MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 01.619.323/0001-20
Av. Remis João Loss, nº 600 Centro.
Fernandes Pinheiro - PR - CEP 84.535-000
Fone/Fax: (042) 3459-1109
E-mail: licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br
EDITAL DE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA N° 091/2021
TIPO: MENOR PREÇO
PREÂMBULO

1º EDITAL RETIFICADOR
ALTERAÇÕES: Termo de referência, data e horário de abertura

O Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, através da comissão
permanente de Pregão designada pelo Decreto Municipal nº 168/2021, torna público, para o
conhecimento dos interessados, que será realizada licitação na modalidade de PREGÃO, NA
FORMA ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de
junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP
nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de
2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147, de
07/08/2014, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2091, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 09:00h do dia 15/10/2021 às 13:30h do dia
04/11/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Das 13:30h às 14:00h do dia 04/11/2021
INÍCIO DA SESSÃO DA DISPUTA DOS PREÇOS: Das 14:01h às 14:05h do dia 04/11/2021,
acrescido do período aleatório.
LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado”. Para todas as referências de
tempo será observado o horário de Brasília (DF).
DO OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão, na forma eletrônica, a
Aquisição de veículo adaptado para Ambulância, através do incentivo de
investimento para o Transporte Sanitário, do Programa de Qualificação da Atenção
Primária à Saúde – APSUS, na modalidade “Fundo a Fundo” – Resolução SESA/PR Nº
769/2019, 870/2020 e 644/2020, de acordo com as especificações constantes no
Anexo I do Edital, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
DA RESPONSABILIDADE PERANTE A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS – Conforme
legislação federal vigentes, a responsabilidade pela inserção de propostas e arquivos junto ao
sistema BLL é de responsabilidade exclusiva do licitante (fornecedor). Os arquivos de FICHA
TÉCNICA deverão ser gerados nos formados DOC, XLS, ODT, ODS ou PDF. Segue
regulamentação abaixo:
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DECRETO Nº 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005
Publicado no DOU 1º / 06/2005
(...)
Art. 13. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma
eletrônica:
(...)
II - Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via
internet, a proposta e, quando for o caso, seus anexos;
III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros;
IV - Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão;
A sessão não será suspensa, anulada ou cancelada por danos ocasionados nos
arquivos das licitantes, impossibilitando a abertura e leitura das fichas técnicas, sendo as
mesmas consideradas desclassificadas do certame, conforme notificação registrada.
Compõem este Edital os seguintes anexos:
ANEXO 01 – Termo de Referencia
ANEXO 02 – Exigências para Habilitação
ANEXO 03 – Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação.
ANEXO 04 - Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro
da empresa empregadora
ANEXO 05 - Modelo de carta proposta do objeto do Edital
ANEXO 06 - Modelo de declaração de enquadramento em regime de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)
ANEXO 07 - Termo de credenciamento para participação – nomeação de
representante.
ANEXO 08 - Modelo de ficha técnica descritiva do objeto
ANEXO 09 - Minuta de Contrato de Prestação de Serviços
1. DO OBJETO
1.1. Tem por objeto o presente Edital de Pregão, na forma eletrônica, a Aquisição
de veículo adaptado para Ambulância, através do incentivo de investimento para o
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Transporte Sanitário, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde –
APSUS, na modalidade “Fundo a Fundo” – Resolução SESA/PR Nº 769/2019,
870/2020 e 644/2020, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do
Edital, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da
INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas
fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa de
Licitações e Leilões.
2.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de
Fernandes Pinheiro, denominada pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa
de Licitações e Leilões (www.bll.org.br).
2.3 O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44,
45 e 46 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e da Lei Complementar nº 147,
de 07/08/2014, atendendo o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.
3. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
3.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no
presente Edital para o credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da
licitação, bem como o cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data
e horário para início da disputa.
4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta
licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e
seus Anexos.
4.2. Poderão participar deste Pregão, na forma eletrônica as empresas que
apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à
Bolsa de Licitações e Leilões.
4.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de
empresas.
4.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência,
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea
pela Administração Pública ou impedida legalmente.
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4.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas à Bolsa de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário
fixado no edital para o recebimento das propostas.
4.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por
meio de seu operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos
de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de
Licitações e Leilões (ANEXO 07);
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa
de Licitações e Leilões (ANEXO 07); e
c) Ficha técnica descritiva, (ANEXO 08), com todas as especificações do
produto objeto da licitação em conformidade com os ANEXO 01. Sob nenhuma
hipótese será admitida a substituição da ficha técnica adicionada, nem
mesmo antes do início da disputa de lances. “A empresa participante do
certame não deve ser identificada”, Decreto 5.450/05 art. 24, parágrafo
5º.
4.7 O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante
vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema
eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual
ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em
conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, ANEXO 07.
4.8 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da
declaração constante no ANEXO 06 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento
da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha
técnica descritiva do objeto consoante com o modelo do ANEXO 08, o seu regime de tributação
para fazer valer o direito de prioridade do desempate Art. 44 e 45 da LC 123/2006.
4.9 É vedada a participação de pessoa jurídica de direito privado que possua em seu
quadro sócio, cotista, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto, controlador ou responsável técnico ou dirigente que seja cônjuge, companheiro (a),
parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim, de servidor em cargo efetivo ou em
comissão do Município de Fernandes Pinheiro, conforme Recomendação Administrativa n°
003/2019 do Ministério Publico do Estado do Paraná.
5. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
5.1 O certame será conduzido pela pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que
terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
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b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance
de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação
de penalidades previstas na legislação.
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E
LEILÕES:
5.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através
do instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e Leilões,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações
no site: www.bll.org.br.
5.3 A participação do licitante no pregão, na forma eletrônica se dará por meio de
participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, a
qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema,
pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
5.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta
de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia
definição de senha privativa.
5.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão, na forma eletrônica, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado
ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações e Leilões.
5.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL Bolsa de Licitações e Leilões a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão, na forma eletrônica.
PARTICIPAÇÃO:
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5.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da
senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de
mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecido.
5.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do
seu representante;
5.10. 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 das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.11. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.
5.12. Não poderão participar desta licitação os interessados:
5.12.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
5.12.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
5.12.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.12.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;
5.12.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo
de dissolução ou liquidação;
5.12.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
5.13. Qualquer duvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser
esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 30914600, ou através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br.
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
6.1.1 Valor unitário e valor global;
6.1.2 Marca do equipamento ofertado;
6.1.3 Fabricante;
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6.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de
validade ou de garantia;
6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.
6.6 O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL,
se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de
preferência indicados no Termo de Referência.
6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
6.7.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre
preço na execução do contrato.
6.8. Na hipótese de o licitante ser ME/EPP será necessário a informação
desse regime fiscal no campo próprio da ficha técnica (ANEXO 8) sob pena do
licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de
preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2 A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo
de Referência.
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
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7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a
Pregoeira e os licitantes.
7.5. 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.
7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser de no mínimo 10 (dez) reais.
7.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.10.1. Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item 7.8 de intervalo
mínimo de diferença de valores entre os lances é obrigatória, conforme artigo 31, parágrafo
único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019. Já para o modo de disputa “aberto e
fechado”, tal previsão é facultativa.
7.10.2. Poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor (em moeda
corrente) ou de percentuais entre os lances, que implique repercussão financeira que
efetivamente diferencie uma proposta da outra, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº
03/2013, e do art. 30, §3º do Decreto nº 10.024/19.
7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior,
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
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7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.15. Finalizada a etapa de lances, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.16 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.
7.17 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco
por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.
7.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
7.18. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.
7.18.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7.19 Os documentos relativos à habilitação, solicitados no ANEXO 02 deste
Edital, (e quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o ANEXO 6),
deverão ser anexados na aba documentos, por meio de chave de acesso e senha, no
site www.bllcompras.com, no momento em que a proposta for cadastrada, conforme
artigo 26, do Decreto 10.024/2019.
7.20. Poderá a critério da pregoeira caso encontre algum documento com
informação incorreta ou possivelmente ocultada, solicitar o envio de alguma documentação via
correio, através do e-mail: licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br, ou ainda pessoalmente no
departamento de licitações no seguinte enderenço:
Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro
Endereço: Av. Remis João Loss, nº 600, Centro, Fernandes Pinheiro, CEP: 84.535-000
Pregoeira: Caroline Rodrigues Dea
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7.21 Caso seja solicitada que a documentação seja enviada via correio ou entrega
pessoal à sessão pública ficará temporariamente suspensa, ou seja, permanece em fase de
classificação/habilitação até o recebimento da documentação original de acordo com o item
5.25 e o prazo estabelecido.
7.22 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo
estabelecido no item 5.24, acarretará nas sanções previstas neste Edital, podendo a pregoeira
convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.
7.23. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor
desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o
Edital. Também nessa etapa a pregoeira poderá negociar com o participante para que seja
obtido preço melhor.
7.24 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.
7.25. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo
interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor
preço.
7.26. Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da
LC 123/2006, a pregoeira aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o
desempate, poderá a pregoeira ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de
referência definido pela administração pública.
7.27. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1 Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira 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 art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.
8.3. 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
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propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
8.4. 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;
8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.6 A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 3 (três) horas,
sob pena de não aceitação da proposta.
8.7 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela
Pregoeira.
8.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, 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.
8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.9 Havendo necessidade, a Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.
8.10 A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste
Edital.
8.11. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.12 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
8.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
9. DA PROPOSTA ESCRITA
9.1. As empresas participantes deverão anexar na BLL, a Proposta de Preços
conforme ANEXO 05, escritas, com os valores, assinada pelo Representante Legal da Empresa
Página 11 de 50

