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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2021

EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI,

órgão público, inscrita no CNPJ sob nº 78.844.834/0001-70, com sede na Avenida Maringá, nº 660,

Jardim  Europa,  nesta  cidade  de  Sarandi,  Estado  do  Paraná,  por  intermédio  do  seu  Pregoeiro,

realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR

ITEM, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de

dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as

exigências estabelecidas neste Edital. 

Local, data e horário para recebimento e protocolo dos envelopes e realização da Sessão Pública do

Pregão:

Data da sessão: 07/10/2021

Horário: 13:00 horas

Local:  Sala  de  Reuniões  da  Câmara  Municipal  de  Sarandi,  localizada  na  Avenida

Maringá, nº 660, Jardim Europa, nesta cidade de Sarandi, Estado do Paraná.

1. DA LICITAÇÃO

1.1.  O  PREGÃO  será  conduzido  pelo  Pregoeiro  João  Leonardo  Pinelli  Milhan,  auxiliado  pela

EQUIPE DE APOIO, a saber: Marlon Bif e Lucas Ataliba Rantin de Carvalho, conforme designação

contida  na  Portaria  nº  044/2021,  de  04/02/2021,  publicada  no  Diário  Oficial  dos  Municípios  do

Paraná, na edição nº 2196, de 08/02/2021, constante nos autos do processo.

1.2. O presente Edital estará à disposição dos interessados na Divisão de Compras e Licitações da

Câmara  Municipal  de  Sarandi,  no  endereço  supramencionado,  e  pelo  site:

http://cms.pr.gov.br/av/transparencia/ na área de licitações.

1.3.  Sem  prejuízo  das  publicações  necessárias,  qualquer  alteração,  modificação  ou  informação

referente ao edital  em questão,  estará disponível  no site  supracitado,  cabendo aos interessados

inteira  responsabilidade  de  acompanhar  as  informações  prestadas  pela  Câmara  Municipal,  não

cabendo  aos  mesmos  alegarem  desconhecimento  sobre  quaisquer  informações  prestadas  com

referência ao edital em questão.
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2. DO OBJETO

2.1.  O objeto  do presente Pregão é a  contratação de  empresa  especializada  para aquisição  de

equipamentos de vigilância eletrônica para a Câmara Municipal  de Sarandi, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I do presente Edital.

2.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, facultando-

se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as exigências

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de

recursos específicos consignados no orçamento da Câmara Municipal de Sarandi, sendo:

– 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.28.00 – ELEMENTO: MATERIAL DE CONSUMO /  

DESDOBRAMENTO: MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, requerer providência ou formular impugnação escrita contra

cláusulas ou condições este Edital.

4.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras@cms.pr.gov.br ou

por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Maringá nº 660, Jardim Europa, cidade de

Sarandi – Estado do Paraná, das 12h00min às 18h00min.

4.2.1.  Não  serão  conhecidas  as  impugnações  interpostas  por  fax  e/ou  vencidos  os

respectivos prazos legais. 

4.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a

impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

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

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

4.6. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados

nos autos do processo licitatório e serão disponibilizadas no site http://cms.pr.gov.br/av/transparencia/

na área de licitações, estando disponível para consulta por qualquer interessado.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar desta licitação somente Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte –

EPP,  conforme  disposto  na  Lei  Complementar  nº  123/2006,  alterada  pela  Lei  Complementar  nº

147/2014,  cujo  ramo  de  atividade  seja  compatível  com  o  objeto  da  licitação,  através  de

representantes que atendam os requisitos estabelecidos neste Edital. 
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5.2.  As Microempresas (ME)  e Empresas de Pequeno Porte  (EPP) será concedido o tratamento

diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, desde que entreguem, quando solicitado

pelo Pregoeiro, a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ficando facultada a

utilização do modelo constante do Anexo IV, com o carimbo de CNPJ da licitante.

5.2.1. A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº

123, de 14 de dezembro de 2006, caracterizará o crime de falsidade ideológica, de que trata o

art. 299 do Código Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da

Lei nº 8.666/93, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções

previstas no item 20 deste Edital.

5.3. Não poderão participar direta ou indiretamente da presente licitação, os interessados:

5.3.1. Cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão.

5.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos.

5.3.3.  Que  direta  ou  indiretamente,  seja  servidor  da  Câmara  ou  pessoa  jurídica  cujo

proprietário, diretor, gerente, sócio ou responsável seja servidor desta entidade.

5.3.4. Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública,

direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como as que estejam punidas com

suspensão do direito de contratar ou licitar com o órgão promotor da licitação.

5.3.5. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3.6.  Que  estejam sob  falência,  concurso  de  credores,  concordata  ou  em processo  de

dissolução ou liquidação.

5.3.7. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias

entre si, qualquer que seja sua forma de constituição.

5.3.8. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil  com poderes expressos

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.

5.3.9.  Cujos  sócios  ou  diretores  pertençam,  simultaneamente,  a  mais  de  uma  empresa

licitante.

5.4. A observância das vedações descritas no item anterior é de inteira responsabilidade da licitante

que, pelo descumprimento, estará sujeita às penalidades cabíveis.

5.5.  A  participação  no  Pregão  importa  o  conhecimento  e  a  total  e  irrestrita  submissão  dos

proponentes  às  condições  deste  Edital,  bem  como  a  observância  dos  regulamentos,  normas

administrativas e técnicas aplicáveis.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. No dia e hora marcados para a abertura da sessão e aberta a fase para credenciamento das

eventuais participantes do Pregão, o representante da proponente entregará ao Pregoeiro, quando

solicitado, documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua
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autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de Identidade ou outro

documento oficial equivalente, com fotografia. 

6.2.  Para  o  credenciamento  deverão  ser  apresentados,  separados  dos  Envelopes  1  e  2,  os

seguintes documentos:

6.2.1.  Carta  de  Credenciamento,  conforme  o  modelo  constante  do  Anexo  III,  ou

procuração por instrumento público ou particular de procuração em original ou cópia

autenticada em cartório ou autenticada administrativamente, desde que acompanhada

do original, c  om poderes específicos para  , além de representar a proponente em todas as

etapas/fases do Pregão, formular verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances, negociar

a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao

final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso

administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos

solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar os demais atos pertinentes ao certame.

6.2.1.1.  Na hipótese de apresentação de procuração por  instrumento particular,  a

mesma deverá vir acompanhada de cópia do contrato social da proponente ou de

outro  documento,  onde  esteja  expressa  a  capacidade/competência  do  outorgante

para constituir mandatário.

6.2.1.2. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário,

dirigente ou assemelhado da empresa proponente, em vez de instrumento público ou

particular  de  procuração,  deverá  apresentar  cópia  do  respectivo  estatuto/contrato

social  ou  documento  equivalente,  no  qual  estejam expressos  seus  poderes  para

exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

6.2.2.  Documento  oficial  de  identificação  do  representante  legal  (sócios,  administradores,

dirigente, etc.), que contenha fotografia.

6.2.3. Declaração de que se constitui como microempresa ou empresa de pequeno porte para

os fins legais, assinada pelo representante legal da empresa (modelo do Anexo IV).

6.2.4. Declaração de cumprimento das condições de habilitação, conforme modelo constante

do Anexo V deste Edital.

6.2.4.1. Em caso da não apresentação da declaração de cumprimento das condições

de habilitação, a mesma poderá ser firmada no início da sessão pelo credenciado,

adotando-se o modelo constante no Anexo V.

6.3. Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser entregues ao Pregoeiro no início dos

trabalhos,  antes  da  abertura  dos  envelopes  contendo  Documentação  e  Propostas.  Poderão  ser

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por

servidor  da  administração  ou  publicação  em  órgão  da  imprensa  oficial  e  serão  recebidos

condicionalmente  pelo  Pregoeiro  que  se  julgar  necessário,  verificará  a  sua  autenticidade  e

veracidade.
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6.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um

deles poderá representar apenas uma credenciada.

6.5. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do representante

legal da licitante não importará na desclassificação da sua proposta no presente certame. Contudo,

ela não poderá apresentar lances verbais ou qualquer manifestação em nome da mesma na sessão

do Pregão, inclusive interpor recursos. 

6.6. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão de processamento do pregão,

deverá incluir a declaração de microempresa e empresa de pequeno porte (modelo Anexo IV) e a

declaração de cumprimento das condições de habilitação (Anexo V) no Envelope nº 1 – Proposta

de Preço, sob pena de não conhecimento da sua proposta.

6.7.  O  Pregoeiro  poderá  aceitar,  a  seu  critério,  a  apresentação  dos  documentos  para  o

credenciamento até o momento em que houver o ato declaratório de abertura da etapa de lances.

