
#oou,

Nome: Thiago Barsalobres Bottaro

EndeÍeço: Rua Antonio Moncli, 126, casa

Bairro: lguatemi

Cidôde/UF: Ribêirão pÍeto/Sp

CEP: 14091-5i0

CPF: 350,399.118-23

Cargo/tunçõo: Livreiro

Carteira de Ídentidacle nr:41.895_ll1l _ Expecliclo por: SSp/Sp

Nâturalidade: ArôÇatuba/Sp

Nacionalidade: brasileira

rr'alidade da proposta: 60 clias a partir da abertura clo pregão

Itertr Prod[to -
f)cscriçâo

Valor
prol)0s10
t0tal crn

RS

C]ONFIA,RT,
lnstruntento de
avaliaçâo da
consciência

fonoarticulatória,
Ed. Book Toy.

[ditora: I3OOI(
TOY

.Arrtor:

SANTOS

- Cuia de
'lieiname nto Vcri.'l

- Fala, LeiLula,
Escrita e

OrtograÍia, Autrlra
Fernancla

Castelfranchi cle
.l3arros, IId. l3ook

9 78856502 7045

9 7tJtj56502 70(.i9

1.10,00

[Jnitlarlc - Qtr'rrrtitl

Dcst lic;io 'ttlc -' J,icitarlrr

Vrlo r
I)rolr0sto
ru uitário
cur Rg

l I 6,00 r 
't 6,t)0

1..10,00



$0r,,+

(lrria dc
Treinamento Vol.
2 - Falâ, Leirura,

Esclita e
Ortografiâ, 

^utot.aFernanda :

Castelfranchi cle :

Barrr:s, Ed. B6r:k
Toy. | 9788565027342 UN

:

Editora: BOOK ,

'toY

.Âutor.:

BARROS

PROHI.'ON.
Pr0tôcol0 de

Âvaliação das
!labiliclades

Melafouológicas,
lid. Book Tby

340,00 340,00

I

j

:

l

:

l

_ 10
1 r 6,00 I 16,00

Editora: BOOI(
'.toY

.Autor;

GHRMAN
o

9788565027434 uN

Totirl: R$ 712,00 (selecentos e rlozc reais)



\.r t) ) ,l

;;J:::,ff,fl}::" 
em até 20 (vinte) clias corridos, no locatctefinido peto Departômento cte EcÍucaÇão e Esportes,

. Condiçõo de paganrento: em até 30 dÍas, após a enkega do objeto.

;alJ;'rt 
* valicjade da proposta cle preÇos é de 60 (sessenta) dias, a contar cia crata frxada parô a aberturô da

Declaro que estào incÍusas nesra propostô.âs despesas com pessoal, Íete, seguros, irnpostos, iaxôs, encargos eoemars clesDesas indispensôveis a entrega oo or:leioria pies.,it;;i,;r;;

' Declaro ainda estar de âcordo e ciente com todas as exi0ências estipuladâs nestê Editâr.

i
R,beirão preto,23 cle ô9osto cie 202]

THIAGO Assinâdo de forma díoitât
BARSALOBRES po,,rHlAGoBARsAlo'BREs

BOTTARO irto'r'#?r23:38653r4400
350399i t 823:3865 91ro
3,l440001 .l 0 Dados: 2021 .08.23 o9:2t:46

Thia go Barsalobres gottaro

Livreiro

CPF: 350,399.1i8-23



Prefei ,4ooot*.ipal de Nov
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"Centro Administrativo Setembrino Thomazi,,

EDIIIL?!I_REcÃo lrlernôrurco) No 063/202r
PROCESSO ADMINISTRATIVO I,lÔ OgO/ZóZr 

_

..^_ . _D-lrA oa nrnlrzaçÃo,: LLloBlzozl
HoRARIo or truÍcto DA DrspurA: 08:30 HoRAs

LOCALT Prefeitura dojvlunicípio de Nova prata do Iguaçu _ paraná
UASG: 987995 - Nova prata ao rguaçu I pi'-

Local da Sessão pública: ww w,comprasgoverna mentais.gov, br

o t"tuttttcÍpto NovA PRATA DO IGUAÇU, por intermédio do prefeito Í\,lunicipat Interíno senhor sÉRGIoFAUST' torna pÚbl'co para conhec;meáto áo. ni"ràriuoor que na data e hora acima fixados, realizarál;citação na modaíidade pREGÀo, nu rorru rfeinóíiõÀ; ;;" MENoR pREço c-oBAL poR r rrÍ\4, deacordo com as disposições contidas no necúúüÉr,rió bi',rcIrnçors, bem como peras normas econdições estabelecidas neste Termo ae Convocaçào. 
- -*

o certame deverá ser processado e julgaclo em conformidade com as disposições deste Edital e seusl::Iotl du Lei no 10,s20, de 17_deJl.irr]õ a" zooz, ao ó".iiiã r"ourur na 70.024, de 20 de serembro de2019, da Lei comprementar no 123, áe r+ ae aezemúio oe'zõó0, atteraoa pera LeÍ comprementar Federarn o 1'47, de 14 de agosto de 2014 e regisração .oÁír"..nt* upricáver e, nã quã ãiãr, nà Lui r"a.rurn.o 8,666 de 21 de junho de 1993.

1. DO OBJETO

1'1' constitui objeto deste pregão a Aquisição de materiais para testes e atividades psicorógicas,para atender a demanda da secretaiia Municipar Je Educação, ut.urgr àã'àiração deprofiss.ional de psicorogía na anárise a" "ií*" 
- 

"o. dificurdades no processo deaprendizagem, conforme especificações constantes ao ÀruÉxo I _ TERIvlo DE REFERENCIA.

l'2,o Edjtal e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet peros endereços eretrônicos:www.com prasgovernamentais,gov.br e www. novapratadoiguacu.atend"."éi. - -.. -

1'3' A licitaÇão será dlvidida em itens, conforme tabela do ANEXo I do edital, facultando-se ao licitante aparticipação em quantos itens forem de seu jnteresse.

1.4. Em caso de discordância _:li:!:l-,-" enke as especificações cjeste objeto descrito no ComprasGovernamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

l'5' As informações adminiskativas relatlvas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Departamento deLicitações do tvlunicípio de Nova prata do Iguaçu, puto tuieionãl+O; 3545_8000.

2... D.O-.EXCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO E DA STSSÃOPUBLICA

2'1- o recebimento das propostas, envro dos documentos de habflitação, abertura e disputa de preços,será exclLrsivamente por meio eretrônico, no endereço www.comprasgoverna mentais.gov.br.

2.2, A abertura da sessão pública do pReCÂO efffRôrutCO ocorrerá, no sitewww'comprasgoverna mentais.gov, br, nos termos e condições descritas neste Edital

"Cenlro Ádmihistrotivo Setenbl"ino Thomozi,,
Ruq Ver. Volmor Gomes, l1/Sg - dEpr85685_OOO _ Fone/Fox (46) 3545_BOOO

W!y.!glpr.oov. br - E-mdili licitocoo@hpi. br. qov. br - Novo proto do Iguoçu - porord. l'ág. 1/29



n
Prcf'cittrra Municipal dc Noya prata rlo to..- 4' ,':) ,

Ilstado r,,centrooor,n,rrr.,,,lm 
"t L t' )''t r

s. oo cnrtÉnto DE JULGAMENTo E MoDo DE DIspuTA
3,1. 

.O criterio de julgamento será o de MENOR pR,especificaçôes tecnrcíc'onstantes do nnexã"r ; il;; ;xou,rçu?r r"r,:.r,á: ,:15riliil, observada ás

.,;3;.ii,l,irj,lllffi?"1,ü:*i: disputa "ABERro,,, em que os ricitantes apresentarão rances púb,cos e

4, DA IMPUGNAçÃO NO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
4'1' Qtralqucr pessoa' r;si'a ou jur'dica, e parte lcgirima para solicirar escraTecimenLos ou provjdências emretaçáo ao presente cREcÀo, 

_or., 
ainaa paia im,'prãr.,- ãíã 80,",, de:ce que o Íaça com Jniecedencia cJe

ate 03 (três) dias útêis, cla dara Íixada p.r; ;;;";ir;;.;Jsessáo púolica oo cerrame.
4'1'1' As impugnaÇões u" r,1t1Í d:r:110 ser d':rigidas a pregoeira e protocorizadas em dias úteis, das3:in,tijíi"r.!,i"0""?r'o às 17h30, " nr"'vã,."ãaã,-.varmo-r comes, rlse, seror de Licitaçáo,
rr"n.iôn ri.pr,àori../u 

lguaçLr/ ou encaminhadas atraves de e-mail no ónàãiãço eletrônico:

4'1'2' Caberá a preqoeira aüxiriado peros responsáve,s pela eraboraçào deste Edital e seus anexosiflTffijj: a imp'rsnaçào no prazo ã;;;";iü#r)"i,u!'0,",, conracios da data de recebimenro cra

4.1.3. A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame,

Í;lÍ;"oo,lil!i,!,-:T[üff: ff"ff"1:";jffJ3l[HjTff,x,-,i?rotdrcapaz de aretar a Íormu,açào

4'2' A impugnaçào deverá obr;gator;amenre, esraf acompanhada de CpF ou RG, em se tratando depessoa Íisica' e de cNpl' r' i" tàtunJo'*'o"iiá iÍr'o,ca 
^(por 

documento or;ginai ou cópiaaurent;caoa), bem como do respectivo uto .orri.tuti*-ã [là.uruçao, na hipótese de piocurador, quecomprove que o signatário, efetivamente, r"p;;;;;i;;;"rríi"poaur". de represenração àa impugnante.
4'3' os pedidos de esclareclmentos referentes a este processo licitatórjo deverão ser enviados apresoeÍra, até 03 (três) dias,úteis untuiiàrã, a aâL iJj,qrrau puru ut"rül-u slssio p.rurica,
;;.1:1,á.fl:T:..i;;,.,.,, ererrônico ;;- i;";.J," ãlàã,""r...i_;;.,,,i"à,ã,,""".1X 

",u,r,
4.3.1., A,pregoeira responderá aos peclrclos de esclarecinrent

:il:,.l",*'fl':XÍ; '""::: 'J""J':S ü,0ál 
" ,"*-"JJ"'Jffi':;, ;:'"?i:":,i"" l:.:i:fÀÍfi Í:?;

4'4' As impugnações e pedidos de escrarecimentos não suspendem os prazôs previstos no certarne.