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 01.619.323/0001-20
Av. Remis João Loss, nº 600 Centro.
Fernandes Pinheiro - PR - CEP 84.535-000
Fone/Fax: (042) 3459-1109
E-mail: licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br
citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, deste Edital;
9.2. Na proposta escrita, deverá conter:
9.2.1. Valor Unitário e Valor Total de cada Item;
9.2.2 Marca dos produtos cotados,
9.2.3 O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.
9.2.4 Identificação da proponente;
9.2.5 Assinaturas;
9.3. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que
oferecer o MENOR PREÇO UNITÁRIO, desde que, não superior ao valor de referência
constante no Anexo 01- TERMO DE REFERÊNCIA.
9.4. Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes.
9.5. Serão rejeitadas as propostas que:
9.5.1. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante
com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão da pregoeira;
9.5.3. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso,
prevalecerão estes últimos.
10. DA PROPOSTA READEQUADA
10.1 A Empresa vencedora deverá enviar à Comissão de Licitação, a Proposta de
Preços conforme ANEXO 05, escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances,
assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em
linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, no prazo estipulado no item 8.6,
deste Edital;
10.2. Na proposta final a empresa vencedora deverá apresentar a readequação da
planilha e proposta ao novo valor proposto.
11. DA HABILITAÇÃO
11.1
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das 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:
10.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
10.1.2 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
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proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.
11.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
11.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
11.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
11.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
11.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
11.2. Havendo a necessidade de envio 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 3 (três)
horas, sob pena de inabilitação.
11.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
11.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.
11.4.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.
11.5. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
11.5.1. Conforme ANEXO 02
12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
12.1. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do
prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no
processo para responder pelo proponente;
12.2. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da
pregoeira poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com
registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três)
dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual
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número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente;
12.3 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito
de recurso;
12.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;
12.5. Os recursos contra decisões da pregoeira não terão efeito suspensivo;
12.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
13. DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. A VENCEDORA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações,
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem
prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto licitado, calculado sobre o correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9%
(nove vírgula nove por cento).
13.2. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua
proposta, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação,
ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, comportar
valor em ser de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão
ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos
causados à (citar o órgão) pelo infrator:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo
prazo de até 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
13.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada
vista ao processo.
14. DA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
14.1. Após a homologação do resultado, a vencedora será notificada e convocada,
para a Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis.
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15. LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS
15.1 O objeto licitado deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde de
Fernandes Pinheiro-PR, endereço: Praça Dr. Manoel Pedro Correa Lima, nº 10, Centro,
Fernandes Pinheiro-PR, CEP 84.535-000. O prazo de entrega dos veículos será de no máximo
120(cento e vinte) dias, contados a partir da requisição de Empenho, em conformidade com as
especificações técnicas estabelecidas no termo de referência deste edital, sem custo de entrega.
15.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que
justificados, até 01 (um) dia útil antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela
contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
16. RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
16.1. O veículo será recebido por servidor designado pela Secreta Municipal de
Saúde.
16.2. A entrega do veículo deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, entre o
horário das 08 às 17 horas, sob quaisquer pretextos, não serão recebidos produtos fora do
expediente de trabalho.
16.3. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da
conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa
credenciada pela contratante.
16.4. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após a
verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições
estabelecidas foram atendidas e consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da
contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
17. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:
17.1. Para a aquisição dos produtos serão emitidas ordens de compras, em
conformidade com as propostas vencedoras.
17.2. O contrato ficará adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário e
Termo de Convênio, a partir da data de sua assinatura, nos termos do art. 57, da Lei
8.666/1993, com validade de 12(doze) meses.
18. DA GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
18.1. Os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses a
contar da data de entrega.
18.2 Caso exista revisões programadas no período de garantia serão executadas na
rede autorizada da fabricante, no (s) endereço (s) determinados na Declaração apresentada
junto a Documentação de Habilitação. Ou se possível preferentemente na Sede da contratante.
19. DOS PAGAMENTOS E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
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19.1. O pagamento será efetuado em até 30(trinta) das corridos a contar do
recebimento do veículo, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, (citando o nº desta
Licitação (Pregão, na Forma Eletrônica nº 091/2021-PMFP – Transporte Sanitário, do
Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS, na modalidade
“Fundo a Fundo” – Resolução SESA/PR Nº 769/2019, 870/2020 e 644/2020.
19.2. A contratada suportará o ônus decorrente do atraso, caso as Notas
Fiscais/Faturas contenham vícios ou incorreções que impossibilitem o pagamento.
19.3. A Nota Fiscal deverá ser emitida em Nome de: Fundo Municipal de Saúde de
Fernandes Pinheiro – CNPJ: 09.279.542/0001-10, Endereço: Praça Dr. Manoel Pedro Correa
Lima, nº 10, Centro, Fernandes Pinheiro, Paraná, CEP 84.535-000, contendo ainda a seguinte
descrição no corpo da nota:
Pregão, na forma Eletrônica nº 091/2021
Transporte Sanitário, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS, na
modalidade “Fundo a Fundo” – Resolução SESA/PR Nº 769/2019, 870/2020 e 644/2020.
19.4. As despesas correntes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta
das seguintes dotações Orçamentárias:
07.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07.001. FDO MUN. SAÚDE - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0701.1-033 ADQUIRIR VEÍCULOS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
20.1. O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação será
reajustado mediante a apresentação de fotocópia autenticada das 3 (três) últimas Nota Fiscais
de aquisição do produto junto ao Fornecedor, sendo que as Notas emitidas deverão ter prazo
mínimo de 10 (dez) dias de emissão, entre uma e outra Nota Fiscal. Deverá ser apresentada
junto com as Notas Ficais o pedido oficial de reajuste, indicando o Valor de Reajuste solicitado
para o produto, devidamente assinada pelo representante legal e endereçada a Prefeitura
Municipal de Fernandes Pinheiro, indicando ainda o número e modalidade da licitação.
20.2 A Comissão de Licitação ainda terá o direito de efetuar cotação própria do
produto junto a fornecedores locais e regionais, reavaliando o pedido de reajuste solicitado,
podendo contrapropor o valor de reajuste do produto caso a solicitação da empresa esteja
acima da média de preço da pesquisa realizada.
21. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
21.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de
ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual,
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em observância a Lei Anticorrupção nº 12.846/2013, Decreto nº 8.420/2015.
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”: (i) 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, deste
Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.
21.2 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 um agente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação
ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
21.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, 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.
22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1 A Empresa deverá Fornecer, ao Setor de Compras e Licitações, durante todo o
período de vigência do contrato as Certidões exigidas para fins de Habilitação na Licitação:
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União,
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas quando
as mesmas estiverem com sua validade vencida.
22.2 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o
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Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná revogá-la, no todo ou em parte, por razões
de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade,
de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema
para conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Fernandes Pinheiro, Estado do
Paraná poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas
ou para sua abertura;
22.3 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, o cancelamento do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
22.4. Facultado a pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo;
22.5. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão fazê-lo no prazo determinado pela pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação;
22.6 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta.
22.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação;
22.8. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas
aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Estado;
22.9. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela pregoeira;
22.10 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos
os termos deste Edital;
22.11. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às
condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da
negociação realizada.
22.12 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes
deste Edital será o de Município de Teixeira Soares, Estado do Paraná considerado aquele a que
está vinculado a pregoeira;
22.13 A pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de
09hs00min às 17 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Divisão de Licitações,
localizada no Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, prédio da Prefeitura Municipal
para melhores esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, haverá
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equipe de plantão para atendimento dos interessados;
22.14 A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora
fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;
22.15. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos,
desde que não haja comunicação da pregoeira em contrário.
22.16. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pela pregoeira, nos termos
da legislação pertinente.
Fernandes Pinheiro, 14 de outubro de 2021
_________________________
Caroline Rodrigues Dea
Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO - PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 091/2021
ANEXO 01
TERMO DE REFERÊNCIA
Item Descrição
Qtde
01
Veículo Furgão tipo Ambulância para Transporte 01
Avançado: DESCRIÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS:
Veículo tipo furgão comercial, longo e de teto alto,
construído em aço automotivo, original de fábrica, zero
KM, modelo do ano da entrega ou do ano posterior,
potência mínima 126 CV, com carroceria monobloco ou
montado sobre chassi (original de fábrica), Medidas
externas: altura superior a 2.490, comprimento superior
a 5.300, tração traseira ou dianteira, Itens originais de
fabrica: ar condicionado dianteiro, vidros dianteiros
elétricos, alarme, espelhos retrovisores elétricos.
Veículo fabricado de acordo com padrão de segurança
que permita a absorção de impacto observados em sua
estrutura monobloco, fornecendo uma estrutura com
reduzida deformação em caso de acidentes, prevendose a absorção otimizada de impactos e transferindo as
forças oriunda de colisão, tanto frontal quanto lateral,
para estrutura inferior adaptado para ambulância, com
porta lateral direita e portas traseiras. Prazo de garantia
do veiculo conforme manual de revisões.
DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO
Transformação com isolamento termo – acústico
conforme ABNT NBR 14.561/2000;
Revestimento interno nas laterais, teto e piso em
material resistente para assepsia completa, totalmente
lavável, higienizável, conforme ABNT NBR 14.561/2000;
Piso antiderrapante em material resistente que
possibilite fácil higienização, conforme ABNT NBR
14.561/2000;
Armário superior confeccionado em Chapas de
compensado naval 15mm ou material equivalente, com
portas deslizantes em acrílico na cor clara, com