6.8.  Os  documentos  necessários  para  o  credenciamento  deverão  ser  apresentados  fora  dos

envelopes, e serão retidos pelo Pregoeiro e juntados ao processo licitatório.

7. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1.  Os  ENVELOPES  Nº  01  (PROPOSTA  DE  PREÇOS) e  Nº  02  (DOCUMENTOS  DE

HABILITAÇÃO), devidamente fechados, deverão ser protocolados perante a Câmara Municipal de

Sarandi, de acordo com o contido preâmbulo deste Edital, constando da parte externa e frontal o

seguinte:

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL 007/2021-CMS

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE E E-MAIL

PARA CONTATO E NOME DA PESSOA RESPONSÁVEL NA EMPRESA.

ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 007/2021-CMS 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE E E-MAIL

PARA CONTATO E NOME DA PESSOA RESPONSÁVEL NA EMPRESA.

7.1.1. O envelope nº 01 deverá conter a PROPOSTA DE PREÇO da proponente para a

contratação licitada, atendendo aos requisitos previstos no item 8 deste Edital.

7.1.2.  O  envelope  nº  02  deverá  conter  os  DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO  da

proponente, relacionados no item 10 deste Edital.

7.1.3. A ausência dos dizeres na parte externa não constituirá motivo para desclassificação

da licitante, que poderá, através de seu representante legal, inserir as informações faltantes.
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7.2. Antes da abertura dos envelopes nº 01 (proposta de preços) e nº 02 (documentos de habilitação)

deverão ser os invólucros rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes.

7.3. Depois da hora marcada para o início da reunião, não serão permitidos adendos, acréscimos,

substituições ou esclarecimentos sobre as propostas regularmente protocoladas, a não ser aqueles

expressamente solicitados pelo Pregoeiro, sobretudo, quanto à regularização de falhas meramente

formais da documentação.

7.4. Deverão ser vistados e rubricados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio pelos representantes das

empresas participantes, todas as propostas de preços e os documentos de habilitação analisados.

7.5. O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra o órgão

promotor da licitação, observada as prescrições da legislação específica.

7.6. A análise do Envelope nº 02 ocorrerá somente depois de encerrada a etapa competitiva das

ofertas,  ordenação  das  propostas  e  proclamação  da  licitante  classificada  em  primeiro  lugar,  e

somente será efetuada a abertura do envelope da(s) licitante(s) cuja proposta for declarada a de

menor preço.

7.7. O envelope contendo a documentação de habilitação da licitante, autora da melhor proposta,

será  aberto  para  avaliação  do  atendimento  das  exigências  consignadas  no  edital,  originalmente

firmadas em declaração, sendo que os demais envelopes contendo a documentação das empresas

não vencedoras, serão devolvidos fechados e sob protocolo aos seus representantes.

7.7.1.  Os  envelopes  contendo  a  documentação  das  empresas  não  vencedoras  estarão

disponíveis para retirada pelos seus representantes,  logo após,  a publicação do aviso de

homologação da licitação no Órgão Oficial deste Município.

7.7.2. Os envelopes que não forem retirados após 30 (trinta) dias da data estabelecida acima,

serão inutilizados.

8. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

8.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa ou datilografada em

papel timbrado ou que identifique a empresa licitante, de acordo com o modelo constante do Anexo II

do Edital, redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso

corrente, sem emendas, rasuras, ressalvas, acréscimos ou entrelinhas, sem alternativas de preços ou

qualquer outra condição que induza a classificação a ter mais de um resultado, devidamente datada e

assinada na última folha e rubricada nas demais por representante legal da empresa (proprietário,

dirigente, sócio-gerente ou mandatário). 

8.2. Na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados com o

fornecimento do objeto, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, encargos sociais,

encargos trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste

Edital e seus Anexos, sendo quaisquer tributos, despesas e custos diretos ou indiretos omitidos da

proposta ou incorretamente cotados considerados inclusos no preço, não podendo ser cogitado pleito
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de  acréscimo,  a  esse  ou  a  qualquer  título,  devendo  os  bens/serviços  ser  fornecidos  sem ônus

adicionais.

8.3. Na proposta de preços deverão constar os itens abaixo e ser apresentada conforme modelo

constante no Anexo II:

8.3.1. Razão social da licitante, número do CNPJ/MF, inscrição estadual, endereço completo,

telefone, e-mail,  nome de pessoa para contato,  o nome do banco, a agência, número da

conta corrente.

8.3.2. Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, devidamente qualificado

(profissão,  estado civil,  cargo que ocupa na empresa,  número  da carteira  de identidade,

número do CPF e endereço residencial completo).

8.3.3.  Descrição  detalhada  do  objeto  da  licitação,  de  acordo  com  as  especificações

constantes  do  Termo  de  Referência,  observadas  as  exigências  do  Edital  constantes  no

Anexo I.

8.3.4. Preço por unidade e valor total,  cotado em moeda corrente nacional,  limitado a 02

(duas) casas decimais, desprezando-se as frações excedentes.

8.3.5. Valor global da proposta, em números e por extenso.

8.3.6.  Prazo  de  validade  da  proposta,  não  inferior  a  60  (sessenta)  dias  consecutivos  da

apresentação da mesma. 

8.3.7.  A  não  apresentação  destas  condições  na  proposta  entender-se-á  que  a  empresa

concorda com todas as cláusulas e condições contidas no Edital e em seus anexos.

8.4.  A  Câmara  Municipal  de  Sarandi  não  aceitará  cobrança  posterior  de  qualquer  tributo  ou

assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que

venha expressamente a incidir sobre o objeto, na forma da lei.

8.5. Não serão consideradas as ofertas de vantagens não previstas neste Edital.

8.6. Em caso de divergência entre os valores apresentados, será considerado o unitário sobre o total

e o escrito por extenso sobre o expresso em algarismo.

8.7. Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão por

parte da empresa ou de funcionário.

8.8.  Quaisquer  tributos,  despesas  e  custos,  diretos  ou  indiretos,  omitidos  na  proposta  ou

incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço

inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo

aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o objeto deste pregão ser prestado,

sem ônus adicionais.

8.9. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado, observado o

valor máximo admissível, sob pena de desclassificação da proposta.

8.10. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
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8.11.  Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante,  não lhe assistindo o

direito de pleitear qualquer alteração deste, sob alegação de erro ou omissão.

8.12. A simples apresentação da proposta, independentemente de declaração expressa, implica a

aceitação, por parte da licitante, de todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem

prejuízo da estrita  observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo do

Edital.

8.13. Em caso de ocorrer lances, a licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do

encerramento da sessão pública,  para entregar nova proposta,  com valores unitários e totais  de

acordo com o valor final oferecido no Pregão.

8.14. Salvo em caso de lotes com item único ou de licitação por item, o descumprimento do prazo

acima assinalado autoriza a Contratante a proceder ao desconto ofertado na fase de lances pelo

adjudicatário proporcionalmente a todos os itens do lote. 

9. DO RITO DO PREGÃO

9.1. A sessão pública do pregão terá início no horário fixado no edital, devendo a licitante ou seu

representante  legal  realizar  seu  credenciamento,  comprovando,  se  for  o  caso,  que  possui  os

necessários poderes para formulação de propostas, lances, negociação e para a prática dos demais

atos inerentes ao certame. 

9.1.1.  A  sessão  do  Pregão  será  contínua,  podendo  ser  suspensa  para  diligências  e/ou

interrupções que se fizerem necessárias, ficando as licitantes convocadas para reinício da

sessão no dia e horário subsequente determinado na sessão pelo Pregoeiro.

9.2. Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao pregoeiro os documentos mencionados no

item 6.2 do presente edital, e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de

habilitação.

9.3. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

9.4.  Concluída  a  fase  de  recebimento  dos  envelopes,  o  Pregoeiro  procederá  à  abertura  dos

Envelopes nº 01, contendo as Propostas de Preço.

9.5. O Pregoeiro procederá à verificação da conformidade da proposta de preço com as condições

estabelecidas no Edital e seus Anexos, com a posterior rubrica pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e

licitantes.

9.6. O critério de julgamento das propostas de preços será o MENOR PREÇO POR ITEM.

9.7. Em caso de divergência entre os valores apresentados, será considerado o unitário sobre o total

e o escrito por extenso sobre o expresso em algarismo.

9.8. Serão desclassificadas as propostas que: 

9.8.1. Forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital  e seus anexos, bem

como a qualquer dispositivo legal vigente.
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9.8.2. Que não apresentarem ofertas para todos os itens do lote em que estiver participando,

quando da licitação por preço global, ou por lote com vários itens. 

9.8.3. Que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos borrões, entrelinhas

ou dúbia interpretação, capazes de dificultar o julgamento e que não sejam passíveis de

saneamento na própria sessão.

