CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – ESTADO DO PARANÁ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
PROCESSO Nº 029/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA -ME/EPP - LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014
PREÂMBULO:
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, Estado do
Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, sob nº
95.590.998/0001-55, com sede na Rua Prefeito Armando Fassini, 563, CEP
85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR, torna público a realização de
licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço, Por Lote,
objetivando: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SOM,
VÍDEO E TELEFONIA PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SANTO
ANTONIO DO SUDOESTE – PR, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de
17 de julho de 2002, e subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho
de 1993, suas alterações e leis complementares 123/2006 e 147/2014, a ser
executada pela Comissão designada pela Portaria nº 042/2018, e nas condições
fixadas neste edital e seus anexos.
PROTOCOLO: o protocolo dos envelopes e do credenciamento deverá ser feito
no Departamento de Licitações, até o prazo máximo do dia 26/09/2018, as
09:00 horas.
ABERTURA: A abertura da presente licitação se dará em sessão pública a ser realizada
no dia 26/09/2018, as 09:00 horas na sala de Licitações da Câmara Municipal,
localizado na Rua Armando Fassini, 563, Centro, CEP: 85.710-000 - Santo Antonio do
Sudoeste - PR.
Obs: Se no dia previsto não houver expediente na Câmara Municipal de Santo Antonio
do Sudoeste, transfere-se a sessão de entrega e abertura dos invólucros para o
primeiro dia útil que se seguir, mantendo-se o mesmo horário.
1 – DO OBJETO:
1.1A presente licitação tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa, visando
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SOM, VÍDEO E
TELEFONIA PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE – PR, conforme condições, especificações, valores e quantidades,
constante no Anexo I – Termo de Referência, e nos demais anexos deste edital.
1.2-

Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelo endereço:
www.camarasas.pr.gov.br.

1.3-

As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas
junto a Câmara Municipal pelo telefone nº (046) 3563-1740 e pelo e-mail:
camarasas@hotmail.com.

1.4-

As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão
prestadas através do telefone nº (46) 3563-1740 e pelo e-mail:
camarasas@hotmail.com com o servidor MANFREDO GERMANO KNAPP.

2 – DA DOTAÇÃO:
2.1 – Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente Edital são
provenientes da Receita própria da Câmara.
2.1.1 – Os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:
01 LEGISLATIVA
01.031.0101.1002 ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.1003 ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 - Somente poderão participar do presente processo empresas enquadradas
como ME E EPP CONFORME LEI GERAL Nº 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR
147/2014, que sejam do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, e
que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos.
3.1.1 – A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável
aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância
dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a
recursos, e ainda, na aceitação de que deverá fornecer o objeto em perfeitas
condições de uso e funcionamento.
3.1.2 - Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem
no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de
credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua
forma de contribuição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que
tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com o
Município, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Câmara
Municipal.
3.2 – Os interessados deverão entregar até o dia 26/09/2018, as 09:00 horas,
diretamente ao Pregoeiro e equipe de apoio, 02 (dois) envelopes lacrados; sendo que o
Envelope nº 01, deverá conter a proposta de preços, enquanto que o Envelope nº 02
deverá conter a integralidade dos documentos exigidos para a habilitação da empresa
proponente, devendo os referidos envelopes, consignarem as seguintes identificações, em
suas partes externas:
ENVELOPE PROPOSTA (envelope n°. 01)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
DATA DE ABERTURA: 26/09/2018, as 09:00 horas
NOME DO PROPONENTE:.......
CNPJ: ...............
ENDEREÇO: .....................
FONE/FAX: .......................
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
DATA DE ABERTURA: 26/09/2018, as 09:00 horas
NOME DO PROPONENTE:.......
CNPJ: ...............
ENDEREÇO: .....................
FONE/FAX: .......................
3.3- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:
a) pessoa física;
b) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
c) empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;
d) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
e) representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante;
f) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis)
anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos. Conforme Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da
Constituição Federal (anexo IV).
g) empresas que não enquadram na Lei Complementar 123/2006 e a Lei complementar
147/2014.
4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas/lances de preços e