Valor máximo
R$ 297.071,66
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aproximadamente 3.000 mm de comprimento, total e
320 mm de altura interna, totalmente lavável,
higienizável, conforme ABNT NBR 14.561/2000;
Armário inferior com bancada para medicamentos, local
para guarda e fixação de prancha, portas deslizantes
em acrílico, e local para armazenamento de bateria.
Confeccionada em Chapas de compensado naval 15mm
ou material equivalente de cor clara, com
aproximadamente 2.550 mm de comprimento e 800
mm de altura, sendo que a bancada terá
aproximadamente 1.550 mm de comprimento e 340
mm de profundidade, totalmente lavável, higienizável,
conforme ABNT NBR 14.561/2000;
Armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio
10 litros, confeccionado em Chapas de compensado
naval ou material equivalente de cor clara, com
aproximadamente 920 mm de altura interna e 690 mm
de largura interna, totalmente lavável, higienizável,
conforme ABNT NBR 14.561/2000;
Banco do assistente revestido em courvin de alta
resistência com poltrona anatômica giratória, com
cintos de segurança não retráteis e encosto de cabeça;
01(um) banco baú confeccionado em Chapas de
compensado naval 15mm ou material equivalente, com
aproximadamente 1.750 mm de comprimento e 420
mm de altura, totalmente lavável, higienizável na lateral
para 02 pessoas com cintos de segurança individuais,
estofamentos em courvin de alta resistência, com
encostos de cabeça, assentos e encostos das costas
individuais, local para lixeira descartável;
Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.970 mm,
cabeceira voltada para frente do veículo, com pés
dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios
confeccionados em materiais resistentes a oxidação,
pneus de borracha maciça, sistema de freios com trava
de segurança para evitar o fechamento involuntário das
pernas da maca quando na posição estendida,
projetada de forma a permitir a rápida retirada e
inserção da vítima no compartimento da viatura, com a
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utilização de um sistema de retração dos pés acionado
pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora
do compartimento, podendo ser manuseada por apenas
uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma,
equipada com travas rápidas, que permitam perfeita
segurança e desengate rápido, sem riscos para a
vítima, provida de sistema de elevação do tronco do
paciente em pelo menos 45 graus e com a capacidade
mínima de 100 kg, sem corte na lataria para
deslocamento da maca dentro da cabine e sem
deslocamento do banco carona na cabine para frente a
fim de não comprometer a segurança do passageiro e
caso de acionamento do AIRBAG. Deverão ser
apresentados: Autorização de funcionamento de
empresa fabricante da maca e registro ou
cadastramento na Anvisa, com garantia mínima de 24
meses. Ensaio da maca atendendo à norma ABNT NBR
14561/2000 e AMD Standard 004 feito por laboratório
devidamente credenciado;
Iluminação interna com 02 luminárias alógenas no teto;
03 luminárias no teto em Leds; 01 farol de embarque
instalado sobre a porta traseira; 04 tomadas internas
2P+T 110vca ou 220 vca; 04 tomadas externas; 02
tomada Interna 12 Vcc; Caixa de disjuntores instalado
no armário em local de fácil acesso; Bateria auxiliar de
100 Ah; Painel de controle central com chave disjuntor
térmica; Chave geral para desligar o sistema elétrico do
furgão; Inversor com carregador de bateria de 12 v
para 110volts e 1.200 Watts de potência; Reles com
fusível; Sinalização barra com sirene de 100 watts
eletrônica e 05 tons; Luzes de advertência nas laterais
superiores do veículo, sendo 03 em cada lado e 02 na
traseira; Sistema de oxigênio com suporte para cilindro
de 10 litros; Instalação de um cilindro de oxigênio de
10 litros com válvula e manômetro;
Cilindro de ar comprimido de 08 litros –fixado com cinta
catraca-piso de borracha , Régua de oxigênio de 03
pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; 01
ventilador na ambulância com proteção em cúpula; 01
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exaustor na ambulância com proteção em cúpula; Vidro
fixo e com película jateada nas duas portas traseiras;
Vidro corrediço com película jateada na porta lateral;
Vidro corrediço junto à divisória entre a cabine do
motorista e a do paciente; Instalação de 01 suporte
para soro fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto;
Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da
maca em alumínio; Equipamento operacional para
gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância,
possibilitando o comando de dentro da cabine do
motorista para o ambiente do paciente. Possuir
conectividade com wi-fi, bluetooth e USB, Reproduz
áudio e vídeo em diversos formatos, acompanhando
carregador de parede 110/220V, carregador veicular
12V e cabo USB; Ar condicionado para paciente. Alarme
sonoro de ré; 01 Prancha de resgate em polietileno
com cinto aranha; Ressuscitador manual Adulto e
infantil; Ventilador Pulmonar micro processado circuito
paciente em silicone adulto/pediátrico com válvula
exalatória, alimentação 12 V, com suporte de fixação
em ambulância, com fonte de alimentação 110/220 V
com mangueira de pressão para 02 com mínimo 3m de
Transporte Adultos, infantil; Cardioversor com DEA;
Desfibrilador; Bomba de infusão com equipo universal ;
Oxímetro de pulso não invasivo; Aspirador de sangue;
Bolsa Completa confeccionada em tecido 100%
poliamida. Com compartimentos para cada componente
que o acompanha com fecho em velcro e alça para
transporte, que facilitam a mobilização entre locais.
Materiais: - 1ª Divisória: Materiais para imobilização
provisória Quantidade - Item - Tamanho 01 Colar
Cervical Resgate – PP; 01 Colar Cervical Resgate – P;
01 Colar Cervical Resgate – M; 01 Colar Cervical
Resgate – G ; 01 Colar Cervical em Espuma – M; 01
Tipoia em TNT Descartável - Tamanho Único; 06
Bandagens Triangulares - 1,42 x 1 x 1 cm ; 02 Talas
Fáceis Aramada - 30 x 8 cm (PP); 02 Talas Fáceis
Aramada - 53 x 8 cm (P); 02 Talas Fáceis Aramada - 63
x 9 cm (M); 01 Tala Flex - 90 x 11 cm; 02 Pares de
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Luvas Cirúrgicas Não Estéreis - 7 ou 7,5 ; 01 Rolo de
Esparadrapo - 10 x 4,5 cm ; 05 Rolos de Ataduras de
Crepe - 10 x 4,5 cm ; 05 Rolos de Ataduras de Crepe 15 x 4,5 cm ; 01 Fita Adesiva Crepe - 19 x 50 cm. - 2ª
Divisória: Materiais diversos para primeiros socorros,
acondicionados em 12 bolsas coloridas e fixadas por
velcro: Materiais para queimaduras Quantidade - Item Tamanho 02 Cobertores Térmicos Aluminizado 2,10 x
1,40 m; 02 Ataduras de Rayon - 7,5 x 5 cm ; 02
Protetores para Queimadura - 0,50 x 0,50 cm ; 03
Bolsas Azuis - Materiais de vias aéreas Quantidade Item - Tamanho 01 Ressuscitador tipo Ambu – Adulto;
01 Ressuscitador tipo Ambu – Infantil; 01 Sonda
Endotraqueal - 6,5 mm; 01 Sonda Endotraqueal - 7,5
mm; 01 Sonda Endotraqueal - 8,5 mm; 01 Cânula de
Guedel - Número 0; 01 Cânula de Guedel - Número 1;
01 Cânula de Guedel - Número 2; 01 Cânula de Guedel
- Número 3; 01 Cânula de Guedel - Número 4; 01
Cânula de Guedel - Número 5; 02 Cateteres tipo
Óculos; 01 Máscara RCP Tipo Pocket - Tamanho único;
01 Laringoscópio com três Lâminas - Tamanho único.
01 Bolsa para Materiais de acesso venoso Quantidade Item – Tamanho; 02 Seringas com Agulha Estéril - 5
ml; 02 Seringas com Agulha Estéril - 10 ml; 02 Seringas
com Agulha Estéril - 20 ml; 02 Equipamentos para Soro
Macrogotas Estéril - Tamanho único; 01 Scalp Estéril 4
Peças 23 Garrote - 40 cm ; 01 Garrote - 40 cm; 02
Cateteres Tipo Jelco - 16 cm; 01 Par de Luvas
Cirúrgicas Estéreis - 7,5. Bolsas com Material de apoio
Quantidade - Item – Tamanho; 10 Pares de Luvas
Cirúrgicas não Estéreis-7,0 ou 7,5; 01 Par de Luvas
Cirúrgicas Estéreis - 7,5 ; 01 Par de Luvas Cirúrgicas
Estéreis - 8,5 ; 02 Óculos para Proteção - Tamanho
único; 01 Esfigmomanômetro - Adulto; 01 Estetoscópio
- Adulto; 10 Espátulas de Madeira Estéril - Tamanho
único; 05 Compressas Estéreis com 5 Unidades - 7,5 x
7,5cm; 01 Curativo (Band Aid) 35 peças - Tamanho
único; 02 Bisturis Descartáveis - Número 21; 02
Compressas Estéreis tipo Zobec - 150 x 100 cm; 02
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Lençóis Descartáveis - 2,00 x 0,90 m ; 02 Aventais
Descartáveis - Tamanho único; 02 Sacos Plásticos
Hospitalares - 15 Litros; 01 Bolsa (HOLSTER) –
Instrumentos; Quantidade - Item – Tamanho; 01 Pinça
Anatômica – 16 cm; 01 Lanterna Óptica Tipo Lapiseira Tamanho único; 01 Tesoura Multiuso Ponta Romba Tamanho único; 01 Termômetro Cilíndrico - Tamanho
único; 01 Canivete - Tamanho único. 01 Bolsa para
Medicamentos Vazia; 01 Bolsa para Kit para parto;
Quantidade - Item – Tamanho; 01 Avental Descartável
- Tamanho único; 01 Bisturi Descartável – Número 22;
01 Bracelete para Identificação - Tamanho único; 01
Compressa Estéril tipo Zobec - 15 x 10 cm; 01
Compressa Estéril tipo Zobec - 30 x 15 cm; 01 Cobertor
Térmico Aluminizado - 2,10 x 1,40 m; 02 Clamps
Estéreis - Tamanho único; 01 Lençol Descartável - 2,00
x 0,90 m ; 01 Par de Luvas Cirúrgicas Estéreis -7 ,5; 01
Par de Luvas Cirúrgicas Estéreis; Fornecimento de vinil
adesivo para grafismo do veiculo, conforme modelo
fornecido disponível no link do Governo do Estado
SESA/PR; Prazo de garantia do veiculo conforme
manual de revisões. Entrega Acompanhado de CCT
(Comprovante de Capacitação Técnica), e Certidão de
adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria
DENATRAN 190/2009, para fins emplacar o veiculo em
nome da prefeitura.
PRAZO DE ENTREGA: 120 DIAS
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Veículo furgão original de fábrica, adaptado para 01
R$ 227.810,33
ambulância de transporte TIPO A
DESCRIÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS:
Veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal
de pacientes que não apresentam risco de vida, para
remoções simples e de caráter eletivo.
ANO/MODELO 2021/2022, Motor mínimo 1.6 diesel,
com ar condicionado dianteiro original de fábrica, banco
para motorista e dois acompanhantes na cabine,
Potência mínima 110 cv, tração traseira ou dianteira,
direção hidráulica ou elétro-hidraulica, freios dianteiros
a discos ventilados e traseiros a discos sólidos,
capacidade mínima do tanque de combustível 50 litros,
entre eixo mínimo 3.200, sistema de segurança com
ABS, air bag dupla frontal com três pontos de proteção,
ESP (Controle de estabilidade), Hill-Assist - Sistema
auxiliar de partida em rampa, Indicador de ausência de
enfivelamento do cinto de segurança, equipamentos
originais de fábrica: rádio AM/FM/MP3 com entrada USB
e bluetooth, trava elétrica e vidros elétricos e retrovisor
elétrico. Garantia do veículo conforme manual do
fabricante.
DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO
Transformação confeccionada em material resistente
que possibilite total higienização com comprimento
interno mínimo de 2,80 m, isolamento termo acústico,
piso antiderrapante com material resistente que
possibilite fácil higienização, revestimento interno nas
laterais e teto, Armário superior na lateral esquerda,
com portas de correr, uma bancada para acomodação
de
equipamentos
e
medicamentos,
com
aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de
profundidade e 0,70 m de altura do piso a bancada,
sendo de total higienização;
01 Banco giratório para médico ao lado da maca;
01 banco baú na lateral para 03 pessoas com cintos de
segurança individuais, estofamentos em courvin de alta
resistência, com encosto de cabeça, assentos
reclináveis e encostos das costas individuais;
Página 26 de 50