9.8.4. Com valor superior aos preços máximos, unitário e global, fixado no presente Edital.

9.8.5. Que não atenderem aos requisitos das especificações do objeto licitado.

9.8.6.  Apresentarem  preços  totais  ou  unitários  simbólicos,  irrisórios,  manifestamente

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade

através de documentação, comprovando que os custos são coerentes com os de mercado.

9.8.7. Apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço ou oferta de vantagem

baseada na proposta das demais licitantes.

9.8.8. Forem entregues fora do prazo previsto neste Edital.

9.8.9. Estejam em desacordo com os demais requisitos previstos no item 8 deste Edital.

9.9. As propostas classificadas serão colocadas em ordem crescente dos preços finais, indicando

desde logo, as propostas autorizadas a participar da fase competitiva da licitação.

9.10.  Executada  a  fase  de  classificação  e  ordenação  das  propostas,  o  Pregoeiro  abrirá  a  fase

competitiva de lances verbais, observando os seguintes critérios: 

9.10.1. O Pregoeiro classificará a autora da proposta de menor preço e aquelas licitantes que

tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por

cento), relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.

9.10.2.  Quando não forem verificadas,  no mínimo,  três propostas escritas de preços nas

condições  definidas  no  subitem anterior,  o  Pregoeiro  classificará  as  melhores  propostas

subsequentes, até o máximo de três,  para que as autoras participem dos lances verbais,

quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

9.11. O Pregoeiro convidará individualmente as autoras das propostas selecionadas a formular lances

de  forma  sequencial,  a  partir  da  autora  da  proposta  de  maior  preço  e  os  demais  em  ordem

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

9.12. Os lances deverão ser formulados de acordo com o item, em valores distintos e decrescentes,

inferiores à proposta de menor preço.

9.13.  O  tempo  para  apresentação  de  lances  será  de  03  (três)  minutos,  quando  não  cumprido

considerar-se-á, para fim de julgamento, o lance anterior, resultando, desta forma, na desistência de

ofertar novo lance.

9.14. No caso de desclassificação de todas as empresas participantes da fase de lances, o Pregoeiro

poderá reiniciar nova etapa de lances com as empresas não qualificadas inicialmente.

9.15.  Ocorrendo empate  entre  propostas  classificadas sem que haja  a  apresentação  de  lances,

proceder-se-á ao sorteio entre as propostas empatadas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em sessão
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pública, salvo se todos os representantes das licitantes estiverem presentes e renunciarem ao direito

de recurso, caso em que o sorteio poderá ocorrer na mesma sessão pública.

9.16.  A  desistência  em apresentar  lance  verbal,  quando  convocado  pelo  Pregoeiro,  implicará  a

exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último desconto apresentado

pela proponente para efeito de ordenação das propostas. 

9.17. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Proponente desistente às

penalidades cabíveis.

9.18.  Na ocorrência de empate ficto quando encerrada a fase de lances, conforme artigo 44 da Lei

Complementar 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá o

prazo máximo de 05 (cinco) minutos para apresentar nova proposta, sob pena de preclusão.

9.19.  Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de

menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá declarar

vencedora e adjudicar a proposta.

9.20.  A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa

declinarem da formulação de lances.

9.21. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

9.21.1.  No julgamento das propostas,  o  Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não

alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

9.22. Sendo aceitável a proposta da licitante detentora do menor preço, esta deverá comprovar sua

condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

9.23. Constatado o atendimento pleno das exigências habilitatórias, será adjudicada à proponente

vencedora o objeto deste Edital pelo Pregoeiro.

9.24.  Se  a oferta  não  for  aceitável  ou se  a  licitante  desatender  as  exigências  de  habilitação,  o

pregoeiro  examinará  as  ofertas  subsequentes,  verificando  a  sua  aceitabilidade  e  procedendo  à

habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de

uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

9.25. Nas situações previstas nos subitens 9.16., 9.19. e 9.21., após declarada a licitante vencedora,

o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para obtenção de melhor preço.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. Aceita a proposta da licitante detentora do menor preço, esta deverá comprovar sua condição

de habilitação. Para a habilitação, a licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:

10.2. Para comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

10.2.1.  No  caso  de  empresário  individual:  inscrição  no  Registro  Público  de  Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
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10.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de

Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br  .  

10.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada

– EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na

Junta Comercial  da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus

administradores.

10.2.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público

de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

10.2.5.  No caso de sociedade simples:  inscrição do ato constitutivo no Registro Civil  das

Pessoas Jurídicas  do local  de sua  sede,  acompanhada de prova da indicação dos seus

administradores.

10.2.6.  No  caso  de  sociedade  por  ações,  os  documentos  deverão  ser  apresentados

acompanhados de documentos de eleição de seus administradores.

10.2.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de

autorização,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para  funcionamento  expedido  pelo  órgão

competente, quando a atividade assim o exigir.

10.2.8. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107

da Lei nº 5.764, de 1971.

10.2.9.  Cédula  de  identificação  dos  sócios,  ou  do  diretor,  ou  do  proprietário,  ou  do

representante legal da empresa.

10.2.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva.

10.3. Para comprovação da REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

10.3.1.  Prova  de inscrição no Cadastro  Nacional  da Pessoa Jurídica (CNPJ)  mediante  a

apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil.

10.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo a

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

10.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral  da Fazenda Nacional (PGFN),  referente a todos os créditos tributários

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário

da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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10.3.4. Prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Estadual  relativa  aos  Tributos

Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com

efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado da sede da licitante na forma da lei.

10.3.5.  Prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Municipal  relativa  aos  Tributos

Municipais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com

efeito de Negativa ou documento equivalente do Município da sede da licitante na forma da

lei.

10.3.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

10.3.7. Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de

1º de maio de 1943.

10.4. Para comprovação da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

10.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da

sede do licitante.

10.4.1.1.  No  caso  de  certidão  positiva  de  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  o

licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação

foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de

2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar os demais requisitos de

habilitação.

 10.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

10.5.1.  Declaração  de  idoneidade  e  inexistência  de  fato  superveniente  impeditivo  da

habilitação (conforme modelo constante do Anexo VI deste Edital).

10.5.2. Declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em

observância ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (conforme modelo constante

do Anexo VII deste Edital).

10.5.3.  Declaração de Não Parentesco – Art.  78 da Lei Orgânica do Município (conforme

modelo constante do Anexo VIII deste Edital).

10.5.4.  Declaração  de  conhecimento  das  informações  e  condições  do  Edital  (conforme

modelo constante do Anexo IX deste Edital).

10.6. Os documentos que não possuírem prazo de validade em seu corpo serão considerados válidos

desde que emitidos com antecedência máxima de até  60 (sessenta) dias da data prevista para a

apresentação dos  envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” e  “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”,

com exceção dos documentos referentes à qualificação técnica, que por sua natureza não perdem

sua validade.
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10.7. Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados em original,

por  qualquer  processo  de  cópia  autenticada  por  cartório  competente  ou  por  servidor  da

administração,  por  publicação  em órgão  de  imprensa  oficial  ou,  ainda,  por  quaisquer  meios  de

autenticação eletrônica  por  assinatura digital,  conforme legislação vigente,  não  se aplicando aos

documentos que puderem ter sua autenticidade verificada via internet.

10.7.1. Serão aceitas apenas cópias legíveis; 

10.7.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam descoradas/apagadas, inelegíveis

ou rasuradas. 

10.8. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência do Contrato.

10.9. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a

habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto

quanto à comprovação da regularidade fiscal. 

10.9.1.  No caso  de inabilitação,  o  Pregoeiro  retomará o  procedimento a  partir  da  fase  de

julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e,  assim sucessivamente,  na

ordem de classificação. 

10.10. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras

de certidões por sítios oficiais.

10.10.1.  O  Pregoeiro  não  se  responsabilizará  pela  eventual  indisponibilidade  dos  meios

eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida

e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida,

a proponente será inabilitada. 

10.11. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente

permitidos.

10.12. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a

substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em

Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. 

10.13. Em conformidade com a LC nº 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte,

por  ocasião  da  participação  em  certames  licitatórios,  deverão  apresentar  toda  a  documentação

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estas apresentem

alguma restrição.

10.13.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o

prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  cujo  termo  inicial  corresponderá  ao  momento  em  que  a

proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do

débito,  e  emissão  de  eventuais  certidões  negativas  ou  positivas  com  efeito  de  certidão

negativa, conforme parágrafo primeiro do artigo 43 da referida Lei Complementar.
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10.13.2.  A  declaração  da  vencedora  de  que  trata  este  subitem  acontecerá  no  momento

imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal

para a abertura da fase recursal. 