praticar os demais atos pertinentes ao certame, um (01) dos seus dirigentes contratuais
ou estatutários, legalmente identificado, ou pessoa física ou jurídica, habilitada por meio
de Procuração, ou Termo de Credenciamento, conforme modelo do ANEXO VI, ou
documento equivalente, outorgando poderes necessários à formulação de propostas e à
prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
4.1.1 - Documentação para credenciamento:
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social com a última alteração ou
consolidado, em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais, e,
no caso de sociedades por ações ou entidades (associações, ONG’s, etc.)
acompanhadas dos documentos comprobatórios de eleição de seus
administradores, ou registro comercial ou requerimento de empresário, para
empresa individual.
a1) caso haja alterações posteriores à consolidação, apresentar as mesmas.
b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) cópia do RG do sócio administrador (quanto procuração com firma reconhecida
não é necessário);
d) Se for credenciado um representante que não seja o sócio administrador da
empresa ou o empreendedor individual, através do Termo de Credenciamento,
ANEXO VI, deverá apresentar também cópia de documento pessoal que conste
CPF e RG do Credenciado.
4.1.2 – Para comprovação dos direitos dispostos da Lei Complementar nº 123/2006,
e a Lei Complementar nº 147/2014 deverá apresentar a Declaração de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO VII), acompanhada pela Certidão Simplificada
de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial do
Estado da sede da Licitante, nos últimos 90 (noventa) dias, contados a partir da
data prevista para recebimento dos envelopes das propostas e da habilitação.
4.1.2.1. – A empresa que não comprovar seu enquadramento no
CREDENCIAMENTO, não poderá participar dos processos Exclusivos para ME/EPP.
4.1.3 - Declaração de que cumpre os requisitos de Habilitação ANEXO V.
4.1.4 - A documentação deverá ser entregue separadamente, ou em um
terceiro envelope ao Pregoeiro e equipe de apoio no ato do protocolo dos
envelopes, e quando apresentada no credenciamento não precisa ser repetida
na Habilitação.
4.1.5 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda
em cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante
conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo
sensível (Fac-símile); Serão aceitas apenas cópias legíveis; Não serão aceitos
documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas;
4.2- Cada licitante credenciará apenas um (01) representante, o qual haverá de ser o
único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder por todos os
atos e efeitos previsto neste edital, no que se refere a sua representada.
5– DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
5.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar
esclarecimentos ou providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda
para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de até 02 (dois)
dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame,
observado o disposto no art. 41, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.
5.1.1

As impugnações ou pedidos de esclarecimentos ao Edital deverão ser

dirigidos o pregoeiro e protocolizados em dias úteis, em horário de
expediente, na Avenida Brasil nº 1431, 1º andar, Departamento de
Licitações, Centro, Santo Antonio do Sudoeste.
5.1.2

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão
ser
enviados
ao
Pregoeiro,
através
do
e-mail:
camarasas@hotmail.com, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, na forma prevista no
Preâmbulo.

5.1.3

O pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do
certame.

5.1.4

Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital
capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data
para a realização deste PREGÃO.