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO - ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 01.619.323/0001-20
Av. Remis João Loss, nº 600 Centro.
Fernandes Pinheiro - PR - CEP 84.535-000
Fone/Fax: (042) 3459-1109
E-mail: licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br
01 Maca retrátil com no mínimo 1.97 m de
comprimento com a cabeceira voltada para frente, com
pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de
rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam
perfeita segurança e desengate rápido, acompanhando
colchonete; deverão ser apresentados: Autorização de
funcionamento de empresa fabricante da maca e
registro ou cadastramento na Anvisa, com garantia
mínima de 24 meses. Ensaio da maca atendendo à
norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004
feito por laboratório devidamente credenciado;
Iluminação interna com 03 luminárias em leds no teto;
Iluminação externa com 01holofote tipo farol articulado
regulável manualmente na parte traseira da carroceria,
com acionamento independente e foco direcional
ajustável 180º na vertical, 02 sinalizadores na parte
traseira da ambulância na cor vermelha, com
frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando
acionado, com lente injetada de policarbonato;
Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes
injetadas de policarbonato na cor vermelha,
comprimento mínimo de 690 mm, largura mínima de
290 mm, mínimo de 05 blocos dianteiros, 05 blocos
traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco
contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora
em cada LEDs; O modulo de controle deverá permitir a
geração de efeitos luminosos que caracterizem o
veículo parado, em deslocamento e em situação de
emergência com no mínimo de 13 efeitos luminosos de
flash distintos; Sinalizador Acústico com amplificador de
no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03
(três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a
3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no
mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante;
Sistema elétrico com 02 tomadas internas 12 Vcc;
Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 03
litros, instalação de um cilindro de oxigênio de 03 litros
com válvula, manômetro, régua de oxigênio de 03
pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador;
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Instalação de 01 ventilador e 01 exaustor com cúpula
de proteção; Vidro de correr e com película jateada na
porta lateral; Abertura para comunicação entre a cabine
e compartimento da ambulância; Instalação de 01
suporte para soro fixado no balaústre; Balaústre fixado
no teto; Reforço fixado no piso, embaixo de todas as
rodas da maca em alumínio; Ar condicionado para
paciente; Alarme sonoro de ré; Equipamento
operacional para gerenciamento de todo sistema
elétrico da ambulância, possibilitando o comando de
dentro da cabine do motorista para o ambiente do
paciente; Conectividade com wi-fi, bluetooth e USB,
Reproduz áudio e vídeo em diversos formatos,
acompanhando carregador de parede 110/220V,
carregador veicular 12V e cabo USB; Fornecimento de
vinil adesivo para grafismo do veículo, conforme
modelo disponível no link do Governo do Estado
SESA/PR; Prazo de garantia do veículo conforme
manual de revisões. Entrega Acompanhado de CCT
(Comprovante de Capacitação Técnica), e Certidão de
adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria
DENATRAN 190/2009, para fins emplacar o veículo em
nome da prefeitura.
PRAZO DE ENTREGA: 120 DIAS
VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 524.881,99
1. DO OBJETO
1.1. Aquisição de veículo adaptado para Ambulância, através do incentivo de
investimento para o Transporte Sanitário, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à
Saúde – APSUS, na modalidade “Fundo a Fundo” – Resolução SESA/PR Nº 769/2019,
870/2020 e 644/2020, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
2. DO LOCAL E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
2.1 O objeto licitado deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde de
Fernandes Pinheiro-PR, endereço: Praça Dr. Manoel Pedro Correa Lima, nº 10, Centro,
Fernandes Pinheiro-PR, CEP 84.535-000. O prazo de entrega dos veículos será de no máximo
120(cento e vinte) dias, contados a partir da requisição de Empenho, em conformidade com
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as especificações técnicas estabelecidas no termo de referência deste edital, sem custo de
entrega.
2.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde
que justificados, até 01 (um) dia útil antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela
contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
3. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
3.1. O veículo será recebido por servidor designado pela Secretaria Municipal de
Saúde.
3.2. A entrega do veículo deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, entre o
horário das 08 às 17 horas, sob quaisquer pretextos, não serão recebidos produtos fora do
expediente de trabalho.
3.3. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da
conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa
credenciada pela contratante.
3.4. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após a
verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições
estabelecidas foram atendidas e consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da
contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO - PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 091/2021
ANEXO 02
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO
são os seguintes:
I - à habilitação jurídica:
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado
no caso de sociedade por ações, ou no caso de sociedade civil, acompanhado de documento
de eleição de sua diretoria em exercício, comprovando o objeto social da licitante ser
compatível com o desta licitação;
b) Decreto de autorização, em se tratando de 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.
II - à qualificação econômico-financeira;
a) Demonstrações Contábeis do último exercício social (2020), (ou a vigente de
acordo com a forma de tributação) já exigíveis e apresentados de acordo com a Lei 6.404/76,
11.638/2007 e 11.941/2009, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando-se
como base a variação ocorrida no período, do índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna
– IGP – D1, publicada pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou outro indicador que o venha a
substituir:
a.1). Em caso de Sociedade Anônima ou Empresa de Grande Porte os
Demonstrativos Contábeis que devem ser apresentados são:
a.2.1) Termo de Abertura;
a.1.2) Balanço Patrimonial;
a.1.3) Demonstração do Resultado do Exercício – DRE;
a.1.4) Demonstração do Fluxo de Caixa _ DFC; e
a.1.5) Termo de Encerramento;
a.2). Para os demais tipos de sociedade os Demonstrativos Contábeis
que devem ser apresentados são:
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a.2.1) Termo de Abertura;
a.2.2) Balanço Patrimonial;
a.2.3) Demonstração do Resultado do Exercício – DRE;
a.2.4p) Termo de Encerramento;
a.3) Todos os demonstrativos devem vir acompanhados dos termos de abertura e
encerramento do livro diário, apresentados em cópia autenticada e registrado na Junta
Comercial ou em outro órgão equivalente, com assinatura do contabilista responsável
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade com CRC ativo e também
assinatura do titular da empresa.
b). Nos casos de empresa recém constituída, deverá apresentar cópia do Balanço
de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o
Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
c) Certidão Negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data
definida neste edital para abertura dos envelopes.
III - À regularidade fiscal e trabalhista;
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Certidão Negativa de Débitos expedida pelo Município sede da proponente.
c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos junto à Receita Federal e a Dívida
Ativa da União, inclusive as Contribuições Sociais.
d) Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS.
e) Certidão Negativa de Débitos de Tributos junto à Receita Estadual.
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme determina a Lei
Federal nº 12.440/2011.
IV - Ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da
Constituição e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
a) Declaração, sob as penas da Lei, que não inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores
– podendo para tanto ser utilizado o modelo constante do ANEXO 03.
b) Declaração, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal,
menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou
insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos – podendo para tanto ser
utilizado o modelo constante do ANEXO 04.
c). Para as empresas enquadradas como Microempresas (ME) ou Empresas de
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Pequeno Porte deverão apresentar e/ou a certidão Simplificada emitida por órgão responsável
para confirmar o devido enquadramento, com data de emissão não superior a 30 (trinta dias).
V - Qualificação Técnica:
a) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por entidade pública ou privada,
baseado em contratação anterior pertinente ao objeto, com características compatíveis em
características ao deste Edital, descrevendo se os bens foram entregues a contento, de
maneira eficiente e com qualidade, sem qualquer ressalva prejudicial. Para efeito da
comprovação técnico-operacional não será admitida a apresentação de atestados em nome de
empresas subcontratadas.
2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião Público ou publicação em órgão da
imprensa oficial.
3. Os documentos deverão ser apresentados perfeitamente legíveis.
4. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital e que não estiverem