10.13.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará na decadência do

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993,

sendo facultado ao Pregoeiro convocar a autora do segundo menor lance para apresentar sua

documentação de habilitação e,  se necessário,  observada à ordem crescente de preço,  as

autoras dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo

instrumento convocatório, ou então, o Pregoeiro poderá revogar a licitação.

10.14. Se a proponente for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for

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. Caso a licitante

pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante de licitação, execute o futuro

contrato,  deverá  apresentar  toda  a  documentação  de  ambos  os  estabelecimentos  na  forma  e

condições previstas neste item. 

10.15.  Será  inabilitada  a  licitante  que  não  comprovar  sua  habilitação,  seja  por  não  apresentar

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.16. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas as licitantes presentes,

os  lances  finais  oferecidos,  bem como as  demais  ocorrências  que  interessarem ao  julgamento,

devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e por todas as licitantes presentes.

11. DOS RECURSOS

11.1.  Qualquer  licitante  poderá  manifestar  ao  término  da  sessão  do  pregão,  imediata  e

motivadamente, a intenção de recorrer,  devendo o fato ser devidamente consignado em ata, sob

pena de decadência do direito de recurso.

11.1.1.  A  manifestação  necessariamente  explicitará  motivação  consistente  e  esta  será

liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidirá pela sua aceitação ou não.

11.1.2. A falta de manifestação imediata e motivada quanto à intenção de recorrer da licitante

importará na decadência do direito de recurso e na adjudicação do objeto da licitação pelo

Pregoeiro à vencedora.

11.2. Presentes os pressupostos da admissibilidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, concedendo

ao interessado, na própria sessão, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do

recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentarem contrarrazões, em

igual número de dias, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao término do prazo

da recorrente, com disponibilização imediata de vista do processo licitatório.

11.2.1. A licitante poderá, também, apresentar as razões de recurso no ato do Pregão, as

quais serão reduzidas a termo na Ata, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas
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para que, querendo, apresentem as contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, contados

da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo.

11.2.2. Caso a licitante vencedora esteja com restrição na documentação de regularidade

fiscal,  o prazo a que se refere o subitem anterior iniciar-se-á após o decurso da fase de

regularização fiscal.

11.3. Os recursos, bem como as contrarrazões, deverão ser apresentados por escrito, dirigido ao

Pregoeiro e conter o nome completo e assinatura do responsável, indicação da modalidade e número

do certame, a razão social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico para contato.

11.3.1. Os recursos e contrarrazões poderão ser realizados por meio eletrônico via internet,

pelo  e-mail  compras@cms.pr.gov.br ou  por  petição  protocolada  diretamente  na  Câmara

Municipal de Sarandi, situada na Avenida Maringá nº 660, Jardim Europa, cidade de Sarandi

– Estado do Paraná, das 12h00min às 18h00min.

11.4. Não serão aceitos recursos interpostos através de fac-símile ou de recursos cuja petição tenha

sido apresentada fora do prazo e/ou apresentada por quem não está  legalmente habilitado para

representar a empresa licitante.

11.5. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até  05 (cinco) dias

úteis para:

11.5.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo

estabelecido;

11.5.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão;

11.5.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso ao Presidente da Câmara Municipal de

Sarandi, que terá 05 (cinco) dias úteis para decidir.

11.6.  O acolhimento do recurso,  pelo Pregoeiro,  implicará,  tão somente,  na invalidação dos atos

insuscetíveis de aproveitamento.

11.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Presidente da

Câmara Municipal de Sarandi adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar

a contratação.

11.8. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante vencedora e encaminhará o

procedimento ao Presidente da Câmara Municipal de Sarandi para homologação.

11.9. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados

através  de  comunicação  por  e-mail  e  publicação  no  site  da  Câmara  Municipal  de  Sarandi:

http://cms.pr.gov.br/av/transparencia/, na área de licitações.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
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12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando a licitante

declarada vencedora não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006,

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de

lances, bem como aplicação de sanção as licitantes que descumpriram o Edital, nos termos

dos arts. 86/88 da Lei nº 8.666/93. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para a sessão reaberta.

12.2.1. A  convocação  se  dará  por  meio  de  publicação  no  site  da  Câmara  Municipal  de

Sarandi, disponível em:  http://cms.pr.gov.br/av/transparencia/ na área de licitações e por e-

mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos na Proposta

de Preços, sendo responsabilidade da licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado à licitante declarada vencedora, por ato do Pregoeiro, caso

não haja interposição de recurso, ou pelo Presidente da Câmara Municipal de Sarandi, após a regular

decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, o Presidente da Câmara

Municipal de Sarandi homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

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

15. DO CONTRATO

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmada Contrato ou

instrumento equivalente.

15.2.  O  adjudicatário  terá  o  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  contados  a  partir  da  data  de  sua

convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das

sanções previstas neste Edital. 

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a

assinatura  do  Contrato,  a  Administração  poderá  encaminhá-lo  para  assinatura,  mediante

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja

assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 
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15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por mais 05 (cinco) dias

úteis, por solicitação justificada da adjudicatária e aceita pela Administração.

15.3.  De  acordo  com o  artigo  62,  da  Lei  nº  8.666/93,  o  contrato  será  substituído  por  Nota  de

Empenho, uma vez que os itens serão adquiridos de uma só vez.

15.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as mesmas

condições  de  habilitação,  ou  quando,  injustificadamente,  recusar-se  à  assinatura,  poderá  ser

convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da

aceitabilidade  da  proposta,  negociação  e  comprovados  os  requisitos  de  habilitação,  celebrar  a

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

16. DO REAJUSTE

16.1. O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não será reajustado.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de recebimento do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

19. DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. As sanções são as estabelecidas no Termo de Referência.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no site da Câmara Municipal de Sarandi.

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do

certame  na  data  marcada,  a  sessão  será  automaticamente  transferida  para  o  primeiro  dia  útil

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em

contrário, pelo Pregoeiro.

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o

horário de Brasília – DF.

21.4.  Os  proponentes  são  responsáveis  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

21.5. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
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fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de

habilitação e classificação.

21.6.  A  homologação  do  resultado  desta  licitação  não  implicará  direito  à  contratação,  havendo

somente a expectativa de direito.

21.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.8. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da

condução ou do resultado do processo licitatório.

21.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e

incluir-se-á  o  do  vencimento.  Só  se  iniciam  e  vencem  os  prazos  em  dias  de  expediente  na

Administração.

21.10. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

21.11. O Pregoeiro reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento sempre que

tiver dúvidas ou julgar necessário.

21.12. A autoridade competente poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse

público,  derivadas  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado,  pertinente  e  suficiente  para

justificar  tal  conduta,  devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício  ou por  provocação de terceiros,

mediante ato escrito e fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.

21.13.  Os casos omissos serão resolvidos pelo  Pregoeiro,  que decidirá,  com base na legislação

vigente.

21.14.  O desatendimento  de exigências  formais  não essenciais  não importará  o  afastamento  da

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do

interesse público.

21.15. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.16.  O  Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  no  endereço  eletrônico

http://cms.pr.gov.br/av/transparencia/ na área de licitações, e também poderão ser lidos e/ou obtidos

no endereço Avenida Maringá, 660, Jardim Europa, Sarandi-PR, nos dias úteis, no horário das 12

horas  às  18  horas,  mesmo  endereço  e  período  no  qual  os  autos  do  processo  administrativo

permanecerão  com vista  franqueada  aos  interessados.  Outras  informações  pelos  telefones:  (44)

4009-1750 ou (44) 4009-1779, ou através dos e-mails compras@cms.pr.gov.br  .  

21.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

22.17.1. ANEXO I – Termo de Referência.
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22.17.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços.

22.17.3. ANEXO III – Modelo de Carta de Credenciamento.

22.17.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

22.17.5. ANEXO V – Modelo de Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação.

22.17.6.  ANEXO  VI  –  Modelo  de  Declaração  de  Idoneidade  e  Inexistência  de  Fato

Superveniente Impeditivo de Habilitação.

22.17.7. ANEXO VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Trabalho de Menores.

22.17.8. ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Não Parentesco – Art. 78 da Lei Orgânica

do Município.

22.17.9. ANEXO IX – Modelo de Declaração de Conhecimento das Informações e Condições

do Edital.

Sarandi/PR, 23 de setembro 2021.

EUNILDO ZANCHIM

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI

presidencia@cms.pr.gov.br 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo nº 021/2021-CMS
Requisição de Compras n° 017/2021-CMS

1. DO OBJETO

1.1.  O presente termo de referência foi elaborado a fim de subsidiar o processo de contratação de

empresa  especializada  para  aquisição  de  equipamentos  de  vigilância  eletrônica  para  a  Câmara

Municipal de Sarandi, nas condições, quantidades e especificações técnicas descritas abaixo:

Item Descrição Unid. Qtde.
Valor Máx.