í;Í;l;Liil!iii:,itT:::H:%?iilüir;r,n."tr" e medida excepcionaíe deverá ser motivada pera

Í;l;l;iri#l'il[;,Í:;,jr"#:"' de esclarecimentos serão clivLrrsacJas pero sistema e vÍncurarão os

5. DAs coNDIçÕrs pnna RaartcrRaçÃo ruo pnecÃo

,,centro 
Àdmihísrrotiuo s"t"Àb"inoJhoÀãT.-- 

-... - --
Ruo yer. Votmor Comes. lt/59 _ 

"ep,egOeS_óOO 
_ ,"^"iiü COrl3545_8OOOwqq.!pLpl99y. br - E-hoilr licitocoo@hpi. pr. a"r. u" _ f.f"ro ,"0* 

-oo 
il*ru _ ,o"ond ['tig.2129
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Estaclo do pararr:i

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi,,

5.1, A participação neste pregão, é EXCLUSIVA a rn icroemp^resasi empresas d" puqruno port" J
::ffi:iflã ::H"i":;il."'.i'.Xf?49' 

no "'t :+ àu'L"r ,,,;'ill+àe, de 2oo7',.,;ã ,u,oiããi,iouo" su;u
::lffiHJlJ ,i",?lj;j: 11',".]::,:j:,":-: 

q,u 
^u.,.!:r:, 

com credenciamentí,"fuiui-nã'i;]tu,u a.
ffi';;f:f,,,#'!Tt. .1?,,::iaí"81;À":- 

ü;,;' ;;";""':i;:'J:":.'",'#,ru"'ff:[:,í:

5'1'1' As empresas nào cacrastradas no srcAF, que Liverem intercsse em pa.Licipar do presente pREGÀo,deve'ão providenc'|ar o seJ cadastramcntà-e *l-À-lr;i"çi, o" acordo com ur'ori".tJçü qre scguem
['.JilI".YJr:;rr?X;:{acs:mpras/et-u'/.Li","'i'i.Ji"aigit"r, "ie-; i;;",; à;.'"ii;r'u autu ao

5'1'2' A regularldade do cadastramento do ljcitante será confirmada por mejo cÍe consuita ao portalCO|4PRASNEI no ato da abertura do pregão.

5'1'3' será concedido tratamento favorecido para as microempÍesas e empresas de peqLreno porte, paraas sociedades cooperativas men_cionadas no'artigo:+-au Lu, no 11.4gg, t)e 2007, para o agricurtorfamil;ar, o produtor rurar oessoa física u puru-o ,;.%#pàlà"ao, indjviduar - Í\.4EI, nos rimjtes previstosdar-ei Comprementar no i23, a" zôóã,1i*-iu oàà"i","éãllir", entat no 147rzoi4, de 07 de asosro de

5:2. S:l? vedada a parlicipação c1e empresas:

i,àJr',?,b''"' 
de participar de Íicitações e celebrar contratos adÍx inistrativos, na forma da legÍslação

b) estrangeiros que não tenham representação regar no Brasir com poderes expressos para recebercitação e responder adminístratjva ou'judicia lmente.

:L:::"roro* 
nas oisposiçàes no a(igo 90 da Lei Fedcrar no 8.666/g3e suas arteraçóes pos[eriores, ou

d) que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquídação.

5'3' como requisito para participação neste Pregão, o iicitante assinalará,,sjm,,ou',não,,, em campoprôprÍo do sistema eletrôn,co, relativo us seguinteiOectaraffi:

5'3'1, Que cumpre os requisitos estaberecidos no artigo 3" da Lei comprementar no 123, de 2006,estando apta a usufruir do tratamento favorecido estaoetãiirto em seus arts. 42 a 49;

5.3,1.1, Nos itens exclusivos
assinaraçãoa"..rp"i.ão;;i,irt"x::rT;l;3[X1#1,il.:".:Jffi.":s e empresas de pequeno porte, a

5'3'1'2. Nos itens em que a particip-açào não Íor cxcrusiva para_n.ricroempresas c empresas oe pequenoporte, a assinalaçào do campo "nã0" apenas oroduziá'o ereico de o ricitante não ter direito aotratamento ravorecido previsto na Lei comprementar no iz:, de 2006, mesmo que microempresa/enrpresa de pequeno porte,

5.3,2. QLre está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

5'3'3' Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada estáem conformidade com as exigências editalícias.

5'3'4' Que in^existem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade dedeclarar ocorrências posteriores.

5'3'5' Que não emprega menor de 1g anos em trabarho noturno, perigoso ou insarubre e não empregamenor de 16 anos, sarvo menor, a partir de 14 unor, nu .onãifão de alrendiz, nãi i.iÃoi al"urt,go 2",XXXIII, da ConsUtuição.

"Centro Ádnihistrotivo Set€mbrino Thomozi,,
Ruo Ver. Volmor Gomes, !7/59 - 6Epr85ó85_OOO - Fone/Fox (4ó) 3545-SOOO

www.!!1.p4gqylbr - E-maili licitocoo@nli.pr.qov.br _ Novo proto do rguoçu _ poronó. Ptig.3/2t)



00C{.i9

!ri;i;ro.i:rir3'?:X1',J,:,?:j:'j1ãoB: t"',. independenre, nos termos da rnstrução Normativa

5'3'7' Que nâo possui, em sua câde;a produl;va, empregados executando trabalho deqradante ou
ffid1, 

on'.,-uundo o disposro nos incisos riiã rv'a" .[ "i;;;" ;;.i;;i;;; ff;: Jalconstiturção

5'3'8' Que os serviços são prestados.por ernpresas que comprovem cumprimento de reserva de cargosprevista em rei para pessoa com (reficiência 
", p;;;l;;r;;t;áo au pruriJãn.iu $.;ãi" q*'l*ra...,

fifl'i:::;;i:"iridade 
previstas na lesislação,'conro^ã airporto no art, e3 da rei nã ã)rà, au z+ au

í;"-;i.3?'li1ãii".:1','""rlr:',11'" 
ao cumprimento de quarquer condição sujeitará o ricitante às sanções

5'5' Na ausência da Declaração unificada, elencacla nos documentos de habilitação, consideram-seválidas as declarações devjdamente preenchidas e aisposiás no campo próprio do sistema eletrônico,sendo que a Decraração unificada seri soticitaJa cÀã'i"".rr".," comprementar pera pregoeira.

6. DO CREDENCIAMENTO

6'1' O Credenciamento é o nÍver básjco cro registro cacrastrar no^SICAF, que permite a participação dosinteressados na modalidade licítarórja pr.gao, JÀiuu-for;à ãletroni.".

6'2' O cadastro no SICAF deverá ser feito no portar de compras do Governo Federar, no sÍtÍowww'gov' br/com pras/ pt-br, por meio de cerlifjcado digitaÍ conterido pela InÍraestrutura de chavesPúblicas Brasireira - ICp - Brasil.

6'3' o credenciamento iunto ao provedor do sistema implÍca a responsabilidade do licitante ou de seurepresentante legal e a presunção de sua capacidade tecnicã para realização au, trurráiá"r-inerentes aeste Pregão.

6'4' o íicitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nomeiassume coTno firmes e verdadeiras suas propostas e seus rances, inclusive os atáipi;tr:;;d;; 
'd;ehmente

ou por seu representante, excluíca a responsabllidade do provedor ao sistema ãu'ao ãffi ãu .ntioua.promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de'uso jndeviclo das credenciais áe acesso, ainclaque por terceiros.

b'5' E de res ponsa bilida de do cadastrado conÍerir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e
Iat9"1::-rrlrt'rc10s,junto aos, órgãor rerponsáuei, p.É i"iãiÃ.ça", devendo procecJer, imecriaramente,

ã*",rJff:;d: 
á atreraçâo dos resistros tão toso identifiquô incorreção 

,o, 
ujr"iu, 1" torn",

6'5'1' A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no n.romentoda habilitação

7. DA APRESENTAçÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

7'1' os licitantes encaminharão, excrusivamente por meio cro sistema, concomitantemente com osdocumentos de habiritaÇão exigidos no iteni ro ao eÍtat, proposta com a descrição do objetoofertado e o preço, ate a data e o.Àorário estaberecidàs par;;À"rir. cra sessão p,irrrru, qi,unoi", untao,encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa docrmÀntuçuo,

7'2' O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilltação exigidos no item 10 deste Edjtal,
"Centro Ádminisfrotivo Setembrjno Thomozi,,

Ruo Ver. Volrnor êomes, 77/59 - cEpr85685_OOO _ Fone/Fox (46) 3E4S_BOOO

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi,,
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"Centro Administrativo Setembrino Thomazi,,

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

7'3' os licitantes poderão deixar de apresentâr os docunrentos de habilitação que constem do 
'ICAF,

assegurado aos demais ricitantes o aireiio ae aiássJ.* ;;à;. cônstantes dos sistemas.