disponibilizados anexos juntamente com a proposta na plataforma eletrônica BLL, implicará
inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para
entrega da documentação exigida para a habilitação.
5. A pregoeira reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo,
no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes
prazo para atendimento.
6. Havendo a necessidade de envio 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 3
(três) horas, sob pena de inabilitação.
7. Não se aceitará que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial,
PORTANTO, a documentação de Habilitação e posterior Nota Fiscal deverão ser apresentadas
no CNPJ que executará o serviço ou efetuará a venda do bem ou produto, salvo as Certidões
que contenham em seu corpo a menção de tratar-se de certidão única válida para Matriz e
Filiais.
8. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese
de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há
menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO - PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 091/2021
ANEXO 03
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A signatária da presente empresa, em atendimento ao Pregão, na forma Eletrônica
nº 091/2021, pelo presente DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

__________________, em _____ de _____________ de 2021.

_______________________________
(Assinatura do representante legal)

Razão Social da Proponente: _____________________________________________
CNPJ: ____________________________________
Endereço da empresa: ___________________________________________________
Fone: (_____) ________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Nome do representante legal da empresa proponente: ____________________
R.G.: ___________________________
CPF: ___________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO - PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 091/2021
ANEXO 04
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

A signatária da presente empresa, em atendimento ao Pregão, na forma Eletrônica
nº 091/2021, pelo presente DECLARA que não possui, 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 altera a Lei nº
8666/93.
OBS.: Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa
condição.

__________________, em _____ de _____________ de 2021.

_______________________________
(Assinatura do representante legal)
Razão Social da Proponente: _____________________________________________
CNPJ: ____________________________________
Endereço da empresa: ___________________________________________________
Fone: (_____) ________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Nome do representante legal da empresa proponente: ____________________
R.G.: ___________________________
CPF: ___________________________
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EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 091/2021
ANEXO 05
CARTA-PROPOSTA
Razão Social da Proponente: ___________________________
CNPJ: ____________________________________
Endereço da empresa: ________________________________
Fone: (_____) ________________________
E-mail: ________________________________
Nome do representante legal da empresa proponente: ____________________
R.G.: ___________________ CPF: ___________________________
Ref.: Pregão, na forma Eletrônica nº 091/2021 – Prefeitura Municipal de
Fernandes Pinheiro - Paraná
Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta para Execução dos Itens abaixo discriminados,
conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.
Objeto: (descrição do (s) objeto (s) atendendo as exigências mínimas do Anexo 01);
Itens e valor unitário máximo: (apresentar CONFORME solicitado no Anexo 01);
Preço Proposto Final: (preço proposto final após a fase de lances, UNITÁRIO conforme

solicitado no Anexo 01). (Valor não poderá ser superior estimado pela Prefeitura Municipal).
Anexo: Ficha Técnica e Catálogo dos equipamentos, EM LÍNGUA PORTUGUESA,
contendo as informações técnicas MÍNIMAS do exigido no Anexo I,
especificamente para o Modelo Proposto
O prazo de validade da presente proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias.
O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias, tais como os
encargos (entrega, obrigações sociais, impostos, taxas etc.).
_________, ____ de ____________ de 2021.
_______________________
Assinatura do representante legal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO - PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 091/2021
ANEXO 06
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Na Hipótese do Licitante ser
uma ME ou EPP)

A signatária da presente empresa, em atendimento ao Pregão, na forma Eletrônica
nº 091/2021, pela presente DECLARA, para todos os fins de direito, 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 da Lei Complementar nº 147, de
07/08/2014.