5.2 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG,
em se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica
(por documento original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato
constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o
signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da
impugnante.
5.3 Não será admitida a impugnação ao edital apenas via e-mail.
6- DA PRÉ-HABILITAÇÃO
6.1- Os licitantes deverão apresentar Instrumento de Declaração, onde conste a ciência
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo
consignado no Anexo V deste Edital, diretamente ao Pregoeiro, no início da sessão,
juntamente com os documentos de credenciamento.
7- DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. a Proposta de Preços, gerada a partir das orientações constantes no Anexo IX
deste edital (também disponível no site da câmara), que deverá ser apresentada: na
forma eletrônica (CD-R ou Pen-Drive) para alimentação do sistema de apuração; e na
forma impressa e assinada, em papel A4, de preferência encadernadas ou grampeadas
de modo que não existam folhas soltas, impressa com clareza, sem rasuras ou
entrelinhas que dificultem sua análise. Na proposta deverá constar:
a) especificação e marca do produto cotado;
b) preço unitário por item do objeto licitado, com até 02 (duas) casas decimais, valor
total e valor global, expressos em moeda corrente nacional, não superior ao preço
máximo estabelecido no Anexo I;
c) prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação, ficando estabelecido que na omissão será considerado aceito este prazo;
d) dados do fornecedor/empresa, obrigatoriamente conforme os campos solicitados;
e) dados do Representante Legal da empresa ou Procurador, obrigatoriamente conforme
os campos solicitados; (e assinatura na forma impressa);
f) prazo de entrega não superior ao exigido no edital (2 Dias), conforme consta no item
10.1.
7.1.1. Para alimentação da proposta no sistema de apuração do pregão é
imprescindível a correta gravação eletrônica, conforme os passos de orientação no
Anexo IX, porém a apresentação do arquivo eletrônico com erro ou vício não será motivo
para desclassificação da proponente, sendo concedido tempo determinado (15 min)
durante a sessão para correção de eventuais falhas pela empresa.
7.1.2. Devem estar incluídas no preço todas as despesas com frete/transporte, mão de
obra, tributos e/ou contribuições e quaisquer outros encargos indispensáveis ao perfeito
cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação.

7.1.3 Ao assinar a Proposta de Preços, o(a) proponente estará assumindo
automaticamente o cumprimento de todas as condições estabelecidas na mesma.
8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES
8.1- O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se com a fase de credenciamento
dos interessados em participar do certame.
8.2- Estando de posse da relação das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro fará divulgação
verbal dos interessados, sendo que, os(as) proponentes credenciados poderão ofertar
lances durante a sessão do Pregão, dando-se início ao recebimento dos envelopes
“proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”.
8.3- Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será realizada a conferência,
e análise de sua conformidade com as exigências do Edital.
8.4- O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço, e aquelas que
tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de
menor preço, para participarem dos lances verbais.
8.5- Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 8.4, serão
classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os menores preços,
subsequentes, até o máximo de três.
8.6- Cumprindo o item 8.3, serão desclassificadas as propostas de preços que:
a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus anexos;
b) apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no anexo I;
c) apresentarem preços unitários ou totais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou
manifestamente inexequíveis, havido assim como aquele incompatível com os preços
praticados no mercado, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações;
d) considerar qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus anexos.
8.7- Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances
verbais, a ordem para esses lances será definida através de sorteio, onde terá preferência
para o lance a licitante sorteada. Às licitantes proclamadas classificadas, será dada
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores
distintos e decrescentes, em relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da
proposta de maior valor.
8.7.1 Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os Artigos 44 e 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o pregoeiro aplicará os critérios para
desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o desempate,
poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de
referência definido pela Câmara Municipal.
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 - Estatuto de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte e Lei Complementar 147/2014.
Artigo 44: Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para a microempresa e empresas de pequeno porte.
§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º será de 5%
(cinco por cento) superior ao melhor preço.
Artigo 45: Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o
empate, proceder-se-á da seguinte forma:
I – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar,
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44
desta Lei Complementar, será realizado sorteio.
8.8- A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que
definirá a sequência dos lances seguintes.
8.9- O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço.
8.10- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
8.11- O pregoeiro poderá negociar com a licitante excluída da participação dos lances
verbais, na forma do item 8.13, caso a Proponente vencedora seja inabilitada, observada
a ordem de classificação.
8.12- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades cabíveis.
8.13- Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para contratação, hipótese em que o
Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido melhor
preço.
8.14- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas.
8.15- O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela
primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos.
8.16- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro
examinará o atendimento das condições de habilitação da licitante classificada em
primeiro lugar.
8.17- Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a
proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro.
8.18- Se a proponente não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro negociará
diretamente com a Licitante melhor classificada e posteriormente examinará os seus
documentos de habilitação, sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto
deste Pregão.
8.19- Para fins de julgamento das propostas de preços, o Pregoeiro e sua Equipe de
Apoio levarão em consideração o critério menor preço por lote.
8.19.1 - Quando o julgamento das propostas for por LOTE, todos os itens do lote
deverão ser cotados, sob pena de desclassificação do LOTE que não estiver completo.