Unit.
Valor Máx.

Total

01

CENTRAL DE ALARME MONITORADO, COM
AS  SEGUINTES  CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS:
 – CAPACIDADE PARA 8 (OITO) ZONAS COM
FIO;
 – CAPACIDADE PARA 60 USUÁRIOS;
 – COMUNICAÇÃO IP VIA CABO ETHERNET;
 –  REPORTAGEM  DE  EVENTOS  POR
CONEXÃO ETHERNET;
 – BUFFER DE EVENTOS: 256 EVENTOS;
 – SAÍDA PARA 2 (DUAS) SIRENES;
 –  ENVIO  DE  E-MAIL:  ATÉ  3  (TRÊS)
DESTINATÁRIOS;
 –  SENHAS  COM  DIAS  DA  SEMANA  E
HORÁRIOS RESTRITOS;
 – AJUSTE AUTOMÁTICO PARA HORÁRIO DE
VERÃO;
 –  CONFIGURAÇÃO  DE  HORÁRIO  COM
SERVIDOR NTP;
 –  ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO  POR  ATÉ  8
CELULARES (APLICATIVO) CADASTRADOS;
 –  PÁGINA/SERVIDOR  WEB  INTEGRADA
PARA CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO;
 – FONTE: FULL RANGE 110V-220V;
 –  POSSUIR  GARANTIA  DE  12  MESES
CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS.

Unid. 01 R$ 677,00 R$ 677,00

02

RECEPTORA,  COM  AS  SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
 – CONTER 12 ZONAS SEM FIO;
 –  CONTER  12  CANAIS  PARA  CONTROLES
REMOTOS IDENTIFICÁVEIS;
 –  SER  COMPATÍVEL COM  A  CENTRAL DE
ALARME (ITEM 01);
 –  POSSUIR  GARANTIA  DE  12  MESES
CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS.

Unid. 01 R$ 190,63 R$ 190,63

03
TECLADO  PARA  CENTRAL  DE  ALARME,
COM  AS  SEGUINTES  CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS:

Unid. 01 R$ 177,44 R$ 177,44
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 –  PERMITIR  VISUALIZAÇÃO  DE  16
(DEZESSEIS) ZONAS POR LED;
 – PERMITIR 1 (UMA) ZONA INDEPENDENTE;
 –  PERMITIR  60 (SESSENTA)  SENHAS
ESPECIAIS;
 –  POSSUIR  10  (DEZ)  TECLAS  ESPECIAIS
PROGRAMÁVEIS;
 –  SER  COMPATÍVEL COM  A  CENTRAL DE
ALARME (ITEM 01);
 –  POSSUIR  GARANTIA  DE  12  MESES
CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS.

04

BATERIA  12  V,  COM  AS  SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
 – 12 VOLTS;
 – 7 AMPERES;
 –  SER  COMPATÍVEL  COM A  CENTRAL DE
ALARME (ITEM 01);
 –  POSSUIR  GARANTIA  DE  12  MESES
CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS.

Unid. 02 R$ 102,59 R$ 205,18

05

FONTE CARREGADORA DE BATERIA,  COM
AS  SEGUINTES  CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS:
 – CORRENTE MÁXIMA TOTAL DE: 2A;
 – TENSÃO MÉDIA DE SAÍDA DA FONTE: 13,8
VDC;
 –  TENSÃO  DE  ALIMENTAÇÃO  DA  REDE
ELÉTRICA 100 A 240 VOLTS;
 – LED INDICADOR DE BATERIA BAIXA;
 –  PROTEÇÃO  DE  ENTRADA  DA  REDE
ELÉTRICA COM FUSÍVEL E VARISTOR;
 – PROTEÇÃO INDEPENDENTE DA SAÍDA DA
FONTE POR FUSÍVEL REARMÁVEL;
 – TEMPORIZADOR SELECIONÁVEL 5, 10 OU
15 SEGUNDOS E SAÍDA DO RELÉ NA OU NF;
 –  GABINETE EM ABS COM ESPAÇO PARA
BATERIA DE 12 V/7A;
 –  POSSUIR  GARANTIA  DE  12  MESES
CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS.

Unid. 01 R$ 204,44 R$ 204,44

06

SENSOR  DE  ALARME  COM  FIO,  COM  AS
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
 – TIPOS DE DETECTORES: MOVIMENTO;
 – TIPOS DE SENSORES: PRESENÇA;
 – AJUSTE DE SENSIBILIDADE;
 – ALCANCE DE DETECÇÃO: 12 METROS;
 – ÂNGULO DE DETECÇÃO: 90º;
 –  COMPENSAÇÃO  AUTOMÁTICA  DE
TEMPERATURA;
 – IMUNIDADE A ANIMAIS DOMÉSTICOS ATÉ
20 KG;
 –  SER COMPATÍVEL  COM A  CENTRAL  DE
ALARME (ITEM 01);
 –  POSSUIR  GARANTIA  DE  12  MESES
CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS.

Unid. 05 R$ 66,90 R$ 334,50
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07

SENSOR  DE  ALARME  SEM  FIO,  COM  AS
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
 –  ALCANCE  DE  COMUNICAÇÃO  SEM  FIO:
ATÉ 100 METROS COM OBSTÁCULOS;
 – TIPOS DE DETECTORES: MOVIMENTO;
 – TIPOS DE SENSORES: PRESENÇA;
 – AJUSTE DE SENSIBILIDADE;
 – ALCANCE DE DETECÇÃO: 12 METROS;
 –  SUPERVISÃO  DE  FUNCIONAMENTO  NA
REDE;
 – SUPERVISÃO DE BATERIA;
 –  COMPENSAÇÃO  AUTOMÁTICA  DE
TEMPERATURA;
 – IMUNIDADE A ANIMAIS DOMÉSTICOS ATÉ
20 KG;
 –  ACOMPANHAR  BATERIA  PARA
ALIMENTAÇÃO  (AA  LITHIUM  3,6  V  2,4A  OU
EQUIVALENTE);
 –  SER COMPATÍVEL  COM A  CENTRAL  DE
ALARME (ITEM 01);
 –  POSSUIR  GARANTIA  DE  12  MESES
CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS.

Unid. 04 R$ 120,87 R$ 483,48

08

SENSOR  DE  ALARME  TIPO  BARREIRA
ATIVO,  COM  AS  SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
 – 2 FEIXES;
 – DISTÂNCIA MÁXIMA 60 METROS;
 – AJUSTE A LASER;
 – AJUSTE DE SENSIBILIDADE;
 –  AJUSTE  DE  APONTAMENTO  POR
MULTÍMETRO E MIRA;
 – ACABAMENTO COM FILTRO SOLAR PARA
USO EXTERNO;
 – CAIXA EM RESINA DE POLICARBONATO;
 –  SER COMPATÍVEL  COM A  CENTRAL  DE
ALARME (ITEM 01);
 –  POSSUIR  GARANTIA  DE  12  MESES
CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS.

Par 02 R$ 489,08 R$ 978,16

09

SIRENE ELETRÔNICA PIEZOELÉTRICA, COM
AS  SEGUINTES  CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS:
 – POTÊNCIA MÁXIMA: 120DB A 1 METRO DE
DISTÂNCIA;
 – POTÊNCIA ELÉTRICA: 2,4 WATTS;
 – TENSÃO NOMINAL: 12 VOLTS;
 –  SER COMPATÍVEL  COM A  CENTRAL  DE
ALARME (ITEM 01);
 –  POSSUIR  GARANTIA  DE  12  MESES
CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS.

Unid. 01 R$ 43,30 R$ 43,30

VALOR MÁXIMO TOTAL: R$ 3.294,13

2. DA JUSTIFICATIVA E METODOLOGIA
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2.1.  A  contratação  é  necessária  para  viabilizar  a  instalação,  configuração  e  remanejamento  do

sistema de alarme monitorado da ala legislativa após a reforma daquele prédio, uma vez que os

equipamentos  de  monitoramento  eletrônicos  existentes  anteriormente  estão  completamente

defasados e parte deles foi inutilizado durante atividades de reforma daquele edifício. Dessa forma,

faz-se  necessário  aquisição  de novos equipamentos  que  compõem o sistema de monitoramento

eletrônico. Os equipamentos em questão são extremamente necessários para viabilizar a segurança

patrimonial daquele edifício, dificultando atos de vandalismo e furtos.

2.2. Tendo característica de objeto comum, com padrões de desempenho e qualidade objetivamente

definidos neste documento por meio de especificações usuais no mercado, sua aquisição enquadra-

se na Lei nº 10.520/2002, que institui a modalidade de licitação denominada pregão para aquisição de

bens e serviços comuns.

2.3. A presente contratação será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade Pregão

Presencial, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO.