7.4. Até a abertura ," *r:i:^ll?!:a,. os ticÍtantes poderão retirar ou substituir a proposta e osdocumentos de habilitação anteíormente inseridos no sistema;

7'5' As rvric'oempresas e Empresas de pequeno porle deverâo encarninhar a documenlação de
i3?X.lFi;ii3l.X,;Jàaa 

arouma restrrção oá're!uru,-iiua'" i.*r u t,.aourr,iitu, no,-t";;;; á; aft. 43, §

7'6' Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsa bilídade da licitante,assumindo como fjrmes e verdadejras;rur p;;;;;i;r;iu,i'ur, nao rr'," 
"iii-.ú"á" "ãie-itJoe 

preitearqualquer atteração, sob ategação de erro, omissá-á, ãÀrãràr. "ru" 
pretexro.

7'7' Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente adescr;ção dos irens e considerar as cond,çôes estaberecidas no EditaÍ e seus anexos, descrevendodetalhadamente as característic"t o. ãi:"t" ."trio)inrorn,unao marcâ/fabricante (se for o
$:'r)""JU;T.to 

próprio do sistema, t*'õ;;;,#ã,;or item, .o- ute ârl"'.-Jia's- decimais

í;i;â:1 fl:5§,,3a 
proposta será de no mínimo 60 (sessenta) clias, contados a partir da data da sessão

7'9' Nos varores propostos 
.deverào estar incrusos todos- o5 custos operacionais, encargos

l::-"ld^:Tiáli?r kabarhistas, rributários, .o,.n"..;uÃj-i,-iur,ã1, rr",u, e carretos, incrusive rc[as equarsquer outros que incidam direta ou indiretamente nã fà-Ãecimento ao, u"À'o, àu iràstaçeo aeserviços, de forma que o objeto do certame ,à, iãrr,.ã àr* p.r" 
" 

úrriiúr" a. 
"n 

"r. 
ii"ã ol iàr.rr.

7'10' Incumbirá ao licitante aconrpanhar as operações no sjstema eletronico durante a sessào pública clo
l::^g^ã^:l^1._:.0, 

responsávet pcto órrs "".;;;r1à-;.;;;;';. nesoc;os, dianre da inobse.vância dequêrsqUer rnensagens eÍnitidas pelo 5;stena o..r a" ,ru Oáraort"*au,

7'11' Não será estaberecida, nessa etapa do certame, ordem de crassificação entre as propostas

ã3'r','"Ti:,X1" 
o que somente ocorrerá após u *ur"iião á' p,à."aiÃ".t"' ià ,iãã"à,.ii', 3:.|,n.r".,"

!:'?' ?t docu.mentos que compõem a,proposta e a habilitaçào do lícitante melhor classificado somenteserao lisponibilizados para avaliação da pregoeira 
" 

puru à.à.ro p,iuri.o àpo, o ãn.*i"ràriJ.i" .n"i"

iÀiâ#.*"*A DA SESSÃO EÚAUC4 CLASSIFICAçÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAçÃO DE

8'1' No dia e horário marcado. no caput deste instrumento de convocação, horárro de Brasíria-DF, asessão pública na internet será,aberta por.àrunào ià piuiou,ru, com a divurgação das propostaseletrônicas recebjdas e in.cio da etapa de lances.

8'2' A pregoeira veriricará as proposLas ap.eseltadas, crescrassif,canrro descJe logo aqueras que naoestejam em conformidade corn os recluisitos estabelecidos nuii" r,iitut, contenham vícios insanáveis ounão apresentem as especificações ta.ni.u. 
"xitioã, 

-nã-iuiroã" 
n"ruran.iu.

8'2'1' Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante (refere-se ao lançamento no
.1stgn 1j ngn a proposta ímpressa anexada).

"Centro ÁdministroÍivo Setenbrino Thomozi,,
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8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e reoistempo real p"; ü";;;;;tÍcipantes. - trada no sistema, com acompanhamento em

[,* ii]:i"T:'E::tl'J::: giJioposta nào impede o seu jursamento deÍÍniiivo em sentido contrário,

i;fu.i";;y;r:'j;lj;:"j,.."ticamente as propostas ciassiricadas, sendo que somente estas

8'4' o sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a pregoejra e os ricitantes,
8'5' Iniciada a etapa competitiva, os íicitantes deverão encaminhar. rances exclusivamente por meio cjo
iltntiil:. "'"uu,.'to' sendo imediatamente i"r"rÃ"a"r ià r"Lr recebimento e do varor consignado no

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item.

3;Í;r""1[iillil5.",5'j:.:#j",T!rarces sucessivos, observan<ro o horário rixado para abertura da

i;'; Íal"trl]l- 
sornente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ete ofertado e registrado

8'8' o lntervalo minimo de diferenÇa de valores entrc os rances, que ircidirá tanto em relaÇao aos rances
['j;uo,e',ot 

quanto em 
'.ruçao 

ã pàpãri;;;;b,;r:;elhor orerra deverá ser cte Rg r,oo 1um

8.9. Será adotado para o envio de tances no pregâo eletrónicoricitantes apresàniui;" r*àài irn i.os e sucessivos, 
"", ,...r;#;!o.de 

disputa "ABERTo', em que os

8'10' A etapa de lances ou:::rãg púbrca terá duração de lo-(dez) minutos e, após isso, seráprorrogada automaticamente pe'o sisiema qrunoo iàr'iuirJnce oÍertado nos úrrimos dois minutos doper,odo de dirraçâo da sessâo púolica,

8'11' A prorrogação automática da etapa de rances, de que trata o item anterior/ será de dois minutos e
::.,J,::1ffi:X,ffillirii#o* que houver run.ui'u*ilãà, Àesse perÍodo de prorrosaçâo, incrusive no

:;-"',;rt3ijiJ.l*irovos 
rances na forma estaberecida nos itens anteriores, a sessão púbÍica encerrar-

8.13. Encerrada a íase comperit,vu,:"T_ 
:uu naja a prorrogaçao automática pelo sistema, poderá apfegoe ra/ assessorado pera equ,pe de apoio, lusiiÍ,cadamentÉ,'ua.iiii o iài"i.;ã"à-. ,Érrif'o;ur". a"tances, em prol da consecuçâo oo melnor preç0.

8'14' Em caso de farha no sistema, os rances em desacordo com os subitens anteriores deverão serg::H:i:Tiin,?,:iiffili;1"";"0" I 
".,"â.":.",àl'io".,n,.uou imeoratameÀte J sJJàtaria oe

8'15' Na hipótese do subitem anteÍior, a ocorrência será registracra em campo próprio do sistema.
8'16' Não serão aceitos dois ou mais Íances de mesmo valor, prevarecendo aquere que for recebido eregistrado em prime jro lugar.

8'17' Durante o transcurso da sessão púbrica, os ricitantes serão inrormados, em tempo rear, do varor do
"Cenlro Ádmihistrotivo Setembrino fh*r*f- 

-

Ruo Ver. Volmor éomes. t1/59 _ CEpr85685-OOO _ fon"tio* (46) 3545_SOOO
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menor lance regístrado, vedada a identjfjcação do licitante,

8'18' No caso de desconexão com.a pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistemaetetrônico pocierá permanec",. u.ur.iuui uo', ti'.iü;i;;# .';"."pção cios Iances.

8'19' Quando a desconexão 
_do^sistema 

eÍetrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a crezminutos' a sessão pÚblica será suspensa e reiniciada somente.após clecorridas vinte e quairo horas dacomunicação do fato pela pregoeira aos p"rt.ió.rt"r, ." rítrio eletrônico utilizado para dÍvulgação,
8'20' Havendo eventuaí emnate-e-ntre propoqtas ou lances, o crilerio- oe desempa[e será aquere previsto
;ffi:J;, 

§ 20' da LeÍ no 8'666, oà'rõõã,'ã'*ã,';;;; . prererência, sucessivamente, aos bens

8,20,1, No pais.

8.20.2, por empresas brasiÍeiras.

8'20'3' Por empresas que invistanr en'r pesquisa e no desenvorvimento de tecnorogia no país.