9
9.1

– DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope n° 02) poderão ser
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia desde que
autenticada por cartório competente, ou cópia simples que poderá ser
autenticada pelo Pregoeiro ou pelos membros da Equipe de Apoio sempre antes
do horário fixado para protocolo, recebimento e abertura do processo, ou ainda
por meio de publicação em órgão oficial expedidos via Internet.

9.2

9.3

Na hipótese de não constar prazo de validade em certidão, será aceita como
válida a expedida até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.
Os Licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação:
9.3.1

A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:

9.3.1.1
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.3.1.2
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede.
9.3.1.3
Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado
da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da
Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.3.2

A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá
em:

9.3.2.1
Certidão negativa de pedido de falência, concordata,
recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data
não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO,
se outro prazo não constar do documento.
9.3.2.2
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social encerrado, já exigível e apresentados na forma da Lei, que comprovem a
sua boa situação financeira, sendo vedada à substituição por balancetes ou
balanços provisórios. Serão considerados e aceitos, na forma da lei os Balanços
Patrimoniais e demonstrações contábeis que atendam as seguintes exigências,
sempre acompanhados do Termo de Abertura e Encerramento, onde conste o
número e data do registo:
a) Quando se tratar de empresas S/A: publicação do Diário Oficial e/ou
jornais de grande circulação contendo o Balanço e a Demonstração do
Resultado do Exercício – DRE (Lei nº 6404/76 e demais normas aplicáveis).
b) Quando se tratar de empresas de outra forma societária: Balanço e
Demonstração do Resultado do Exercício – DRE acompanhados das cópias dos
Termos de abertura e encerramento, extraídos do Livro Diário, (Art. 5º, § 2º do
Decreto Lei nº 486/69), devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante e/ou em outro órgão equivalente.
c) Quando se tratar de empresas que adotem a Escrituração Contábil
Digital – ECD (Decreto nº 6.022/2007 e demais normas aplicáveis): Termo
de Abertura e Encerramento, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado
do Exercício – DRE, e Recibo de entrega da ECD, extraídos do Livro Diário e
retirados do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED.
9.3.2.3
Identificação e assinaturas legíveis do proprietário e/ou responsável
pela administração da empresa; Identificação e assinaturas legíveis do
responsável contábil da empresa, devidamente registrado no CRC (Conselho
Regional de Contabilidade).
9.3.2.4
A comprovação da boa situação financeira da empresa Licitante, de
que trata o item acima, será demonstrada pela obtenção do índice de
Solvência Geral (SG), maior ou igual a 1,0 (um vírgula zero), resultante da
aplicação da fórmula estabelecida abaixo:

SG =_________ Ativo Total_________________
Passivo Circulante+Passivo Exigível a Longo Prazo

9.3.2.5
Ou alternativamente, Comprovação de patrimônio líquido não
inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio
da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da sessão
pública de abertura do processo licitatório;
9.3.2.6
As empresas Licitantes com menos de 01 (um) exercício financeiro de
atividade, devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de
Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o
caso.
9.3.3

A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
consistirá em:

9.3.3.1
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais
e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda;
9.3.3.2
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou
sede do licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
9.3.3.3
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos
tributos relacionados com o objeto licitado;
9.3.3.4
Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de
Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);
9.3.3.5
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;
9.3.3.6
Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte,
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, desde que
atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição
será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da
documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a
contar do momento em que for declarado vencedor do certame.
9.3.3.6.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
9.3.3.7
Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas,
certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem
em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua
exigibilidade suspensa.
9.3.4

Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados
pelo pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o
solicitado neste Edital.