2.4.  Por se tratar de contratação em valor abaixo de R$ 80.000,00, far-se-á licitação exclusiva para

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em atendimento à disposição do art. 48, inciso I, da

Lei Complementar nº 123/2006.

2.5. O valor máximo da contratação foi apurado após o cálculo da mediana dos preços de mercado

obtidos  através  de  pesquisa  de  preços  praticados  junto  a  fornecedores,  pesquisa  em  sites

especializados e de preços nas licitações da Administração Pública, através de pesquisa junto ao

sistema Banco de Preços.

3. DO PRAZO, LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA DO OBJETO

3.1. O prazo de entrega dos equipamentos é de até 10 (dez) dias a contar da emissão da ordem de

empenho pela CONTRATANTE.

3.2. A entrega dos materiais será na Câmara Municipal de Sarandi, Avenida Maringá, 660 – Jardim

Europa – Sarandi PR, no horário das 12:00 as 17:00 horas, de segunda a sexta feira, mediante prévio

agendamento com a Divisão de Patrimônio e Almoxarifado.

3.3. Os equipamentos serão recusados quando entregues com especificações técnicas diferentes das

contidas neste termo de referência e na proposta feita pela empresa referente a esta contratação.

3.4.  De acordo com o artigo 62, da Lei nº 8.666/93, o contrato será substituído por Nota de

Empenho, uma vez que os itens serão adquiridos de uma só vez.

4. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.1. O objeto será recebido:

4.1.1. Provisoriamente, pela Comissão Permanente de Recebimento de Bens, nomeada pela 

Portaria nº 074/2021, publicada no Diário Oficial do Município de Sarandi no dia 25/05/2021, 
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no ato da entrega dos produtos pela contratada, mediante conferência e emissão de termo de

recebimento provisório ou atestado de recebimento na Nota Fiscal. 

4.1.2.  Definitivamente,  pela  Comissão  Permanente  de  Recebimento  de  Bens

supramencionada,  mediante  termo  de  recebimento  definitivo  ou  atestado  de  recebimento

definitivo  na  Nota  Fiscal  dos  produtos,  no  prazo  máximo  de  05  dias  úteis,  contados  do

recebimento provisório.

4.1.3. A Comissão Permanente de Recebimento de Bens poderá consultar o Setor Solicitante

acerca da conformidade dos produtos ou serviços executados pela contratada com o exigido 

por  esse  instrumento,  bem como  da  qualidade  deles,  antes  da  emissão  do  Termo  de  

Recebimento Definitivo. 

4.2. A Câmara Municipal de Sarandi, por meio da Comissão Permanente de Recebimento de Bens,

reserva-se o direito de proceder à análise, caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao

objeto ou o mesmo não se enquadrar nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto.

4.3. Caso seja constatando que o objeto recebido não atenda as especificações estipuladas neste

instrumento, ou ainda que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, a Comissão

Permanente de Recebimento de Bens expedirá ofício à contratada, comunicando e justificando as

razões da recusa e ainda notificando-a para que sane as irregularidades dentro do prazo estipulado

pela própria Comissão Permanente de Recebimento de Bens. 

4.4. Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do problema em

relação  ao  objeto  recebido, a  Comissão  Permanente  de  Recebimento  de  Bens comunicará,  por

escrito, ao Gestor de Contratos o ocorrido, o qual tomará as medidas cabíveis a fim de que seja

procedida a abertura de processo administrativo em face da empresa, de acordo com as normas

contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades cabíveis.

4.5. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o recebimento do objeto em desacordo com este

Termo de Referência.

5. DA BASE LEGAL

5.1.  A  presente  contratação  observará  o  cumprimento  dos  princípios  dispostos  no  artigo  37  da

Constituição  Federal  e  os  dispositivos  legais  previstos  pela  Lei  nº  10.520/2002,  pela  Lei

Complementar nº 123/2006, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

6. DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do

recebimento definitivo, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente

indicados pela contratada.

6.2. A emissão da nota fiscal/fatura será precedida do recebimento definitivo/provisório do serviço.
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6.3. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser enviada para o e-mail da Comissão Permanente de Recebimento

de Bens, a saber: recebimento@cms.pr.gov.br.

6.4. A Nota Fiscal/Fatura também deverá ser entregue junto com os produtos. 

6.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação

da  despesa,  o  pagamento  ficará  sobrestado  até  que  a  Contratada  providencie  as  medidas

saneadoras.  Nesta  hipótese,  o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a  comprovação  da

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

6.6. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem

prejuízo das sanções cabíveis.

6.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para

pagamento.

6.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a

aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = ( 6 / 100 )                                                         I = 0,0001643

        365                                                               TX = Percentual da taxa anual = 6%

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE

7.1.  Prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela

Contratada,  se  assim  julgar  conveniente,  a  fim  de  proporcionar  o  cumprimento  das  obrigações

contratuais.

7.2. Efetuar o(s) pagamento(s) à Contratada, conforme previsto neste Termo de Referência.

7.3. Decidir sobre eventuais dificuldades na execução do objeto da contratação. 

7.4.  Manter, sempre por escrito ou por e-mail com a Contratada, os entendimentos sobre o objeto

contratado. 

7.5.  Promover,  através  de  seu  representante,  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  do  contrato,

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquele. 

7.6. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidos em contrato.
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7.7. Vetar o recebimento de qualquer material que considerar incompatível com as especificações

apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens

patrimoniais ou ser prejudicial à saúde dos servidores.

7.8. Atestar as notas fiscais após a efetiva entrega/fornecimento dos bens e serviços, objeto desta

contratação.

7.9.  Aplicar  a  Contratada  as  sanções  administrativas  regulamentares  e  contratuais,  quando

necessário.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Fornecer produto de boa qualidade e em boas condições, de acordo com o disposto neste Termo

de Referência.

8.2. Entregar o respectivo certificado de garantia, com prazo mínimo de 01 (um) ano.

8.3. Arcar com todos os ônus necessários ao completo fornecimento do objeto licitado, incluindo o

pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, transportes,

despesas  administrativas,  cessão  de  veículos  para  transporte  dos  bens  contratados,  bem como

quaisquer despesas referentes ao fornecimento do objeto contratado.

8.4. Responder por quaisquer danos de qualquer natureza, que venha a sofrer seus empregados,

terceiros ou a Contratada, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de

preposto da Contratada  ou de quem em seu nome agir,  decorrentes  do fornecimento do  objeto

contratado.

8.5. Efetuar a troca, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, a contar da solicitação do responsável

técnico,  dos  produtos  fornecidos  que  não  atendam  as  especificações  contidas  neste  Termo  de

Referência  e  na  proposta  apresentada,  ou  ainda,  os  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou

incorreções, sem qualquer ônus para adquirente.

8.6. Responsabilizar-se por eventuais danos e acidentes que venham a ocorrer nos equipamentos e

prédio da Câmara Municipal, tanto de funcionamento quanto aos bens e serviços fornecidos, quanto

por ato de seus empregados ou prepostos no fornecimento dos bens e serviços contratados.

8.7.  Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente,  as  obrigações

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio assentimento

por escrito da Contratante.

8.8. Em tudo agir segundo as diretrizes da Contratante.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário

que: 

9.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta.
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9.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível.

9.1.3. Apresentar documentação falsa.

9.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame.

9.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto.

9.1.6. Não mantiver a proposta.

9.1.7. Cometer fraude fiscal.

9.1.8. Comportar-se de modo inidôneo.

9.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

9.3.  O  licitante/adjudicatário  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  nos  subitens

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

9.3.1.  Advertência por faltas leves,  assim entendidas como aquelas que não acarretarem

prejuízos significativos ao objeto da contratação.

9.3.2. Multa de até 10% (dez) por cento sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)

pela conduta do licitante.

9.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitador, pelo prazo de

até dois anos.

9.3.3.1.  A  Sanção  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  prevista  neste  subitem

também  é  aplicável  em  quaisquer  das  hipóteses  previstas  como  infração

administrativa no subitem 9.1 deste Edital.

9.3.4.  Declaração  de inidoneidade para  licitar  ou  contratar  com a  Administração  Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

9.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

9.5.  Se,  durante  o  processo  de  aplicação  de penalidade,  houver  indícios  de  prática  de  infração

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração

pública  nacional  ou  estrangeira,  cópias  do  processo  administrativo  necessário  à  apuração  da

responsabilidade  da  empresa  deverão  ser  remetidas  à  autoridade  competente,  com  despacho

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou

Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

9.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto

de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
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9.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos

específicos  para  apuração  da  ocorrência  de  danos  e  prejuízos  à  Câmara  Municipal  de  Sarandi

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

9.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do

licitante, a Câmara Municipal de Sarandi poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme

artigo 419 do Código Civil.