__________________, em _____ de _____________ de 2021.

_______________________________
(Assinatura do representante legal)

Razão Social da Proponente: _____________________________________________
CNPJ: ____________________________________
Endereço da empresa: ___________________________________________________
Fone: (_____) ________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Nome do representante legal da empresa proponente: ____________________
R.G.: ___________________________
CPF: ___________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO - PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 091/2021
ANEXO 07
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA DA BOLSA
DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome:(Razão Social)
Endereço:
Complemento

Bairro:

Cidade:
CEP:
Inscrição estadual:
Telefone comercial:
Celular:
Representante legal:
Cargo:
Ramo de Atividade:

UF
CNPJ/CPF:
RG
Fax:
E-mail:
Telefone:

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão
ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões
do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que
seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
I. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios
dos quais venha a participar;
II. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais
para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
III. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais
normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais
declara ter pleno conhecimento;
IV. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme
Anexo I; e
V. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
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3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema
Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.
5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador
outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653
e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos
negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:
I.
declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
II. apresentar lance de preço;
III. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pela pregoeira;
IV. solicitar informações via sistema eletrônico;
V. interpor recursos contra atos da pregoeira;
VI. apresentar e retirar documentos;
VII. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
VIII. assinar documentos relativos às propostas;
IX. emitir e firmar o fechamento da operação; e
X. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente
mandato, que não poderá ser substabelecido.
Corretora:
Endereço:
CNPJ:
6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou
revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo
das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em
andamento.
Local e data:
Assinatura:_____________________________________________________________
(reconhecer firma em cartório)
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Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto)
Indicação de Usuário do Sistema
Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Operadores
1
Nome:
CPF:
Função:
Telefone:
Celular:
Fax:
E-mail:
2
Nome:
CPF:
Função:
Telefone:
Celular:
Fax:
E-mail:
3
Nome:
CPF:
Função:
Telefone:
Celular:
Fax:
E-mail:
O Licitante reconhece que:
I. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso
exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos
ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
II. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante
solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
III. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser
comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
IV. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações
efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e
verdadeiros; e
V. O não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa,
no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.
Local e data:
Responsável:___________________________________________________________
Assinatura:_____________________________________________________________
(reconhecer firma em cartório)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO - PARANÁ
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 091/2021
ANEXO 08
FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.

Número do edital: ____________________________________________________________
Órgão: _____________________________________________________________________
Especificação do equipamento (Conforme exigência mínima do Edital e do Anexo 01 – Termo
de Referencia): ______________________________________________________________
Preço inicial para o item (em R$): _______________________________________________
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os
requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório (Edital).
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte (ME/EPP.)