9.5 DECLARAÇÕES
9.5.1

Declaração de Idoneidade e Inexistência de Fato Superveniente, conforme o

modelo do Anexo II, assinada pelo representante legal da licitante;
9.5.2 Declaração de que não possui no quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
conforme modelo do Anexo IV;
9.5.3 Declaração de Responsabilidades, assinada pelo representante legal da empresa,
conforme o modelo do Anexo III.
9.6- Os envelopes com documentos relativos a habilitação das licitantes não declaradas
vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja
formalizada a assinatura do contrato pela licitante vencedora. Após este fato, ficarão por
20 (vinte) dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem
que sejam retirados, serão destruídos.
9.7- O Pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância
desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5º, da Lei nº
8.666/93.
10- PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA
10.1 – O objeto da presente licitação deverá ser entregue no prazo de 5 (cinco) dias,
contados da data da autorização de compra, da seguinte forma:
10.1.1 – O objeto deverá ser entregue na sede da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DO SUDOESTE-PR.
10.1.2 - O prazo de vigência do contrato será 12 (doze) meses contados a partir
da sua assinatura.
11- DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO

11.1 - O valor máximo estimado da presente licitação é de R$ 50.401,81
(cinquenta mil e quatrocentos e um reais e oitenta e um centavos).
12- DAS PENALIDADES
12.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da
citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo
descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual
que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Câmara Municipal de
Santo Antonio do Sudoeste, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa
contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que em caso de
multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
12.3- A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante
por eventuais perdas e danos causados a Câmara Municipal de Santo Antonio do
Sudoeste.
13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro,
poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões,
sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados

ficam, desde logo, intimados a apresentar por escrito, contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente.
13.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor recursos, ao
final da sessão, importará a preclusão do direito de recursos e adjudicação do objeto da
licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.3- Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeitos suspensivos.
13.4- O acolhimento de recursos importará a invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14- DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1- Inexistindo manifestação recursal, caberá ao Pregoeiro a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Presidente
da Câmara Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, publicando-se a decisão em jornal
oficial da Câmara Municipal.
14.2- Ocorrendo recursos, após sua resolução, caberá ao Presidente da Câmara
Municipal de Santo Antonio do Sudoeste a adjudicação do resultado, com publicação da
decisão em jornal oficial da Câmara Municipal.
14.3- Adjudicado o objeto ao vencedor do certame, poderá o Pregoeiro negociar
diretamente com o adjudicatário, buscando obter um melhor preço.
15 - DO PAGAMENTO
15.1- O pagamento do valor devido será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da data do fornecimento dos produtos/serviços, que poderá ser parcelado, de
acordo com a necessidade da administração, mediante a apresentação da nota fiscal
respectiva.
16- DOS ANEXOS DO EDITAL
16.1- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do proponente, desde
que não descaracterizem suas finalidades.
16.2- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas constantes
corpo do Edital, os seguintes documentos:
ANEXO I - Especificações e valor máximo do objeto
ANEXO II - Modelo de declaração de idoneidade e de fato superveniente impeditivo
habilitação
ANEXO III – Modelo de declaração de responsabilidade
ANEXO IV - Modelo declaração de inexistência de empregado menor no quadro
empresa empregadora
ANEXO V– Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação
ANEXO VI – Modelo do Termo de credenciamento
ANEXO VII – Modelo de Declaração de Microempresa
ANEXO VIII – Minuta do contrato
ANEXO IX - Orientações para geração da proposta de preços em programa específico
município.