8'20'4' Por empresas que comprovem cumprirnento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa

;ilÍ:lffii:§.","ir:oara 
reabiriiaclo au piáüaa..i.iããi"iàq;" ;t",d; :;;;;;;:e"alissinirioaae

Í;ilr;1'lffii"13o3r,t'out", 
a proposta vencedora será sorteada pero sistema eretrônico denrre as

:",í"':::ffilff::i?Xi,:flH*" :l::i^':'.":::: púbica, a presoeira deverá encarninhar, pero

obtiaa merhorfrop";i;;';;ã"ã","s":;il#:',,t§,.:1,,1]i.:["",'"ilJt"J#1[?:,rj::iJ 
Jo,9lã,.0"" '"ju

ft,r,.r;,i 
negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

8'24' A pregoeira soÍicitará ao ricitante merhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie aproposta adequada ao úrrjmo íance ofertaoo.pór;;"s";i;;;ieat:zada, u.o,npu.Làãã, ,l ro-r ícaso, oos
3;:Jfflt::r*'prementares, 

quando necessár., ;'.;;i;;.çà;;;;Ã;:;;i;;i',iãr,"" Io,o, 
" :;

8'25' Após a negocÍação do preço, a pregoeira iniciará a fase de aceitação e jurgamento cra proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9'1' Encerrada a etapa de neqociaçào, a pregoeira examinará a proposra crassiÍ-icada em primeiro rugarquanto à adeqlração ao objeto e à iompaLiu;í.aao" ,ià p,à1" ", i"ráiãá'ã" ,ir,r" ;r;iilüJi.J:,."
;:Tiiji:r:$::","?T1"",",fl;;i;r1t:xos, ouservaao-oàl;üi; ," parásraro único do art. io,e no s so

9,2, Será desclass;ficada a proposta ou
maxrrno t,xado (Acórdão no t455i2018
inexequível.

g,]:n.u 
^Y,:nl9d3r, 

aprcsentar preço finat superior ao preço-rLU - etenaTro)/ ou que apresenLar preço maniíestamenie

9'2'1' considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitárjos simbólicos, irrisórjosou de.valor zero, incompatíveis com os preços dos insumo! e salários de mercado, acrescidos dos

:i::::X:'"::11?:::.1'l:",T:-:":l: ^",:^':',:l?i9 
a' iiiii'çáá iã; re,Á! à't.r,àr"-:ãã'ri,iiãi",i,r,os,

"r.t_!r..d9jg,-!Et rj1i"tg,-iuillll3rueu;.in p.;;;à;"ilil;;ffiffi"iü"#;:X;Hl:iJ
"centro Admihistrotivo seiembriho ft,orà7--

Ruo Ver. Volmor Gomes, 77/59 - dEp:85ó85-OOO _ fon.iio, (4ó) 3545-SOOO
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Prefcitura Municipal cle \o'a prafc .r,. r.- 4" " ".',,,
Ilslido r,,centro or,,il;;Jiffi Y 

" l').'' l
renuncie a parcela ou à totaljdade da remuneraçâo,

9,3. QualqLrer interessado
íesarid;de;a; ilil,#"dJ,:l,H #H:fl::: il:::TT"qlgfncias 

pa.rà arerir a exequibiÍidade e aos tndtcios que Íundamentam a suspeitâ.

i::lriiigx:Hlf,,lx:T':*:: 
rre suspensão da sessão.púbrica para a rearizaçâo de dirisências, comprevio no '-,.r.';;.;: ii-o,??fbtr a sessào pública s<

enrata. mrnrmo, vinte e qlratro ho,-u, d.''untu 
poderá ser reiniciada mediante avjso: antecedência, e a ocorrência,ur;ruglüuãã

9.5. A pregoeira poderá cc
runcionatiaáJà iiJ;;;j;:r'::"::-1' o ricitante para enviar d
proposra. , - , o sistema, no ;'J;;; ó; (::::ffi:i:jg,:t;J5.J:"*:t#;ff:l::

P,S,f . O prazo estabelecido
licitante, formuta-da 

",rt;;: 
poderá ser prorrogado Dela oregoeira por soÍicitaçào escrita e lustjÍicada doIrndo o prazo, e formalmente aceita peia prugouiij. 

- --!,,\u c J

9.5.2. Dentre os docum6
contenham 

"-, 
;;r;t*íliltos ,passíveis de solicitaçã

e procedência, atém de 
"::.::-': 

'ututúr oi"l.iuào"'rtJ'o 
o"'u presoeira' destacam-se os que

propostas, un.u rrin r,uoollfas 
informaçõe-s ;;il;,Tlt 

conro marca'I modelo' tiDo fabricante

Inc,icados pela preqoeira; 
p-or meio 

"ráttat'=à,'ãr,''.ts' 
-a 

exemplo de catáíogos' iolhetos ou
pena de não aceitaç1o a;'oii[3;'i''r'J';;'::l ilt'J:.'""',í.'X'"]; tiir#tJ'.,fff,;":T;;

9.6. Se a proposta ou lance
subsequente, à, "it,Àir."il 

Ye.ncedor 
for desclassificado, ;

ivamente, .".;d;ã.lI§í[Íri'ou',,u examinará a proposta ou tance

9.7. Havendo necessiclade, a
para a sua continuidaiã. '' - pregoêira suspenderá a sessão, informando no,'chat,,a nova data e horárÍo

9.8. Encerrada a análise qual!o à aceitação da proposta, a orobservado o disposto neste Ed;tal. - p,egoeira ver,'icará a habilitaçào do ljcitante,

ro. oa HaetlrrnçÃo

10.1, Como condicão orevia .a,

:,:::ln*-." ", o;;""1";l;r:" 
exame da documentacão de haoil;tação do ticitante delenror da proposla

parricipaçà0, espã.;;i;;;,;,.rí;"i, rJ""r,,,,",,ái.flt:.::X.3""J;:,T, ;",.;;'-;;,.';:,".#0,ça". a"
rurlrra contrataÇâo, mediante a consutra aos ,;s;;i.;;";;Jãi, ''ottu a part;cipaçào no certame ou a

10.1.1. sIcAF.

ll;1;í;l?:"lj:if;l;;"0'o' de Pessoa rurídrca do rribunar de contas da união (https://certidoes-

l1Í;-fftii?fl:,oXr§Xlttunt'u de sanção, a presoeira reputará o ricjtante inabiritado, por rarta de

10'3' No caso oe inabilitaÇao, havera nova verificaçáo, pelo sistema, da- evenrual ocorrênc,a do en pate
li'l;i.?l;1?,i,"ii'"t,t"["'i""J;fl1,:"1,:r"Jil"J:J"';'J", ;i cre zooo, sesuiiao"ã u'ài.".,i,lnu un,u.

10'4. A doclrmentaÇão rerativa à HABTLTTAçÃo JURÍDrcA consistirá em:

,,Centro 
Ádlnihisi.ôtiro S"r"rnt ,.,no fl*,*i

. Ruo ver. volmor 6omes, ,rts, _ ,er, uiuaÃ _:*; -;;:';';;'r(46) 3545_8ooow4v-!sL!!:9ov. br - Ê-moir: ticirqcoo@noi_FLso-y-b" _ 
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fei af!,1
',J t LleN a Pra do

Ilstado do par:t
"Centro Administrativo ietembrino Thomazí,,

10.4.1. Cadastro Nacional de pessoa Jurídjca (CNPJ).

10.4.2. Ato constitutivo, e:jndividuaí. ' -itatuto ou contrato social em vigor; ou registro comercial no caso de empresa

70,4.2,1, Os documentos
atteraçdeso",a""ã;,'"1;:',#'[:;::,fiJ: à][H ;:::#j,::]erão 

estar acompanhados de todas as

10'5' A documentação rerativa à qualrrrcaçÃo ECONôMICO-FTNANCET*o 
consistirá em:

it":ti[,:;:X::r?:3:l:i,:""!"uncias 
e concordaras, expedidape,o(s) canório(s) djsrribuoor(es) doe,uero65, çs56"o"i;:il"",..iá ff";::3:".;# j:Tffi::l:;"'da dara marcaoá pu,.á o"',à.ãor,,u,,o.aoi

10.6, A dOCUMENtAçãO TEIAIiVA à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA CONSiStirá CM:

ffirt"';r:;1:r':i:,ffj':,ff"t:.til:alll u tu'"nau Feclerar (Certidão conjunra de débtos rerarivos a

10.6.2, prova de regularidadEsLado), -J--"-*-e para com a Fazenda Estaduar (certídão negatíva quanto à dívida ativa do

ll;f;';rl,ffir3:resularidade para com a Fazenda Municipar (Certidão nesativa e débitos rerarivos a

10.6,4. CertiÍjcado de RegularÍdade de Situação para com o(certiricado oe reg utarioaJã Junro ao FGTS). Fundo de Garantia de Tempo de serviço

10'6'5' Prova de inexistência de débitos trabalhistas (CNDT - certidão Negativa de Débito Trabalhrsta),
10.6.5,1. Em se tratando de
comprovaçào da resuraridade ilil?"Ji*ij,;lllo'Í13^1u^::o':no.porte. havendo arsuma resr.jçáo na
a(s) empresa(s) n"itu .onJiçl 

--'r L.LrauorrrrsLd/ oesoe que:j::!]d": os demais requisitos do Edjrar,
documentaçàd-Áo;;;;";:??.:,::'i!Í."] Í:',:"':.*l?^l*1,.:o_"Í:r sob condiçào aã',."s,lu,i,uçao duque ror decrarado vencedor + i:i:i;:,,, ;:* i';;,,,,.TJ;:i,J.r#lfiHdr::.;:;"r?il:il:Íi: "J
::i,T:ilU:,,i: debÍto e para emissào úe' ;";"ü;'"#r'u;ães neeativas ou positivas coÃr ereiro dc

à1,1;?;?;i ffi'r",tJ#5i:1",*r:::'ff[,j,::o no prazo esripurado impricará a decadência do direjto à

ro.z. orvrRÁ ApRESENTAR ArNDA:

10.7,1. DECLARaçÃO UnffrCaoA conforme modeto, (ANEXo IU)

l0'8' A hab;ritaçào dos Licitanres será comprovada por me;o cle previa e regular inscriçâo cadasrrar noSICAF, desde que os doclrn]entos comprobatórios estejam vatidados e atualitados.
10'8'1' O cadastro no srcAtr. ao'angente dos nrveis ind;cdoos no aft,60 0a Instruçáo Norna(JVasl'rr/[4poc no 3, de 26 abrií de 2-01&;oóa*À suàíriruit ApENAs os documentos indicados nossubjtens acima 10.4 - Habirit_aça-o jrriJtã,'iolil"<iràír'il"ça" 

econômico rinanceira e 10.6 _Regularidade fiscar e tranatniita, .enao quu or'ãura-llàá'àorigutorio, apresenração.