Data
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MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO Nº ____/2021
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 091/2021
ANEXO 09
Contrato de Fornecimento de Bens que entre si celebram o Município de Fernandes Pinheiro e
a proponente _____________________, na forma abaixo.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO, Estado do Paraná, pessoa
jurídica de direito público, sediado no Edifício da Prefeitura Municipal, á Av.
Remis João Loss, nº 600, inscrito no CNPJ nº 01.619.323/0001-20,
devidamente representado pela Prefeita Municipal, em pleno exercício de seu
mandato e funções, Sra. Cleonice Aparecida Kufener Schuck, residente e
domiciliado na localidade rural de Queimadinhas, município de Fernandes
Pinheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.157.336-5-PR e do
CPF/MF sob nº 575.449.059-34, e
CONTRATADA: ____________, pessoa jurídica de direito privado, sediada à
____________________, nº ______, na cidade de ________, Estado
_________, CEP: ____________, instituída no CNPJ sob o nº ___________, e
Inscrição Estadual sob o nº ___________, neste ato representado por seu
_________, o(a) Sr(a). _____________, ___________, _________, portador
da Cédula de Identidade RG nº ______________, CPF nº _______________,
residente na ______________, nº ______, na cidade de ___________,
Estado _____________, CEP: _________, acordam firmar o presente
contrato, sujeitando-se aos contratos administrativos, instituídos pela lei
federal nº 8666/93, lei federal nº 10.520/2002, resoluções e demais normas
vigentes e aplicáveis ao objeto da presente contratação, conforme
estipulações constantes no processo licitatório levado a efeito sob a
modalidade de PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 091/2021-PMFP,
tipo “Menor preço Unitário”, devidamente homologada pela Contratante.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O presente contrato tem por objeto é a Aquisição de veículo adaptado
para Ambulância, através do incentivo de investimento para o Transporte
Sanitário, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS, na
modalidade “Fundo a Fundo” – Resolução SESA/PR Nº 769/2019, 870/2020 e
644/2020, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
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1.2 - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital de
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 091/2021-PMFP, juntamente com seus anexos e
a proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL
§ Único – Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará á
CONTRATADA o valor de R$ ________ (______________).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento será efetuado em até 30(trinta) das corridos a contar do
recebimento do veículo, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, (citando o nº
desta Licitação (Pregão, na Forma Eletrônica nº 091/2021-PMFP – Transporte Sanitário, do
Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS, na modalidade
“Fundo a Fundo” – Resolução SESA/PR Nº 769/2019, 870/2020 e 644/2020.
3.2. A contratada suportará o ônus decorrente do atraso, caso as Notas
Fiscais/Faturas contenham vícios ou incorreções que impossibilitem o pagamento.
3.3. A Nota Fiscal deverá ser emitida em Nome do Fundo Municipal de Saúde de
Fernandes Pinheiro – CNPJ: 09.279.542/0001-10, Endereço: Praça Dr. Manoel Pedro Correa
Lima, nº 10, Centro, Fernandes Pinheiro, Paraná, CEP 84.535-000, contendo ainda o seguinte
descritivo no corpo da nota:
Pregão, na forma Eletrônica nº 091/2021
Transporte Sanitário, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS, na
modalidade “Fundo a Fundo” – Resolução SESA/PR Nº 769/2019, 870/2020 e 644/2020.
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
§ Único - As despesas correntes da contratação, objeto desta licitação, correrão à
conta das seguintes dotações Orçamentárias:
07.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07.001. FDO MUN. SAÚDE - DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0701.1-033 ADQUIRIR VEÍCULOS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS:
5.1 - Os Preços contratados não serão reajustados.
CLÁUSULA SEXTA - LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS:
6.1 O objeto licitado deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde de
Fernandes Pinheiro-PR, endereço: Praça Dr. Manoel Pedro Correa Lima, nº 10, Centro,
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Fernandes Pinheiro-PR, CEP 84.535-000. O prazo de entrega dos veículos será de no máximo
120(cento e vinte) dias, contados a partir da requisição de Empenho, sem custo adicional.
6.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde
que justificados, até 01 (um) dia útil antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela
contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
6.3 A contratada deverá anexar à nota fiscal, uma cópia da solicitação e do
contrato na entrega do produto.
6.4 A entrega deverá ser realizada conforme o endereço citado na requisição de
empenho, sem custo adicional.
6.5 - Deixando o adjudicatário de cumprir as exigências do processo licitatório
poderá a pregoeira, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso,
examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor.
CLÁUSULA SÉTIMA - RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:
7.1 - Os produtos serão recebidos por servidor designado pela Secretaria Municipal
de Saúde.
7.2 - A entrega do veículo deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, entre o
horário das 08 às 17 horas, sob quaisquer pretextos, não serão recebidos produtos fora do
expediente de trabalho.
7.3 - PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da
conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa
credenciada pela contratante.
7.4 - DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após a
verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições
estabelecidas foram atendidas e consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da
contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1 - Executar o objeto observando rigorosamente o cumprimento das
responsabilidades, encargos, prazos e especificações técnicas e em conformidade com as
condições do edital e seus anexos, do contrato e das demais cominações legais.
8.2 - Dar início à entrega dos materiais adquiridos conforme especificação, marca e
preço, bem como no prazo estabelecido neste Termo de Referência, a contar da data de
recebimento da Nota de Empenho(Ordem de Compra) expedida pela CONTRATANTE e
enviada através de endereço eletrônico.
8.3 - A CONTRATADA deverá entregar o Objeto Contratado nos locais determinados
pela CONTRATANTE.
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8.4 - Substituir ou reparar o objeto contratado que comprovadamente apresente
condições de defeito ou em desconformidades com as especificações deste termo e padrões
de qualidade exigidos, com defeito, vicio ou má qualidade, no prazo de 10 (dez) dias contados
da sua notificação.
8.5 - Cientificar, por escrito, dentro do prazo de 24 horas a fiscalização da
CONTRATANTE qualquer ocorrência anormal verificada na execução dos fornecimentos,
independentemente da comunicação verbal, sob pena de multa.
8.6 - Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem as indagações de caráter técnico,
hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.7 - A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o Objeto do
Contrato, no todo ou em parte a terceiros, sem anuência da CONTRATANTE, sob pena de
rescisão.
8.8 - Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto,
responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo
mínimo exigido pela administração.
8.9 - Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do
objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da
CONTRATANTE.
8.10 - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a
incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, pagamentos de
recursos humanos, Previdência Social, impostos, encargos sociais, transporte e outras
providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e
especificas de acidente de trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na
execução contratual, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras
que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato,
ficando a CONTRATANTE isentam de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
9.1. Solicitar a entrega do objeto à CONTRATADA através da emissão da Nota de
Empenho (Ordem de Compra).
9.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações decorrente do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal Nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
9.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente,
podendo, em decorrência solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará
de imediato.
9.4. Rejeitar os produtos que não atendam aos requisitos constantes das especificações
constantes do Termo de Referência.
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9.5. Designar servidores do Departamento de Esportes para acompanhar o fornecimento
dos produtos.
9.6. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do
objeto contratual.
9.7. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condições estabelecidas neste
instrumento.