do
de
da

do

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por ilegalidade
de oficio ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer por escrito e
devidamente fundamentado, aplicando-se os procedimentos inerentes aos recursos
quanto à concessão de prazo para contraditório.
17.2- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões
puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao

instrumento convocatório.
17.3- Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de
abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo Pregoeiro, pela equipe de
apoio e representantes credenciados presentes.
17.4- A licitação não implica da obrigatoriedade de contratação por parte da Câmara
Municipal de Santo Antonio do Sudoeste. Até a entrega do empenho, poderá o licitante
vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver conhecimento de qualquer fato
ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que
desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
17.5- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste
termo, perante o Foro da Comarca de Santo Antonio do Sudoeste - Pr., não obstante
qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a
manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.
Santo Antonio do Sudoeste, 11 de setembro de 2018.
MANFREDO GERMANO KNAPP
PREGOEIRO

FABRICIO ANTONIO ORTEGA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018

A presente licitação tem como objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
DE SOM, VIDEO E TELEFONIA PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE SANTO
ANTONIO DO SUDOESTE – PR, de acordo com as especificações abaixo:
LOTE: 1 - Lote 001
Item
Código do
produto/
serviço
1
2
3
4
5
6
TOTAL
LOTE: 2 – Lote 02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TOTAL
LOTE :3 –Lote 03
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL
TOTAL GERAL

Nome do produto/serviço

CENTRAL INFERFONIA PABX 68I HIBRIDA 4 LINHAS 24
RAMAIS
CABO PARA TELEFONE CCI
CONECTOR RJ45 COM 100 UN
TELEFONE COM FIO COM ID TC 60
TELEFONESEM FIO TS40 ID PT
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

DVR 16 CANAIS FULL HD 1080
HD INTERNO 4 TB
CAMERA AHD IR 2.8MM 20MT 1MP
FONTE COLMEIA BIVOLT 12V 30ª- 240W P/ CFTV MULTI
CAMERA
CABO DE FORÇA 2M
CABO CAXIAL RFF 4MM + BIPOLAR 2x26AWG 85%
CONECTOR BNC MOLA E PARAFUSO 4MM
CONECTOR ADAPTADOR P4
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS BIVOLT COM FILTRO
PRETO RCG
CABO REDE LAN 5M PATCH CORD CAT5E
RACK P/ DVR 16 CANAIS VERTICAL FINE HD HIBRIDO
2468
NOBREAK 1800VA BIVOLT POWER
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

MESA CONTROLADORA DE SOM DIGITAL MÍNIMO 16
CANAIS
MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL
MICROFONE DE MESA PROFISSIONAL CONDENSADOR
UHF
CONJUNTO DE CABOS MEDUSA 12 VIAS 10 M
CAIXA ACUSTICA PASSIVA OS 12A 200W RMS
CAIXA ACUSTICA ATIVA OS 12 A BT APP ATIVA 200W RMS
FIO PARALELO PARA SOM 2 x 2,50 MM ROLO COM 50 M
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

Quantidade

Unidade Preço
máximo

1

UN

6
1
10
6
1

METRO
PACOTE
UN
UN
SERV

1
2
16
1

UN
UN
UN
UN

1
800
36
16
1

Preço
máximo
total
4.469,00
4.469,00
1,46
55,00
130,00
150,65

8,76
55,00
1.300,00
903,90
3.890,00
10.626,66

1.100,00
849,00
178,00
179,00

1.100,00
1.698,00
2.848,00
179,00

UN
METRO
UN
UN
UN

11,40
1,70
3,55
3,55
36,30

11,40
1.360,00
127,80
56,80
36,30

1
1

UN
UN

14,20
398,00

14,20
398,00

1
1

UN
SERV

920,00
2.790,00

920,00
2.790,00
11.539,50

1

UN

11.990,65

11.990,65

1
11

UN
UN

1.125,00
450,00

1.125,00
4.950,00

1
2
2
3
1

UN
UN
UN
ROLO
SERV

1.820,00
1.255,00
1.770,00
170,00

1.820,00
2.510,00
3.540,00
510,00
1.790,00
28.235,65
50.401,81

ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
À Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Santo Antonio do Sudoeste-PR.
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE (*)
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
de licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob n° 005/2018, instaurado pela
Câmara Municipal de Santo Antonio do Sudoeste-PR, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e
sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa
habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(local e data)