- "Centro Ádinrnisrrativo sJ"aU"riff,"a""-
I,:J": -":,1: ::mes. 
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[:sl:t(10 (lo lr,,;rii-.'Lentro 

AdmÍnistrativo Setembrino Thomazi,,

10.8.2. Na hipótese dos docum
rrcrtante convocado deverá un.uTlo-t-:u 

tn:ontrarem vencidos I

drenormento das exiqêncÍas ,,"Tllu:l iy"u,".,..", àii"""'o 
reÍerido sistema (slcAF) ou no cRC, o

comprovaçáo da resuraridade :.."--Fo}á', 
t9b ;;;;; ;iui;li'"': 

o documento válido oue cômprove o

u'sposro na Lei comprementar rJ'::1 g1t 'it"j#pt"., ãurrrtaçao' 
ressaívando o disposto nuanto á' t23 1 20a6, urt",-uau' puãi"iõ";Tl':tt: de pequeno porte, conrormerprementar no L47 1 2014.10.8.3. Tambem poderâo ser r

",,,-.0.r",iià,"ã,05H.ÁX',,'J"r:*'ij'"j:'dilJ,:,:Jj:.::.il::::::,_o^" certidôes de resuraridade riscargurna documentação vencida junto ao

l0.9.Os 
-documentos 

de que tratam os subitens anteriores :ue Aporo quanto a sua conforntrdade com o soricitado ,"r," ffl:? 
analisados peía pregoeira e sua Equipe

lO;-19: 
t" jurgamenLo da habilitaçào, a pregoejra poderá

;J;:iffif J,i'fft"'1t1i,.1: documentos 
"i;;;,;;"d'á" 

sgnar erros ou Íaíhas qlre não artcrem a
crassiricação. 

-'- - --"rr'er u toao., ui,il,rn;":ilTi:'ril,Í"'? I::,:Í:1.';'i;'i?JTjiT,ilh.i
10,11. O não atendimento dlicitante. "- ''- -as exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a inabilitaÇão do

10.12. O Íicitante nroviqn,;.^

"bn;;,"";;,;;Jff:'ff::,'." 
vencedor em Ln, item, qlr,

,Lenr em qüe venceu às d" ii]r-[": 
cre haoir;raçãl c,;;iui;: "tt'"ut co'rcorrendo em outro iLem, Íicará

;nabi,taÇào. arcm oa aprtaçio::l ru::*;::;1i:';':ii:ili'':1,','i";:§fl:H:":; "**Éf ::

:ilt"t--rrn:"li"ri,[T%::::âo 
cLrmurativa dos requisiros^derhabirtaçào, a inabiriraçào recaira sobrenos remanescentes. 

-''--'' 'u'jor(es) cuja retirada(s) seja(m) sutrcrente(s) para a haoiritação do r;citante

10,14. Constatado o atendimevencedor, -'-"-""-nto às exigências de habilitação fixadas no Edítar, o licitante será declarado

ãilâii,i?iHltê"r.'fi^'"L"r??;n DE PREços AJUsTADA E ENwo Dos DocuMENros

i"!'-ü:'#',i:i ;:f i.i;liJ'" a pregoeira convocará o ri:lrlnte^1:le_rrtor da merhor oíerra, ,rem a

Tlgôs ilqiüJo", 
"'j'lX,'?,Jãi"ol5,"l'i,i,il',:,.:: jl::::1 con,,onÀsr,rÉrl' l' o*áiâ'ro o.

a reíamenta "CONVOCAR erufXO". a",..ã"'"-;:;"":]"1::.:.erraoo. 
para tanto, a pregoejra fará uso de

disponivet apenas para 
" 

,"',r;rà7rlÍ.""oTdo 
o l:c;tarle anexar o clocunrento ,tirir"ilJoãinr liruexan,

11'2' Havendo a necessidar,e de envio c,e documentos 
_de habiritação comprementares,

:"::'.'.il;i: ;Tt:ff?::f:,T"f:e' s;cros ;'1";;i;i:ji:presentados, o riciranre será convocadoinabititação. orgjtal, via sislema, no prazo cle oz fa.i""l 
-rrã.à", 

iãi"ounu o"

lài;s;:tãâl?,,:",",?:#il:i.1 lloryos-ta d.e preços Ajustada,_num prazo de até 02 (DUAS)
r7h3omin, ;";i;#;; ;;;;:l:'ri" Órsão púbrico' ou seja, das'eh a" iíi u a-"J r-stãon,i, a'

},i;Í;5fl*i?,iiJ?i'ffH f;*!o sislema, será acejlo o .n,yi?,du,proposra ajustada por meio do e.
com a presoetra ouru .nnri.-.]?t^o ::"]: 1'^:;:ti! o- responsável pelo envio aáí"ia ãr1i* em contatocom a presoeira para conrirmar o recebim-e;;;; ui#§'ü i#.11:.,:t"l"f ;i$T"i,T;::,1,:- - r.*". oo^,,;;;r"ill","o=-r,,oro,i-

Ruo ver. vormor comes, tt/bs _ .Ép;;%;;:Jo, : 'o,iil)í1" 
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Prefeitura Municipal cle Nova Prata clo Iguaçu 1

I!stado do Iaranri
"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no
servidor ou navegador, tanto do Nlunicípio de Nova Prata do lguôçu quanto do emissor.

11'4.1. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02
(duas) horas, não serão consideraclos, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da proposta
de Preço, sendo realizado, pela pregoeira, o registro da não aceitação da proposta.

11.4,1.1. Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazoi o licitante deverá solícitar, dentro do
prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo.

LL,4,2, É facultado a pregoeira ou à autoriciade cornpetente, em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da
sessão pública.

11.4.3. Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços
atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a pregoeira DESCLASSIFICARÁ e examinará a
proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a este Edital.

11.5. A proposta deverá conter:

11.5,1. Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, vedado o
preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta;

11,5.2. Preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

11.5.3. Indicação/especificação do equipamento e marca;

11.5,4. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas
neste edital e seus anexos.

11.5.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 20 combinado com o
artigo 66, § 40;

11,5.6, O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas
casas decimais (0,00).

11,5.7. A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sisterna Eletrônico, deve atender todas as
especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sôb pena de desclassificação.

11.5.8. A pregoeira reseTva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações
que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para

os respectivos esclarecimentos.

11.5.9. A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia

de sua a presentação.

11,6. A Prefeitura [4unicipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da

PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas
por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de

concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.
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I..slrl(lo(lop"r"if:
Lentro Administrativo Seternbrino Thomazi,,

12. DO ENCAMINHANDO OO Oo'*.frffi
12.1, A documentaçao de habilitaçào, con5tanle no itenr 1r

:I8lt'i,litÜ 1135'á:t".'''::9:', " 
u p,.oÀã,ià;;#, f'caso 

soricitada' deverá ser encaminhada

endereço: Rua vereador u",-tlj,l*: o:.;ãil'i#;,1:'rleve'ao ser apresentadas no Drazo máxímo
curoados do Departamento T.o', -t9'", r rss - cãi,tio - N|u"n-o"'tu 

no sistema elekôniio' no seguinte

íacraco e informar o nor" 1l Licitaçóes 
" c"rir.i"r o-llu f'utu do Iguaçu - PR' cEP st'ees-ooó, uo,

rregao getrônico empresa ou ;;;;;."i;;t9rope contendo os documentns deve estarv,dual, núntero do CNPJ, número c ano do
12,2. Consideradas cumpridi
habir*açâo 

" o,,ãnã,,ài;,!i,i:ilTÍ:#: ill;;::T"1,,.ir:il:::i::i.:ff 
"lil:í:"" :?"fl:fl?T:ff,Í:12.3. Ocorrendo a ina bii;tac:

;:: :".xI;tn:: líJ:!1|:1*1!,:{]:ii:.:11'::1.""1"1?11" ::q,,do menor ,ance para apresenrar

convocatório,;ü;"#;J::"u,..a", uããiã,,ffiã"iff,ioiii."il'J:,'"'r"J[::: i:,::"*:;***
13, DOS RECURSOS

13,1" Declarado o venced(
torma mot;vaoa,-ã;.;;;:;,'#,,: illT,?fi":T,"i ffi:?,3::il:;r"r"o:3,;"ll?llli, ,ictanre poderá de

13.2. A falta de manifesta -dessedireito. -""--"!çao motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadêncÍa

13.3. Uma vez aceita a intenc.i
oas razôes dc reclrrso, fica nd;'o^-de,l:clrso 

será concedido o pr

as contrarrazôes em iguar ,rur^o'-1i'u'' 
rltituntõ ààràãrãf.'u'o 

ot 03 (kês) dias para a ânresentaçào

asseguracia vista imediata 6o, u?'--!lu.to"çra 
. é"riã, a" 

e'u rntimados para' querendo' aoresentarem
ríementos i.iiip"Ãà""- a ãlr::'.%: *"rffii:do 

recorrente, sendo-|hes

13.4. Os recursos e contrarra
intu,.n"t, no.liáií,*.Io,1'.*,T,flHH.":,I;:[T::r* excíusivamente por meio eretrônico via

13.5, O recurso contra decisão da pregoeira não terá efeito s uspen sivo
l3'6' Decorridos os prazos para os Tecursos e contrarrazões, a pregoeira terá até 5 (cinco) dias para:13.6.1, Negar admiss jb jtidade
estabelecidof ao recursoi quando interposto sem motivação ou rora do prazo

13.6,2, Íyotivadamente, reconsiderar a decisão;

13,6,3, l.4anter a decjsão, encaminhando o recurso à autorldade competente;

Íi

13.7. O acoÍhimento do
aproveitamento.

recurso importará na invaridação apenas dos atos insuscetíveis de

13,8, Decididos os recursos
comperenLe uolo;iã,-a o ãlrãi":;X,:lül]] 

""riji",]iil;Í1,01:jr:::i"?:h::JTj:;,i.Lã::",,."0.l3'9' Não havendo recurso, a pregoeira ddjudicara o objeto ôo ríc;tante vcnceoor e encamJnhará oproced'mento á auroridade supe"ioi pa-ra noràüguçàol " ""r..'