9.8. Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues e instalados os
equipamentos.
9.9. A data e horário para entrega deverão ser agendados previamente com o Setor de
Convênios através dos telefones: (42) 3459-1109, ocorrendo a entrega no endereço do
Departamento de Esportes Municipal no horário de 8:00 às 17:00h e encontra-se situado à
Rua Jorge Kaier, s.n., Centro.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
10.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação ficará(m) sujeita(s) às penalidades
previstas no edital, em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas,
garantida a prévia defesa e o contraditório em regular processo administrativo, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato (s) ensejar (em) no total ou parcial do
objeto deste Pregão, a Administração Pública Municipal poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
10.1.2. Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de
fato em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10%( dez por
cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias decorridos, uma vez comunicada oficialmente.
10.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de
inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contados a partir da comunicação oficial.
10.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a entidade contratante e pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
10.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública deste
município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantindo o direito prévio de licitação e da ampla
defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante
que:
10.2.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste pregão.
10.2.2. Não mantiver a proposta injustificadamente.
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10.2.3. Comportar-se de modo idôneo.
10.2.4. Fazer declaração falsa.
10.2.5. Cometer fraude fiscal.
10.2.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato.
10.3. Por descumprimento dos prazos e condições previstos neste pregão,
principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas na condição anterior.
10.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela mesma, em relação a um dos itens arrolados na condição do subitem 7.2, a
licitante vencedora isenta das penalidades mencionadas.
10.5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar de licitação, e
impedimento de contratar com a Administração Pública deste município, e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública poderão ser aplicadas a
licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando a dos pagamentos a serem
efetuados.
10.6. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Cadastro de Fornecedores de
Bens e Serviços do município de Fernandes Pinheiro/PR e no caso de suspensão de licitar, o
licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste
Edital e no Contrato das combinações legais.
10.7. A recusa sem motivos justificados da convocada em aceitar ou retirar a Nota de
Empenho dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-a as penalidades aludidas no item 7 deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO:
11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Saúde,
especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no
art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:
12.1. Para a aquisição dos produtos serão emitidas ordens de compras, em
conformidade com as propostas vencedoras e de acordo com a necessidade da Secretaria
contratante.
12.2. O contrato ficará adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário e Termo
de Convênio a partir da data de sua assinatura, nos termos do art. 57, da Lei 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REGIME DE FORNECIMENTO:
13.1. Conforme a necessidade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RECISÃO DO CONTRATO:
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14.1. O contrato poderá ser rescindido, a critério da Secretaria contratante, decorridos
10 (dez) dias após o prazo de entrega estipulado no subitem 11.1, caso a contratada não
comprove já ter enviado os produtos via transportadora ou correios, e/ou não apresente
justificativa aceitáveis.
14.2. A decisão de rescindir o contrato, no caso previsto no subitem 11.1, caberá a
secretaria contratante, após prévia consulta ao setor solicitante do material, e desde que se
vislumbrem possibilidades de prejuízos a esta Secretaria.
14.3. Nos casos em que se justifique a rescisão contratual a contratada ficará sujeira às
penalidades previstas no subitem 7.1.4 deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO
OBJETO
15.1 - O equipamento será recebido:
a). Provisoriamente a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com
as especificações constantes do edital, no termo de referência e da proposta, no período
máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento do objeto pela Secretaria
Municipal de Saúde.
b). Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital no termo de referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que
se dará até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório.
15.2 A Secretaria Municipal de Saúde rejeitará, no todo ou em parte a entrega em
desacordo com as especificações técnicas exigidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA
16.1 - Os ve deverão possuir garantia mínima de 12 meses (1 ano), a contar da data de
emissão da nota fiscal.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
17.1 - A VENCEDORA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas
obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes
multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil
e criminal:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto licitado, calculado sobre o correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9%
(nove vírgula nove por cento).
17.2 - Pela inexecução total ou parcial dos contratos, a Prefeitura Municipal
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei
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n° 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% sobre o valor total do
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO
§ Único - O presente Contrato será rescindido caso ocorram quaisquer dos atos
elencados nos art. 77 ao art. 80 da lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
19.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto
contratual, em observância a Lei Anticorrupção nº 12.846/2013, Decreto nº 8.420/2015.
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”: (i) 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, deste
Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.
19.2 - 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 um agente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação
ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
19.3- Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir
a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
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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 VIGÉSIMA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
§ Único - O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas
na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direitos público, aplicandose lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito
privado.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CASOS OMISSOS
22.1 - Aplicam-se a este Edital as disposições da Lei 8.666/93 de 21 de junho de
1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública incorporando as
alterações introduzidas pela Lei n.º 8.883 de 08 de junho de 1994 e pela lei n.º 9.648 de 28
de maio de 1998.
22.2 - Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de licitações,
encarregada do recebimento, análise e julgamento das propostas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
§ 1° Fica estabelecido como único e exclusivo mecanismo de comunicação oficial
entre os contratantes, o envio de e-mail ou correspondência, nos endereços eletrônicos e
físicos estabelecidos pelas partes: Endereço eletrônico e físico da Contratante:
licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br, Avenida Remis João Loss, nº 600 – Centro, Fernandes
Pinheiro – Pr. Endereço eletrônico e físico da Contratada:
§ 2° Em caso de eventual alteração dos endereços (eletrônico e físico)
estabelecidos nesta cláusula, deverá a parte informar imediata e inequivocamente a outra.
§ 3° Na eventual mudança dos endereços sem que haja formal comunicação,
presumir-se-ão válidas quaisquer comunicações endereçadas nos endereços constantes da
presente avença.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO
§ Único - Fica eleito o foro da Comarca de Teixeira Soares - PR, para dirimir
dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento
contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins
de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Fernandes Pinheiro, em __ de ________________ de 2021.
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______________________________
Cleonice Aparecida Kuferner Schuck
Prefeita Municipal
Contratante
_______________________________
CONTRATADA
Testemunhas:

____________________________
R.G.

________________________________
R.G.
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