____________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)

NOTA(*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 HABILITAÇÃO

ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
À Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Santo Antonio do Sudoeste-PR.
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE(*)
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de
licitação, sob a modalidade Pregão Presencial, sob nº 005/2018, instaurado pela Câmara
Municipal de Santo Antonio do Sudoeste – PR, que:
a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam
necessárias;
b)Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
c)Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções
de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o
fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente,
publicada durante a vigência do Contrato;
d)Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de
Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Presencial nº
005/2018, realizado pela Câmara Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, PR;
e)Estamos cientes das condições estabelecidas no edital bem como prazos e forma de
entrega, e condições de recebimento.
No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e
comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer
que incidam sobre a contratação.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Local e data.
(assinatura do representante legal da empresa)
NOTA(*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 HABILITAÇÃO
ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
DECLARAÇÃO (*)
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF

Nº

________________________________________________________,

sediada

(Endereço Completo)
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao
art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

(local e Data)

____________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)
OBS.:
1) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa
condição.

NOTA(*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 HABILITAÇÃO

ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (*)

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF
Nº
________________________________________________________,
(Endereço Completo)

sediada

O representante legal da empresa_____________________________, na qualidade de
Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº
005/2018, instaurado pela Câmara Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, declarada
para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de
habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

(local e data)
____________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)

(*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR AO PREGOEIRO(A) FORA DO
ENVELOPE, NO INÍCIO DA SESSÃO.

ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
TERMO DE CREDENCIAMENTO (*)

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada
(Endereço Completo)

Credenciamos
o(a)
Sr.(a)________________________________________________________________, portado(a) da
cédula de identidade sob nº ______________________________ e CPF sob nº
___________________________________, A participar do procedimento licitatório, sob a
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018, instaurado pela Câmara Municipal
de Santo Antonio do Sudoeste, na qualidade de representante legal da empresa, com
poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas,
interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente
(Local e data)
____________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa, com firma reconhecida)
*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - APRESENTAR FORA DO ENVELOPE, NO INÍCIO
DA SESSÃO – ACOMPANHADO DE CÓPIA AUTENTICADA DO CONTRATO SOCIAL E
DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO.
(No caso do representante ser membro do quadro societário da empresa, apresentar
somente a cópia autenticada do contrato social acompanhada de documento de
identificação com foto).

ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018

Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP).
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (*)
(Nome da Empresa.....), CNPJ/MF Nº........, sediada, (Endereço Completo)

Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para
participação de licitação na modalidade de Pregão Presencial, que estou(amos)
sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do
disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei
Complementar 147/2014.
(Local e Data)
(assinatura do representante legal da empresa)

(*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - APRESENTAR FORA DO ENVELOPE, NO
INÍCIO DA SESSÃO ACOMPANHADO PELA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA
COMERCIAL.

ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO

Contrato
de
fornecimento
nº
<NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO>, que
entre si celebram de um lado o CAMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, a CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE, estado do Paraná, com sede na Rua Prefeito Armando Fassini, 563, centro, CEP – 85.710-000,
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 95.590.998/0001-55, neste ato representado pelo Presidente da Câmara,
senhor Fabricio Antonio Ortega, inscrito no CPF sob nº 990.314.189-00 e abaixo assinado, doravante
designado CONTRATANTE e de outro <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob o nº
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>,
com
sede
na
cidade
de
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, doravante designada CONTRATADA, estando as partes
sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em
decorrência da licitação realizada através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018, mediante as seguintes
cláusulas e condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente termo é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SOM, VIDEO E
TELEFONIA PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR.,