,.aentro 
Ádminisrroriuo s"rãúinolhoÀã

Ruo Ver. votmor Gomes. !1/59 _ .er,ugugs-ó;0"- ,'"i.1í"* !lul3545_8OOOwtll4=1,p1.paqov.br - E_moili ticiiocoo@frpr"a*, o" _-r""" r""i'íj irrio, _ ,"ro.U. 1'ás.12/2t)
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Ilstado rlo Paranír 
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"Centro Administrativo Setembrino Thomazi"

14. DA REABERTURA DA sEssÃo púBLIcA

14,1. A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1. Nas hipóteses de provinrento 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,

14,1,2. Quando houver erro na aceitação do preÇo melhor classiÍicado ou quando o Jicitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art, 43, §10 da LC no 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento cla etapa de lances.

14.2, Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

f4,2,L, A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatório,

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

T5. DA ADJUDICAçÃO E HOMOLOGAçÃO

15.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado enr primeiro
lugar será declarado vencedor.

15,1.1, Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será examinada
a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim
sucessívamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.

15.2, A homologaÇão do resultado da licitação é de res pon sa bilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira, ou, quando
houver recurso, pela própria autoridade competente.

15.2,1. A homologação do resultado desta licitaÇão não obriga esta Administração à aquisição do ôbjeto
licitado.

16, DO PAGAMENTO

16.1. O paqamento será efetuado através de transferência eletrônico para a conta bancária da

Contratada indicacla pela mesma, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da

Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

16.2, A contratacla cleverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal, em arquivo PDF único, as seguintes

certidões: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E 'IRABALHISTA, em validade, para efetivação clo

pagamento.

16.3. Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da

adjLrclicatária e haverá enr decorrôncia, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja

definitivamenie sanado,

17. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA E REA]USTE DE PREçOS

"Centro Administrotivo Setenbrino Thomozi"
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"cu n t ro a a, i n"ir"irr1,{r"olJJÍ1,í rffi
Í7,Í. Somente

17.2. Nào serâô rih^_^_ 
'r'vq'ouL,s no disposto no Artig(

econômica 
",iiáã,0,,!Xl]i1l;."Tffi:iffiX"Í:;;:l:,", de inração, que não conrisurem área

Í**i*"^i#T;r?,i:r",1ii".';i*,r" 
ser proroco/ados junro ao setor de prorocoro 

da

jir,::::*d*;?:'"::,i,Ti.,::#J[.#::;ràt#.,:*:ff r,il;::t:?il,;;;;
assinado (conforil";:"JJiffid.[::.ã,,;:HJ::H?,:ffe;flós 

a assinatura, devorução do rermo

$1il,l,#q'i*ffi.iü*".ffi,-:ífi$}#;L',,,,ffi T,r"i*,=;n:i" j:{f

ai, rj :ilio'j,," .0^"d.* ororrer a recompôsiçâo 
de valores nos c,

t7'2- Não serão iihêr",r^^ 
-"-i!r rrus casos enquadrados no disposto no Artigo

77,7, As despesas decorrcnro" À_ ^^.,recurso próprios ao ,rnilipio, .onL;ilX:U::: do presente rermo de convocação correrão à conra de

tg. DAs colorções DE AssINÂTUM E pRAzo Do coNTRATo

lt;l.i?,,",111T,i:,^Xffi[ifi.1?:[i:[.u" consubsranciar_se_âo no rERr.4o DE coNrRAro, cuja

18'2' o contrato Administrativo poderá ser encaminhado através de correio. eletrônico, para o endereçode e-mail disponib;rirado pelo licitante .. r.r.'ã" r-..ülüijá'.o,,putinoo à contratada a impressâo eassinatura do insrrumento em 02 (dJas) ,i.t, p."rá"*i."ã. . àrtrãõ" J"'ri.ü;;iil: É"llorurtode Licitações da prefeitura MunicipàI, 
"Á 

.te ôí f.i..ãj;;;;;pó, o seu recebimento.

18'3' A via do instrurnento destinada ao contratado, devidamente assinada pelo cortratante, serádisponibilizada no portal de transparência, na forma o'. ituÃ uniua.,l"nte, ou para retirada na prefeitura
munícipal a partir do 05 (cinco) clias após o protocoro cre entrega r.1as vias originais [r*irüi nn it",
anterior.

L8.4. Para a assinatura do contrato, está deverá ser assinada pelo representante legal cla adjudicatária
(diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato sociát e prãlúiaçao, nu
hipótese de nonreação de procurador/ e cédula de identidade do representante.

18.5. o prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vezl por iguar período, quando
solicitsdo pelo adjudicatário durante o scu tTanscuTso e desdJqLre ocorra rnotivo jusl.ifÍcado acejto pela
Administração.

18,6' o contrato terá vigêncla a partir da data da sua assinatura, pelo períoclo de 02 (doís) meses,
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J 'r,,
Ils tado do prrranii

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi,,

ü§U:.:fl:;J:::f;"":Ji:T::* ' crilério da Adrninist'açào Mu,ricipar, de acordo com a íes slaçào

19. OAS PENALIDADES

otí;l' 
torn"tu infração administratlva, nos terrnos da Lei no 10.520, de 2a02, o licjtante/adjudicatário

19'1'1' Não assinaT o termo de contrato oLr aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocaclodentro do prazo de validade da proposta.

19.1.2. Apresentar documentação falsa.

19.1.3, Dejxar de entregar os documentos exjgidos no certarne,

19.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto.

19.1.5, Não n.tantÍver a proposta.

19.1.6. Cometer fraude Íiscal.

19,1.7, Comportar-se de modo inidôneo.

19.2, Considera-se comportamento 
l:iti:", entre oukos, a decíaração falsa quanto às condições rleparticipação, quanto ao enquadramenro como ÍviE/Epp oLi á con,uio'entru o. i;6;lu;iü à', quutquu.momento da ricitaçâo, mesmo após o encerramenro da fase de rances.

l9-'3' o licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discrirninadas nos subitens anteriorestrcara sujeito, sem prejuízo da responsabitidaáe civit e;;;;;;;.,"gr;i"; r;;;;;;,
19'3'1' Advertêncja por faitas reves, assim entendidas como aqueras que não acarretarem prejuízossignificativos ao objeto cla contratação.

Or3;L;3,r1"1,a. 
de IOo/o (dez por cento) sobre o vator estÍmado do(s) item(s) prejudtcado(s) peta conduta

lr?;1i;?iã%TilXie 
licitar e inrpedimento de contratar com a Aclministração pública rvlLrnicipaÍ pero

l,'.;1i;,HlflITtote 
licitar e de contratar com o IVrunicÍpio e descredenciamento no srcAF, pelo

19'4' Declaração de inidoneidade para licrtar ou contratar com a AdmÍnistração pública, enquantoperdurarem os motivos determ inantes 
,da pr.çã; ";-;iJ;;e seja promovida a reabiritaÇão perante apróp'ia autor;dade que aplicou a penal;dade, que será .àn.ããiou sempre que a contrâtada ressarcjr aContratantc pclos prej uízos causados.

19'5' A penalidade de murta pode ser aplicada cumulatívamente com as demais sanções.

19.6. Se, durante o processo 
l". ill,:-uçqo cle penalidade, 

-houver 
indícios de prá'ca de infraçãoadministrativa 

^tipificada 
pera Lei no 12.846, de r " oá 

"óãtio 
aã 2013 (Lei AntÍcorrupçâo), como ato íesivoa administração p jbrica nacionar, cópias clo pro.u-ú- oo,n,nirtratjvo rrecessárias à apuração daresponsa bilidade da empresa deverão ser remerdas à autoridade competente, com despachofJnoamcntado, oara ciêncir e crecisào .oor" u uu"nir.r inilcLrraçào de investigação prerirnjnar oLrProcesso Administrativo de ResponsabilÍzacão _ pAR.