9.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

9.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da

conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem como o  dano  causado  à  Administração,

observado o princípio da proporcionalidade.

10. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão à conta de recursos específicos

consignados no orçamento da Câmara Municipal de Sarandi, sendo:

– 01.001.01.031.0001.2.001.3.3.90.30.28.00 – ELEMENTO: MATERIAL DE CONSUMO /  

DESDOBRAMENTO: MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.

11. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

11.1. Marlon Bif – Oficial Legislativo – Mat. 128.

Sarandi, 01 de setembro de 2021.
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI-PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/2021

1. DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL.....................................................................................................................…

C.N.P.J.................................................................INSCRIÇÃO ESTADUAL..............................

ENDEREÇO....................................................................................... N.º..................................

BAIRRO............................................... CEP............................ CIDADE.................................... 

UF...............

FONE................................................ E-MAIL ........................................................

PESSOA PARA CONTATO...................................................................................................

BANCO......................... AGÊNCIA Nº....................CONTA CORRENTE Nº.........................

2. DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) QUE IRÁ(ÃO) ASSINAR O CONTRATO A SER

CELEBRADO COM A LICITANTE VENCEDORA DO PREGÃO Nº 007/2021-CMS:

NOME COMPLETO..................................................................................................................

PROFISSÃO.................................................ESTADO CIVIL.................................................. 

CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA .................................................................................

R.G......................................................C.P.F..................................................................

ENDEREÇO COMPLETO.....................................................................................................

TELEFONE .................................................. CELULAR.....................................................

E-MAIL ...............................................................................................................................

3. DO PREÇO OFERTADO AO OBJETO DO PREGÃO Nº 007/2021-CMS:

Item Descrição Unid. Qtde.
Valor Unit.

Proposto

Valor Total

Proposto

01

CENTRAL DE ALARME MONITORADO, COM
AS  SEGUINTES  CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS:
 – CAPACIDADE PARA 8 (OITO) ZONAS COM
FIO;
 – CAPACIDADE PARA 60 USUÁRIOS;
 – COMUNICAÇÃO IP VIA CABO ETHERNET;
 –  REPORTAGEM  DE  EVENTOS  POR
CONEXÃO ETHERNET;
 – BUFFER DE EVENTOS: 256 EVENTOS;
 – SAÍDA PARA 2 (DUAS) SIRENES;
 –  ENVIO  DE  E-MAIL:  ATÉ  3  (TRÊS)

Unid. 01
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DESTINATÁRIOS;
 –  SENHAS  COM  DIAS  DA  SEMANA  E
HORÁRIOS RESTRITOS;
 – AJUSTE AUTOMÁTICO PARA HORÁRIO DE
VERÃO;
 –  CONFIGURAÇÃO  DE  HORÁRIO  COM
SERVIDOR NTP;
 –  ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO  POR  ATÉ  8
CELULARES (APLICATIVO) CADASTRADOS;
 –  PÁGINA/SERVIDOR  WEB  INTEGRADA
PARA CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO;
 – FONTE: FULL RANGE 110V-220V;
 –  POSSUIR  GARANTIA  DE  12  MESES
CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS.

02

RECEPTORA,  COM  AS  SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
 – CONTER 12 ZONAS SEM FIO;
 –  CONTER  12  CANAIS  PARA  CONTROLES
REMOTOS IDENTIFICÁVEIS;
 –  SER  COMPATÍVEL COM  A  CENTRAL  DE
ALARME (ITEM 01);
 –  POSSUIR  GARANTIA  DE  12  MESES
CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS.

Unid. 01

03

TECLADO  PARA  CENTRAL  DE  ALARME,
COM  AS  SEGUINTES  CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS:
 –  PERMITIR  VISUALIZAÇÃO  DE  16
(DEZESSEIS) ZONAS POR LED;
 – PERMITIR 1 (UMA) ZONA INDEPENDENTE;
 –  PERMITIR  60 (SESSENTA)  SENHAS
ESPECIAIS;
 –  POSSUIR  10  (DEZ)  TECLAS  ESPECIAIS
PROGRAMÁVEIS;
 –  SER  COMPATÍVEL COM  A  CENTRAL  DE
ALARME (ITEM 01);
 –  POSSUIR  GARANTIA  DE  12  MESES
CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS.

Unid. 01

04

BATERIA  12  V,  COM  AS  SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
 – 12 VOLTS;
 – 7 AMPERES;
 –  SER  COMPATÍVEL  COM A  CENTRAL  DE
ALARME (ITEM 01);
 –  POSSUIR  GARANTIA  DE  12  MESES
CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS.

Unid. 02

05

FONTE CARREGADORA DE BATERIA,  COM
AS  SEGUINTES  CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS:
 – CORRENTE MÁXIMA TOTAL DE: 2A;
 – TENSÃO MÉDIA DE SAÍDA DA FONTE: 13,8
VDC;
 –  TENSÃO  DE  ALIMENTAÇÃO  DA  REDE
ELÉTRICA 100 A 240 VOLTS;
 – LED INDICADOR DE BATERIA BAIXA;
 –  PROTEÇÃO  DE  ENTRADA  DA  REDE

Unid. 01
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
ELÉTRICA COM FUSÍVEL E VARISTOR;
 – PROTEÇÃO INDEPENDENTE DA SAÍDA DA
FONTE POR FUSÍVEL REARMÁVEL;
 – TEMPORIZADOR SELECIONÁVEL 5, 10 OU
15 SEGUNDOS E SAÍDA DO RELÉ NA OU NF;
 –  GABINETE EM ABS COM ESPAÇO PARA
BATERIA DE 12 V/7A;
 –  POSSUIR  GARANTIA  DE  12  MESES
CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS.

06

SENSOR  DE  ALARME  COM  FIO,  COM  AS
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
 – TIPOS DE DETECTORES: MOVIMENTO;
 – TIPOS DE SENSORES: PRESENÇA;
 – AJUSTE DE SENSIBILIDADE;
 – ALCANCE DE DETECÇÃO: 12 METROS;
 – ÂNGULO DE DETECÇÃO: 90º;
 –  COMPENSAÇÃO  AUTOMÁTICA  DE
TEMPERATURA;
 – IMUNIDADE A ANIMAIS DOMÉSTICOS ATÉ
20 KG;
 –  SER COMPATÍVEL  COM A  CENTRAL DE
ALARME (ITEM 01);
 –  POSSUIR  GARANTIA  DE  12  MESES
CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS.

Unid. 05

07

SENSOR  DE  ALARME  SEM  FIO,  COM  AS
SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
 –  ALCANCE  DE  COMUNICAÇÃO  SEM  FIO:
ATÉ 100 METROS COM OBSTÁCULOS;
 – TIPOS DE DETECTORES: MOVIMENTO;
 – TIPOS DE SENSORES: PRESENÇA;
 – AJUSTE DE SENSIBILIDADE;
 – ALCANCE DE DETECÇÃO: 12 METROS;
 –  SUPERVISÃO  DE  FUNCIONAMENTO  NA
REDE;
 – SUPERVISÃO DE BATERIA;
 –  COMPENSAÇÃO  AUTOMÁTICA  DE
TEMPERATURA;
 – IMUNIDADE A ANIMAIS DOMÉSTICOS ATÉ
20 KG;
 –  ACOMPANHAR  BATERIA  PARA
ALIMENTAÇÃO  (AA  LITHIUM  3,6  V  2,4A  OU
EQUIVALENTE);
 –  SER COMPATÍVEL  COM A  CENTRAL DE
ALARME (ITEM 01);
 –  POSSUIR  GARANTIA  DE  12  MESES
CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS.

Unid. 04

08

SENSOR  DE  ALARME  TIPO  BARREIRA
ATIVO,  COM  AS  SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
 – 2 FEIXES;
 – DISTÂNCIA MÁXIMA 60 METROS;
 – AJUSTE A LASER;
 – AJUSTE DE SENSIBILIDADE;
 –  AJUSTE  DE  APONTAMENTO  POR
MULTÍMETRO E MIRA;

Par 02
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
 – ACABAMENTO COM FILTRO SOLAR PARA
USO EXTERNO;
 – CAIXA EM RESINA DE POLICARBONATO;
 –  SER COMPATÍVEL  COM A  CENTRAL DE
ALARME (ITEM 01);
 –  POSSUIR  GARANTIA  DE  12  MESES
CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS.

09

SIRENE ELETRÔNICA PIEZOELÉTRICA, COM
AS  SEGUINTES  CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS:
 – POTÊNCIA MÁXIMA: 120DB A 1 METRO DE
DISTÂNCIA;
 – POTÊNCIA ELÉTRICA: 2,4 WATTS;
 – TENSÃO NOMINAL: 12 VOLTS;
 –  SER COMPATÍVEL  COM A  CENTRAL DE
ALARME (ITEM 01);
 –  POSSUIR  GARANTIA  DE  12  MESES
CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS.