conforme especificações, características e quantidades abaixo:
<ITENS.CONTRATO#T>
PARÁGRAFO ÚNICO - O fornecimento deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao
Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018, observadas as especificações disponibilizadas no referido
instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de
R$ <VALORCONTRATO>(<VALORCONTRATO#E>).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do
presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço estabelecido no presente contrato somente sofrerá reajuste baseado nos
art. 05, 40 e 54 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO
O pagamento do valor devido será realizado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do fornecimento
dos bens/serviços, que será parcelado de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, mediante a
apresentação da nota fiscal respectiva.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em
01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará
na aprovação definitiva do recebimento dos produtos/serviços.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.
PARÁGRAFO QUARTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.
PARÁGRAFO QUINTO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente na CÂMARA
MUNICIPAL, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.
PARÁGRAFO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital PREGÃO
PRESENCIAL Nº 005/2018 e do consequente contrato, são provenientes da receita da Câmara Municipal e
os recursos orçamentários correrão por conta do projeto/atividade:
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS –
<DOTACOES.CONTRATO#T>
PARÁGRAFO SÉTIMO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as
certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço – FGTS.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA
O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O objeto da presente licitação deverá ser entregue no prazo de 5 (cinco) dias,
contados da data da celebração do contrato, da seguinte forma:
Local: Sede da Câmara Municipal de Santo Antonio do Sudoeste-PR, ao servidor e fiscal de contrato
designado pela Câmara Municipal.
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da
CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado através de servidor designado;
e) Vetar o recebimento de qualquer material que considerar incompatível com as especificações apresentadas
na proposta da Contratada, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais ou ser
prejudicial à saúde dos servidores;
f) Atestar as notas fiscais após a efetiva entrega/fornecimento dos bens e serviços, objetos desta licitação.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Fornecer os produtos de qualidade e em perfeitas condições de uso e funcionamento, de acordo com o
disposto neste Contrato, bem como em sua proposta de preços;
b) Acatar as orientações e observações feitas pelo responsável técnico designado pela CONTRATANTE;
c) Responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo
mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o
fornecimento do objeto do Contrato;
d) Responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da
inobservância da legislação em vigor;
e) Atender aos encargos trabalhistas;
f) Assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus
representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento por escrito da
CONTRATANTE;
h) Manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado,
ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser
confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;
i) Manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 005/2018, durante a vigência do Contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DE ENTREGA
A entrega dos equipamentos será fiscalizada por servidor designado pela CONTRATANTE, o qual compete
conferir, bem como indicar falhas, problemas ou defeitos observados e as providências tomadas para
saná-las ou ainda a recusa da CONTRATADA em saná-las.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso o referido equipamento não esteja de acordo com os termos da
proposta/cotação apresentada, bem como não atenda ao contido no processo licitatório, será o mesmo
devolvido.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, terá a CONTRATADA o prazo
de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento do comunicado expedido pela CONTRATANTE, através de
seu Presidente, para sanar os problemas detectados e, se for o caso, substituir o produto entregue por outro
compatível com a proposta apresentada, nos termos do objeto deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA
A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da lei nº
8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:
a) - Advertência;
b) - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor
correspondente à parte inadimplida;
c) - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos,
a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
d) - 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula
contratual, exceto prazo de entrega;
e) - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
f) - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa
ou judicial.
CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de
notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) Infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) Se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar
qualquer direito decorrente deste contrato.
d) Os demais casos mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier
a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA,
apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e
suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, no Código
Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de
protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais da Câmara
Municipal de Santo Antonio do Sudoeste - PR, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61,
§ 1º, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da
CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações

decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal
ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que
eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
c) o fiscal responsável pela execução do contrato será o senhor(a)
, cargo:
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PARTES INTEGRANTES
As condições estabelecidas no edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 e na proposta apresentada pela
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporadas a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações
que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela
CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUCESSÃO E DO FORO
As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de
igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao
fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do
Sudoeste, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão
disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e
outras em direito permitidas neste referido foro.
Santo Antonio do Sudoeste, <DATAINICIOVIGENCIA#E>
FABRICIO ANTONIO ORTEGA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>
CNPJ Nº: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>
CPF Nº: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>
Testemunhas:

