lei Federal n°. 
10.520/2002, Lei Federal n°. 8.666/93. ao Edital de Pregão, na forma Eletrônica n°. 02/2021 e 
às cláusulas expressas neste Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste 
Contrato: 

— Entregar o objeto no prazo e nas condições estabelecidas pela Administração 
Pública Municipal, 

— Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos inclusive a 
promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedade que possam comprometer a 
consecução do objeto pactuado; 

III - Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao 
CONTRATANTE durante a vigência do presente contrato, bem como os relativos à omissão 
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências 
legais inerentes a este instrumento: 

IV - Responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros. 
ainda que vinculados à execu;ão do presente contrato: 

V - Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n°. 8.078/90 — Código de 
Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade do objeto: 

VI — Permitir a fiscalização por parte da contratante, prestando todos os 
esclarecimentos solicitados; 

VII — Manter, durante toda vigência deste contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

VIII - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de Pregão, na forma 
Eletrônica n°. 02/2021 que deu origem ao presente instrumento, especialmente as contidas no 
Termo de Referência elaborado pelo Departamento de Educação e Esportes. 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Constituem obrigações da CONTRATANTE além das demais previstas neste 
Contrato: 

- Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA. 
efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula do pagamento. 

II - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 
informações que se fizerem necessários à execução da contratação; 

III Notificar, formal e tempestivamente. a CONTRATADA sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento da contratação; 

IV - Notificar a CONTRATADA. por escrito e com antecedência, sobj multas. 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
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V - Fiscalizar a execução da presente contratação por um representante da 
CONTRATANTE, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e 
de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal n°. 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA — FORNECIMENTO E/OU EXECUÇÃO 

O objeto da presente licitação deverá ser entregue/executado conforme Termo 
de Referência, incorporado como Anexo deste Contrato. 

§ 1° Constataas irregularidades no objeto contratual. a Contratante poderá: 

a) no que diz respeito à especificação ou defeitos. rejeitá-lo no todo, 
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 

b) na hipótese de substituição, o fornecedor deverá fazê-la em conformidade com 
a indicação da Administração, mantido o preço inicialmente contratado; 

c) no que diz respeito à diferença das características do objeto, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação. sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

d) na hipótese de complementação. o fornecedor deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Contratante, mantido o preço inicialmente contratado. 

§ 2° Todos os itens objeto deste Contrato deverão ser entregues acompanhados 
de documentação técnica (manuais, catálogos, prospectos técnicos), incluindo o respectivo 
Termo de Garantia e Certificado do lnmetro, quando for o caso, e ainda cabos, adaptadores e 
demais acessórios necessáric s ao perfeito funcionamento. 

§ 3° - Correrão por conta da contratada todas as despesas com embalagem, 
seguros, transporte, distribuição, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do 
fornecimento e/ou serviços. 

§ 4° As dúvidas e demais informações quanto as especificações deverão ser 
esclarecidas junto ao Departamento de Educação e Esportes. no endereço Rua Luiz Marconi. 
n° 91— Jandaia do Sul — PR, ou pelo telefone (43) 3432-2149 ou e-mail 
documentacao.dec(jandaiadosul.pr.gov. br. 

CLÁUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO 

O objeto do presente Contrato será recebido nos termos do Art. 73, da lei 
8.666/93. 

CLAUSULA OITAVA — FISCALIZAÇÃO 

Para promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições 
estipuladas neste Contrato, na forma do artigo 67, da Lei n°. 8.666, de 21.06.93 o gestor e o 
fiscal deverão seguir a Portaria Municipal n°. 28, de 12 de março de 2019, e ainda: 

a) propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades 
previstas neste contrato e na legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela 
CONTRATADA; 
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b) encaminhar o fato à deliberação superior para a adoção das medidas 
corretivas e punitivas aplicáveis, no caso de haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo 
ao erário. 

§ 1° A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos; 

§ 2° A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE, não 
elide nem diminui a responsabilidade da empresa CONTRATADA quanto ao cumprimento das 
obrigações pactuadas entre as partes. 

CLAUSULA NONA — DESPESAS ORÇAM ENTÁRIAS 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta 
da dotação específica a saber: 

Cód Fonte Descrição Órgão Funcional Proj/Ativ Categoria Descrição 
1400 107 Sal. Educação 07.01 12.361.0017 2.012 3.3.90.32.02.00.00 Mat.Educação para dist.gratuita 
1401 107 Sal. Educação 07.01 12.361.0017 2.014 3.3.90.32.02.00.00 Mat.Educaçâo para dist.gratuita 

CLÁUSULA DÉCIMA — PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O valor global deste contrato é de R$ 

 

( ). 

 

§ 100 pagam nto à empresa a ser contratada será em até 30 (trinta) dias, após 
a entrega do objeto, desde que estejam de acordo com as especificações descritas no Termo de 
Referência, mediante apresentação de Nota Fiscal que deverá se emitida em .ome do 
MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL — CNPJ N°. 75.771.204/0001-25, juntamente com a Prova de 
regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de regularidade relativa à Seguridade 
Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Prova de Inexistência de Débitos 
Inadimplidos Perante a Justiça do Trabalho, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei. As notas e documentos fiscais deverão ser protocolados no 
Setor de Protocolo da Prefeitura. 

§ 2° Deverá constar obrigatoriamente nas notas fiscais o núnero da 
licitação, n°. do contrato. 

§ 3° As despesas relativas aos serviços decorrentes deste contrato serão 
suportadas pelos recursos constantes no orçamento municipal do exercício de 2021. 

§ 40 As Notas Fiscais/Faturas correspondentes serão discriminativas, devendo 
não apresentar rasuras e/ou entrelinhas e estar de acordo com o Protocolo ICMS 42, ie 03 de 
julho de 2009 (emitir Nota Fiscal Eletrônica — NF-e, modelo 55, independentemente da 
atividade econômica exercida). 

§ 5° Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a 
ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização 
monetária. 

§ 6° O preço contratado será fixo e irreajustável. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá vigência de 6 (seis) meses, contada a partir da data da 
sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Na hipótese da licitante adjudicatária não entregar os documentos de acirdo com 
o item 9 do edital, apresentar documentação falsa, não manter a proposta ou lances ou recusar-
se a assinar o Contrato injustificadamente, a Pregoeira examinará a proposta ou lance 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
Edital, inclusive negociando o melhor preço. 

§ 1° O licitante que se recusar a assinar o Contrato injustificadamente, falhar ou 
fraudar a sua execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio 
da citação e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja proferida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
sem prejuízo das multas previstas neste Edital, além de outras cominações legais. 

§2° A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às 
seguintes penalidades: 

— advertência, quando a gravidade da inexecução do contrato não justificar a 
imposição de penalidade mais grave. 

II — multa, nas seguintes hipóteses e graduações: 
a) pelo atraso na entrega e/ou execução do objeto deste Pregão, multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor total do objeto ofertado, devidamente atualizado, 
independentemente de eventual rescisão contratual, a critério da Administração, nos t ermos do 
ad. 79, inciso 1, da Lei n°. 8.666, de 1993; 

b) pela rescisão unilateral do contrato pela Contratada, sem justa causa, o que 
caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, multa de 50% (cinqüenta por cento) 
sobre o valor total do objeto devidamente atualizado; 

c) pelo descumprimento das demais condições fixadas no Edital e no C DntratO e 
não abrangida pelas alíneas anteriores, multa de 10% (dez por cento) sobre o valo', total do 
objeto ofertado, para cada evento, devidamente atualizado, independentemente de eventual 
rescisão contratual, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor total do objeto ofertado. 

§ 3° As atualizações das multas serão feitas com base no IGP-M (FGV). 

§ 40 As multas serão descontadas dos pagamentos no prazo de 10 (dez) dias 
corridos, contados da data de publicação do ato de punição, ou ainda, quando fo o caso, 
poderão ser cobradas judicialmente, nos termos dos § 2° e 3° do ad. 86 da Lei n° 8.666/93. 

§ 5° Das penalidades de que tratam a Lei, cabe recurso ou pe.dio de 
reconsideração, conforme o caso. 
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§ 6° Nenhums penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo e 
sem a devida motivação. 

§ 7° As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas se ocorrer cao fortuito 
ou força maior, devidamente comprovado, a critério da autoridade competente do Município. 