Unid. 01

VALOR TOTAL R$

Valor Total da Proposta: R$ ________________ (_________________________).

Prazo de validade da proposta: ____ (____________________) dias (mínimo 60 dias).

A licitante declara que:

a) na formulação da proposta, considerou todos os custos relacionados com o fornecimento, incluindo
taxas, inclusive administrativa e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas,
transportes, despesas administrativas, cessão de veículos para deslocamento do funcionário para
busca e posterior entrega dos serviços executados, bem como quaisquer despesas referentes ao
fornecimento do objeto contratado, ficando vedado qualquer alegação ou cobrança posterior que vise
ao ressarcimento de custos não considerados no valor proposto.

b) os valores apresentados englobam todos os custos operacionais da atividade, incluindo, além do
lucro, fretes, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas,
inclusive, porventura, com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do
objeto  deste  Edital  e  seus  Anexos,  sem  que  caiba  ao  proponente  direito  de  reivindicar  custos
adicionais.

c) concorda com todas as condições do Edital.

Local, ______de_______________de 2021.

(Assinatura)

Nome do Representante Legal

Cargo

Carimbo com CNPJ da EMPRESA
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI-PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/2021

Por  este  instrumento  particular  de  Procuração,  a  empresa  ____________________,  com  sede

___________________, inscrita no CNPJ/MF sob n. __________________ e com Inscrição Estadual

n. _______________, representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões)) do(s) outorgante(s)), Srs.

(as).___________________, portadores(as) da Cédula de Identidade RG n. _________________ e

inscrito(s) no CPF sob n. __________________________, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante

Procurador o(a) Sr.(a).  ________________________, portador(a)  da Cédula de Identidade RG n.

_______________  e  do  CPF  n.  ___________________________,  a  quem  confere(m)  amplos

poderes para representar a referida empresa perante a Câmara Municipal de Sarandi, no que se

referir  ao PREGÃO PRESENCIAL N. _____________, com poderes para tomar qualquer decisão

durante todas as fases do Pregão, inclusive apresentar Declarações de Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte, e de que a proponente cumpre os Requisitos de Habilitação, bem como os Envelopes

n.  1  e  2,  Proposta  de  Preços  e  Documentos  de  Habilitação,  respectivamente,  em  nome  da

Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de

preço,  desistir  expressamente  da intenção de interpor  recurso  administrativo  ao final  da sessão,

manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final

da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro,

enfim, praticar os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida até o dia _______________________.

Local, ______de_______________de 2021.

(Assinatura)

Nome 

Cargo

Carimbo com CNPJ da EMPRESA

Observação: A presente procuração deverá ser apresentada no início da sessão pública do Pregão, com o

carimbo CNPJ da licitante, sendo que na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular,

a  mesma  deverá  vir  acompanhada  de  cópia  (simples)  do  contrato  social  da  proponente  ou  de  outro

documento, onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário (além

da cópia autenticada que deverá ser incluída no Envelope n. 2 – Documentos de Habilitação).
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO

PORTE

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI-PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/2021

A Empresa _________________________, com sede ___________________, inscrita no CNPJ/MF

sob n.  _______________ e  com Inscrição  Estadual  n.  __________,  neste  ato  representada  por

__________________, representante legal da empresa, portador(a) da Carteira de Identidade RG n.

________________  e  inscrito(a)  no  CPF  sob  n.  ________________,  DECLARA,  para  fins  de

participação no Pregão Presencial n. _____/___-CMS, sob as sanções administrativas cabíveis e as

penas  da  lei,  que  ESTÁ  ENQUADRADA  como  _________________________________

(microempresa ou empresa de pequeno porte),  nos termos da legislação vigente,  não possuindo

nenhum dos impedimentos previstos no § 4.º do artigo 3.º da Lei Complementar nº 123/2006.

Local, ______de_______________de 2021.

(Assinatura)

Nome 

Cargo

Carimbo com CNPJ da EMPRESA

Observação: A presente declaração deverá ser apresentada com o carimbo CNPJ da licitante,

no início da  sessão pública do Pregão,  junto com o credenciamento,  separadamente,  não

devendo ser incluída nos Envelopes n. 1 e 2. SALVO se empresa SEM envio de representante,

caso em que DEVERÁ ACONDICIONÁ-LA NO ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO sob

pena de não conhecimento de sua proposta.
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE

HABILITAÇÃO

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI-PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/2021

A Empresa __________________________, com sede ____________________, inscrita no CNPJ

sob n. ________________, e com Inscrição Estadual n. _____________, neste ato representada por

__________________, representante legal da empresa, portador(a) da Carteira de Identidade RG n.

_____________ e inscrito(a) no CPF sob n. ________________, DECLARA, sob as penas previstas

no Edital de Pregão n. _______-CMS, bem como na legislação pertinente, reunir todos os requisitos

exigidos no referido Edital para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal e

técnica, nos termos do artigo 4.º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002.

Local, ______de_______________de 2021.

(Assinatura)

Nome 

Cargo

Carimbo com CNPJ da EMPRESA

Observação: A presente declaração deverá ser apresentada com o carimbo CNPJ da licitante,

no início da sessão pública do Pregão, após o credenciamento, separadamente, não devendo

ser incluída no Envelope n. 2 – Documentos de Habilitação. SALVO se empresa SEM envio de

representante, caso em que DEVERÁ ACONDICIONÁ-LA NO ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA

DE PREÇO sob pena de não conhecimento de sua proposta.
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E INEXISTÊNCIA DE FATO

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI-PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/2021

A Empresa………………………………………., inscrita no CNPJ sob o n°………………………….., por

intermédio de seu representante legal, o Sr. …………………………, portador do RG nº……….. e do

CPF nº ……………….., declara, sob as penas da lei, que até a presente data NÃO EXISTE FATO

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO, BEM COMO NÃO SE ENCONTRA EM ESTADO

DE INIDONEIDADE DECLARADO, OU SUSPENSA, POR NENHUM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA  FEDERAL,  ESTADUAL,  MUNICIPAL  OU  DO  DISTRITO  FEDERAL,  ciente  da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local, ______de_______________de 2021.

(Assinatura)

Nome 

Cargo

Carimbo com CNPJ da EMPRESA
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENORES

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI-PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/2021

A Empresa………………………………………., inscrita no CNPJ sob o n°………………………….., por

intermédio  de  seu  representante  legal,  o  Sr.  …………………………,  portador  do  RG  nº………..

………………  e  do  CPF  nº  ………………..…………………,  declara,  sob  as  penas  da  lei,  em

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

dezesseis anos, salvo sob a condição de menor aprendiz, a partir de quatorze anos.

Local, ______de_______________de 2021.

(Assinatura)

Nome 

Cargo

Carimbo com CNPJ da EMPRESA
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO – ART. 78 DA LEI ORGÂNICA DO

MUNICÍPIO

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI-PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/2021

A Empresa ………………………………………., inscrita no CNPJ sob o n°………………………….., por

intermédio de seu representante legal, o Sr. …………………………, portador do RG nº……….. e do

CPF nº ……………….., declara, especialmente para o Edital de Pregão Presencial nº ___/2021-CMS,

que  em  seu  quadro  societário  não  compõe  nenhum  integrante  como:  Prefeito,  Vice-Prefeito,

Secretários, Vereadores e os Servidores Municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer um

deles por matrimônio, subsistindo a proibição até 06 (seis) meses após findas as respectivas funções.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local, ______de_______________de 2021.

(Assinatura)

Nome 

Cargo

Carimbo com CNPJ da EMPRESA
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E

CONDIÇÕES DO EDITAL

À 

CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI-PR

PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/2021

A empresa _________________________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede a

_______________________________, bairro _____________, Município de __________________,

Estado  de  ___________________,  devidamente  inscrita  no  CNPJ  sob  nº

_______________________,  inscrição  estadual  nº  ________________________,  neste  ato

representado  por  seu  representante  legal,  ____________________,  nacionalidade,  estado  civil,

profissão,  portador  da  Cédula  de  Identidade  nº  ________________,  e  inscrito  no  CPF  nº

___________________,  residente  e  domiciliado  a  _________________________,  bairro,

__________________, município de ___________________, Estado de ______________________,

através da presente declaração, declara para os devidos fins de que recebeu os documentos e que

tomou  conhecimento  de  todas  as  informações  e  das  condições  locais  para  o  cumprimento  das

obrigações  objeto  desta  licitação,  incluindo  compatibilidade  com  equipamentos,  rede,  softwares

operacionais e estrutura lógica existente. 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

Local, ______de_______________de 2021.

(Assinatura)

Nome 

Cargo

Carimbo com CNPJ da EMPRESA
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