"cehf ro Ádministrot;uo setemUiinollo,rã2r,,
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Íi I c Nov
,. L5tâ(lo(lol,,,riril-....:
"Centro Administrativo Setembrino Thomazí,,

l1.l:1,:*l*r:.ê o jursamenro ou. oua;rom ntstraçào Pública nacionat .;;1;;;;;'i:i::',i'g:lt,l?ltas nâo.consideradas como aro resivoadministrativa. ' --''"ul nos termos da Lei no 12.846 2ur3, seguirào seu rito normal na unidade

19.8. O processamento 
cj

especrficos puru uprru.âo 
o 
rlol ^:'q inteíere no seguir

resurtantes de ato lesivo cor 
da 

.ocorréncia o" o"Ão."â rn"nto 
regular dos processos àdm,nistrat;vos

neuoo po, f eiioa";.,,-f:§,-.o.,pj:]:rzos a Administração Pública. r4uniciparfu sem a participaçâo de agente público.19'9' caso o valor da "]t:^rl seja 
, 
sur-iciente puru .ofil^?, prejuízos calrsados pera conduta do

írcrtanre' o Município poderá cobrar 
" ;r"i ràr...rr..*"'1'ro,.,o,runr., 

conforme urtigããs do Código

19.10. A aplicação de ouak
assegurará , ."'r,i"ã,ta]ã luer 

das penalidades prevrstas 
:,:11:i,:*.. em processo admjnrsrrdrivo qucpr"uÉro no ,", Ã; àluuà, o'"trrX;'o'u 

dclesa ao licitanrc/adjudicatar,r. 
"ür!r"à.a"lrl"á"lro.uoir"nto

19.11. A autoridade comDê
conduta do ;nrrator, o .uroi.-t:1,u, 

nâ apricàçâo das sançoL
o p incípÍo da p,.opo,,.ionuro-íuo'*tiL ãu'p-Jü ;:i':H:T'r:T;,-:J;r:TiXil""::[ir::ilHnr:

19.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20, DA REvocAçÂo e aruulaçÃo

,'i*!{ry":'::ri:J"i::t::: Iy,,olol dc Nova prara oo-í:.yir-, o direito de revosar a ri*ação porvirtude de riml.rãí,i*i. " uccorrentes de fato superveniente oev,damente comprovado, ou anu,á_ra em

2O2.. A declaração de nulidade de algum ato do procedimenlque diretamente deíedependam, :o somente resultará na nulidade clos atos

20,3- euanclo da declaraçào de nutidade de algum ato dolndicará expressamente os átos a que ela seestende. procedimento, a autoridade competente

20'4' A nuridade do procedimento de ricitação não gera obrigação de indenizar pera AcrminÍstraçãô.
20,5, A nuíidade da contrata(-
contrato, ord,nari-aÃ.;;; #;::,:r:jr:J:,ll?ii.i""Í!ll,,i#i,li;,,iX1r,liÍlrll ereitos j,írÍdicos qL,e o

ârr:rT*:k:[,será dectarado nulo se do vÍcÍo não resultar prejuízo ao interesse púbtico ou aos

20'7' A revogaçâo ou anrrraçã^o-*será precedida de procedimento administrauvo, assequracro ocontraditór;o e a ampra deíesa, e formarizadã ,uaiuntu purã.ãiescrito e devjcramente fundameÀtado.
20.8. A autoridade competente
dolguaçu - pr--"- -vi"vLLLrrLE para anular ou revogar a Íicitação é o Prefeito lvlunicipal de Nova prata

21. DA FRAUDE e oa connueçÃo

í*r1;â] i"Tã.,.TTiT, ;oln"t"i .as.normas de prcvençâo à corruoção prcvisras na resisjüçáo
rz.eq6lzôi3 . à;;;;r;'r;,Jorob;dêde Adm;nÍstrativa (Lei Fcderar no a'qzsitõsii,"á Le] ràoe,ar no
partes poderá orerecer. ,". 

^,, 
.lt:^tl^t"l1l"^T!t!1 a" paro a execução o.rtã iãnilát" ninr',-rru au,partes poderá olerecefcjar ou s -- "rivrrr!L!rir Llus pdr(r d execuçao deste contrato nenhuma das__ - _ _e comprometer a dar, a quem quer que seja, aceiLar ou .u aãroror",u,.

. Ruo ver. votmot êones, tttsg _ ,ep,aioà,i_ó;ó: ;;i;-, (4ó) 3545_sooot/wl.I!li.!L9ov. br - E-moitr licitocoo@npi.pr.o*.t" _-1,t""" ,""i'í" ii*r, - ,._rU. l,úg. 16129
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li.t,,,to,tiliãil '4ouWor,rornolll

22. DAs olsposrçõrs 
cERArs

â.o terrltudo 
" 

6"ro.

.,;ffi ffi+,"r,r.{":f.L"'v#flx[:?ll#jff n'rffi g,*ryyr
",,pL,rd entre OS inlefessâ.t.
Adm n stração, á ;,;lãlTj?:;il?i,?ft:a,f*à:i:"':Tfl:"1:,:,i",r"j.Íi;."#l:Jil"f 

"Ti:ii::: ,;22.3. O sistema disponibilizi

í1;1,?*Á?i3i: ;.""; ;,,;;:,l:,j; :# ffi ; ilffi il" J ff ;::"_.: ; l: :: ;

$s:r1,ffi ,rffl iúi.ij:,gffi -,firT,:-r:*fr :#r*,trr;+:,:,ffi
,1."fl 

":?'rT,, 

[!!§j';' jllS:,lereva r erros rorma is, ou sin
enrendimento da propôsta 

" 
;i',t]t11.^t:" 

a" prü".".L]",i"'rples omissôes em quaisquer documenros,

majoraçâo a" oàíàíãrá,[u 
ato nâo u.u,,."tâ uiãÉção'.:'"],il'r9J,"or?l} JjiillSiji'; 13: JJ,.*í

22,7, As licitantes devem acc
sistema eretrônicà, ,r.ilr,*".i'ounhar rigorosamente todas as fases do^ certame e as operaçôes no

:::;,Xf X;:.,;5;*t#.^11"ülr:{1.",:iU'J."J:il"ii"Jh?à:,if ;:i":.5X";:",1;prevÍstos. -''- responsável pela apresentaçào oos oocumenüJ'lã,,j,uàoJ" rlo, o,.uro,

i';i;.lii[1lilf;::Ti?.;"íà Efl:1: " íicitantes pera eraboraçâo ou pera apresenraçào de

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

22'10' Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o día do início e jnclui-se o dovencimento, observando-se que só se iniciam e vencem 
'prazos 

em cria cre expediente normar naPrefeitura 14Lnicipaí de Nova prata do Iguaçu, 
"r..to 

ouunà, ãxpr.citamente airportJuÃ .Àrario.
22'LL' A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse públicodecorrente de fato sup€rvenien.te devidament" .ornprouuáo, pertinente e suficiente para justificar taícond.uta, devendo anulá-ra por jregaridade, de oficio-ou por pàvocação de terceiros, mediante parecerescrito e devidamente fundamentadoi sem que caiba às Licitantes direíto à rndenizáçãã. 

-- - '-

2;2.,12, A: anulaçâo do procedimento ricitatório induz ao contrato/ ressalvado o disposto no parágrafo
único, art. 59 da Lei 8.666/93.

"Cehtro Ádministrotivo Seiembriho Thom(2i,,
Rud yer. yolnor Gomes, tl/89 - CEpr85685_OOO _ Fone/Fax (46) 3545_8OOO

wv,w hp i. pr-gg!-br - E-moiri ricitocoo@nDi.pr.gqLú - Nova profd do rguoçu - poronó. Ptig. Í7121)



il
rrq&, \,',":';tllstado rlo paranlí

"Centro AdminÍstrativo Setembrino Thomazi,,

22,13. O resultado da licitação será divulgado pelo portal COMPRASNETh.ttp: / /www'comprasgoverna inentais.gov.Ài ã-ãstJÀ iisponiuut junto a DivisãoMuniclpÍo de Nova prata do Iguaçtr, oL, no ,ie wry*.flr_pLgou.ü,,

através do site
de LicitaÇões do

22'14' No caso de alteração deste Edital no curso clo prazo estabelecido para a realização do pregão, este

[ffiHT 
reaberto, exceto quando, inquestionaveinráni",""ãt.-,.ç"ã"rã;';r.á;':",.;;rlação 

das

??'.!t'É obrigação da proponen,te observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as Íases docertame e comun jcados oficjais divurgador .orf;;;;"ii;;; a nterior, ler u irt"rpr"tur- o 
'.Jit"údo 

destes,desobrigando totalmente o órgão licitãàár, pá,, i.i"rpr"àç""r' errôrua, ou inobservâncias

22'16' A proponente deverá indicar à Pregoeira todos os n]eios de contato (telefone/endereÇo eletrônico(e-rnail)' para comLtnicação, e obriga-se u ,.ntli Àr ã"iã. devidamente atualizados durante todo odecurso processual. será de sua inteÍra r-urporriúiràiaã o retorno jmediato de todos os atoscomunicados, os quais serão considerado, dub;;r, -;ão 
tr,u .ut unao q raú*r"i"uruq-u;o ou naorecebimentos dos documentos.

22'L7 ' A pregoeira n'o ru r"tt-tttuoirizará por e-mails que, por quarquer motivo, não forem recebidos

;I.H:::: 
O" probtemas no servidor ou navegaclor, tanto dã MLrnicípio de Nova prata do Iguaçu quanto

22'18' lrcumbirá ao Lic:Lante acompanhar as operaçóes no sistema Eretrónjco, sendo responsáver peroônus decorrente da pcrda de negócios d.anLe rla'inobsciuanaiu ar" qualquer mensagen) enviada e emit;dapelo Siste,na ou de sua desconerâo.