§ 8° Para a aplicação das penalidades previstas, a Contratada será notificada 
para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

§ 9° As penalidades previstas são independentes entre si, podendo as multas 
serem aplicadas cumulativamente com as demais sanções, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

§ 10 No caso de aplicação cumulativa de sanções, o Ordenador de Despesa do 
município ao decidir, fará a devida fundamentação para aplicação das sanções cumuladas. 

§ 11 O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 5 
(cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

§ 12 Após a aplicação de qualquer penalidade, o município comunicará por 
escrito à Contratada e providenciará a publicação no Órgão Oficial do Município, constando o 
fundamento legal da punição. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — FRAUDE E CORRUPÇÃO 

A contratada deve observar e fazer observar o mais alto padrão de étic durante 
todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as 
seguintes práticas: 

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no proesso de 
licitação ou na execução de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou 
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, 
visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participaçã em um 
processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 

e) "prática obstrutiva": destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 
inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, 
com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, do Edital 
e atos cuja intenção seja imp'dir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 
multilateral promover inspeção. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de financiamento, parcial ou in1gral, por 
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá 
sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinijente 
ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organnÍ e, em 
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qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa. diretamente ou por meio de um 
agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 
licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a 
contratada concorda e autoriza que, o Município, e/ou na hipótese de o contrato vir a ser 
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele 
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os 
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 

Fica proibida a cessão ou a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto 
contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77. 78 
e 79, da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações. 

§ 1° A rescisão acarretará. independentemente de qualquer procedimento judicial 
ou extrajudicial por parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste 
contrato, limitadas ao valor dos prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste. 
até a completa indenização dos danos. 

§ 2° Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma 
remuneração será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela 
CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela CONTRATADA. previstas no presente 
contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES 

O presente Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo, para ajuste de 
condições supervenientes que impliquem em modificações nos casos previstos nos Diplomas 
Legais pertinentes à matéria. 

Parágrafo Único - O contratado fica obrigado aceitar nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor atualizado de fechamento do PREGÃO, obedecido o disposto no § 1°. , do artigo 
65 da Lei Federal n°. 8666/93. através de Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato 
serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei n°. 8.666. de 1993, na 
Lei n°. 10.520, de 2002, e demais regulamentos e normas administrativas, e subsidiariamente 
pelas normas e princípios gerais dos contratos. - 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO 



Gláucia Regina de Carvalho Laurentino 
CPF: 005.390.169-00 

Fiscal do Contrato 
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Fica eleito o foro da Comarca da CONTRATANTE, Estado do Paraná. para 
dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento 
Contratual em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

Janda,a do Sul, de  de 2021. 

Município de Jandaia do Sul XXXXXXXXXX 
- LAURO DE SOUZA SILVA JUNIOR - xxxxxxx 

Contratante Contratada 

Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
Testemunha 1 Testemunha 2 

Gera Ido Wanderley Bezerra 
CPF. 619.746.929-49 
Gestora do Contrato 
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ANEXO VII 

MODELO DE PROCURAÇÃO (SUGESTÃO) 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa). com sede 
(endereço completo) inscrita no CNPJ/MF sob n°. e Inscrição Estadual sob n°. 

 Representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) 
Sr(a)(s) , portador(a) da Cédula de Identidade RG n.°  e CPF n.°  
nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a). , portador(a) da 
Cédula de Identidade RG n°.  e CPF n°.  a quem confere(m) amplos poderes 
para representar a (Razão Social da Empresa) perante a Município de Jandaia do Sul, no que se 
referir ao Pregão, na forma eletrônica n°. 02/2021, com poderes para tomar qualquer decisão 
durante todas as fases da Licitação, inclusive apresentar proposta em nome da Outorgante. 
formular novas propostas d preços na(s) etapa(s) de lances, desistir expressamente da 
intenção de interpor recurso administrativo, manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor recursos administrativo, assinar a Ata 
da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Pregoeira, enfim praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar Contratos/ARP 
de Fornecimento/Serviços e demais compromissos. A presente procuração é válida até o dia 

Por ser verdade, firmamos a presente procuração para que produza os efeitos legais. 

Local e data. 
(Assinatura(s) com firma(s) reconhecida(s) do(s) outorgante(s) com poderes para este fim. 
conforme Contrato Social da empresa) 
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