22'19' caso o sistema eletrônico desconectar para a pregoeira no decorTeT cia etapa de lances cJa sessão

::i:1k?jjfl:lecenclo 
acessíveis aos ricitanies,-os L-'n-ã.Jntinro,-ao ,unáá iàáuiãàr, ,à, o p.";riro

22'20' se a desconexâo da pregoe;ra persrstir poÍ tempo superior a lomin (dez minutos), a sessàop'tblica será suspensâ e só ooderá ser rein;ciada após decorrido, no minimo 24h (vinte e quatro horas),após a comunicação do fato aos participantes 
", *,1"ó" pioàiiã no sistema eretrônico.

22'21. As proponentes são responsáveis pera verificação junto ao site do município cie qualqueralteração ou retifjcação que por ventura ocoria, (www.nú.ôi.qáu.b0,

22.21. CASO A ETAPA DE rjlicrE^s,^ulTlypAssE O HORÁRto DE EXPEDTENTE, O PREGÃO SERÁSUSPENSO E RETORNARÁ No HoRÁRIo ]NFORIIADã ÉTLn páÊcoeina VIA CHAT.

22'22' Não havendo expedierlte, ocorrendo-q ua lquer fato superveniente, ou mesmo indispcnibiljdacle nosistema comprasnet que impeÇa a realização do certame ná ãata e horário marcado, a sessão públicaserá a utorll atica rnente transferida para o primeiro ctia úiit iuÀsequente, no horário estabelecido nesteEdital, desde que não haja comunicação au'prugouiru ur'fániiario,

22'23' Na hipótese de necessidade de suspen-são da sessão pública para a realização de diligências, com
Yls.ta.s 

ao saneamento das propostas, a sessão pública soilente poderá ser reiniciada mediante avjsoprevio no sisterna com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedência, 
" 

u o.orrÀriL ,"à registradaern ata,

22'?4' Para dirimir, na esíera judiciar, as questões oriuncras do presente Edjtar, será competente o Foroda Comarca de Salto do Lontra - pr,

22.25. Os casos omÍssos serão resolvidos pela pregoeira.

?2.26. Inlegal:Ie Edital, para todos os fins e ef€itos, os seguintes Anexos:
"Centro Ádntinistro vo Setelnbrino Thomozi,,

Rua Ver. Volmor Gomes, 1!/b9 _ CEpr85ó85_OOO _ Fohe/Fax (46) 3545_BOOO
www. npi.pl.!9yrbl - E-moilr Ljqigocoo@_Ipt p.f_Ssy-b.!] - Novo prdto do Iguoçu _ poroná. lttig.llll2t)
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Ilstado do paranri

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi,,

Nova Prata do lguaçu - pr, 27 de julho de 2OZ7.

sÉncto raust
Prefeito lvtunicipal

"Cehtro Ádministrotivo Sefembriho Thomozi,,
Ruo Ver. Volrnor Gomes, 11/59 - CEp:856e5_OOO _ Fone/Fox (46) 3545_8OOO

lyllry.lpi.pr. oov. br - E-moirr ricitocoo@nDi.pr.s,2r-bl - l.rovo prato do rguoçu - pordhó. I'ig. 19129



[!statlo do pararr:i
"Centro Administrativo Setembríno Thomazí,,

ANEXO I
TERMo DE nrrrnÊrucra

t. apnesrrutacÃo

i;t;,Jir5'f;:'ii:i:::i",:T'"XX,: 
neste documento têm como objerivo estaberecer

:::',,"-,"'i, ,q,,i.ip"i'i.'?;:ii;I": :j1"'J:1"i:'#:;1,"T:'#,t;i,"T,.:;"anarrse de atunos com dificutdadLs ;. p.;;;;;;;ii"til,r"r",

diretrizes para
demanda da

psicologia na

Item , Dcscriçâo 
_, Tesre psicotóqrco SO-NI R 2 t/2: avaí,--a intelioôn

, 
l.-?^".",1. 

t, é destinado 
" i 

"oi"ã 
r"r" àr,à, ô)' .rr""lmeto a / anos e l1 meses.

I Kit completo: O.l maleta oe madeira,0l manualjI ]subteste mosaicos _

, 
ffii,,; #;: l' 

"à, 
^; 

..1ff , 

i?u.,"." Í|J...?Li!;, j,,
0 t tampas indivicjuaÍs, 01 subtesre *t"õ.r[. _ ."liJ"

r de quadrados (o,to vermelnos, 
"it" 

irãàr*- á 
""",, 

vermelho/amarelo), 01 sr,bteste ,iir"ç*, 
,]...0"i.

dc' aplÍcaçáo; 
,cartolina amarela e .uiro, au .urtãl".l,r

::::::* paoroes _ caderno de apticaçào (iO
lcarrorrna amarela; 02 lánis, 0tborracha, oiloã.,àáã
;?"*"ji;:.^* '"rpo,iu., 0r cD para corrcçã

lri I _o:". ]d_ir..;
Valor
Total

cra 
]

o, I

url
el

tol
,"1
,oi
)1 

l

);l

UND

o

01 
] 3.388,s0 i :,:os,so

02
Teste de intelioên-;;.hr- ;;ã;
protocolo de rcq-istrà. vcruclr vvl5L IV
teste oc intetiãn.;-,,^.i.-, ^ ^.^ ' ,.. , : -. -

UND

:1?

_!11
UND

30 32,45 973,5A

n4

! !, us, E I rd(, vcroat wl5c IVp4toçqlq qe có-d;gos e proc_r.{ar símooloi.

;^15 
neuropsicoló9ico de avatiaaài cogniti\ãNeups;tin

_rg3 nqqrnq4la I de_aplçqção.
reste neu ropsicológ,co de avãÍi;-.... 

'. - 
- 

_ _
io?ntir Jivro ãê estíô;!;;;:;:T: cosnitiva neúpsirin

, eSte nelrrônci.^lÁ^;-^ ;^ -::l,-. ,

01

30 29,25 877 ,50

402,8A :::lo
150,25

05
01 150,25

T
07

lfulil lryrplp rptrãqqqo-uo Íuau :.
o vdirdçdo cognttJVa neUpsiljn

Teste ncu.opsicóróg;iã 
cf o u;atiaiÉ;iog n,tivJ neupsi:in 

llüanlil livro de_avajiaçâo volumr
lesle nellronqi.ôlÁ^ r^ ,^ -..-,.-i -1' - - --- . l

UND 01 62,60 62,60

UND 01 fi,4A 63,40
08

i1'antif ftvro ãuãoí
roldu cognllvê neupsilin

ris^]r!rrtlY|-o__s !] E?qle qplic3 çês149! ]]n e- s.I estc ncuroosicãJón i.^ l^ .,].u;--
01 57,80 57,80

09
infantil crivo cje "";;";;;' 

q v urrutau LUgr I rLIVa neupsrí jn
|^ín 01 22,20 2_2,20

10

11

tivro-ã.rffi
;..,,-*>,",rcu,uus,Le,ogtca cognitiva _dLcll!do e IUnçoes ctec.rtivas da auLora A-lcssandraGotuzo Seabra,

L,vro í'Je u ro n c;; t.,^ i: r.-^i--;^ ---,-
UND 01 115,30 115,30

LrLv,o, ud dutora Kochele paz
l-onseca.
Lr'wo a;r";- ;;;= ^^.. ;-- =.-- UND 01 ta7 ,25 7A7 ,25

!Z

13

1d

.,,,,.'^-:..,::,,"" u Ls,otJ,o Lor I rpoTramenta I djaletica Um9!rd-praltco 0a autora_i\4arsha linehan
Lrvro: Rc;nven!e a sL,a viáã.
Livro Psicoeducacão - 

",-,. 
--*;"-^,--_--- -- -

UND 01 84,90 84,90 
]

UND

UND

01

01

88,40 8!,1q

103,45
msqç,t e_s_ç4to pq1-r_rc,pl,ó:. 

"" 
i'^,',j,j] :: 103,45-cqqpqtqmsqt!_l e_s_çrjto por Lucia Er

..CehtroAdninisirotiuos"t"ml,,,-ãihoÀii__
Rtro ver. voÍrnor Gones. 7t/ss - .e, Àsias_ããá - ;,;;:;:;;., «u)gwq.!p-1-Ur.s9yér - E-hoit: l6iroclro@hpi.*r*_L --r""" *;;;-;;;;;"r,

3545-8000
- Porond. l»á9.20/19



l'rcfcitura Municiprl dc f,ova prlta do tor 
tl^

or,n.,ooffint,t,,:\t
"Centro Administrativo Setembrino Thomazi,,

[ía la g ris

t-ivro^5^*caea-Tm ocio nalFostivaL ia ber I idãr conr a semoçoes, autor Claudê qtêinêr
Livro
Tina

das cr,anças, por Oán;et .1. S;ugut e

Neuropsicologia .o, pr"-orco,ã*, _ 
- 
aGiiaçáo e

$;;".ee". 
Naratia f4arrins Dias, A,essand.a Seabra,

Compéndio ou tÀt", ne;opsicolóaic;;:-r;.;^
runçoes executivas e memória _ Anruf ;ràl rf ,o'ãàllã,Riçqtdo l!çq1e Vitor Geraldi Haasê
Teste WISC IV .rÔr Cancelamento -Í-iasa -ãõ

OBS: Havendo qualquer disc
a descrição constante no ,o,ljÍân"'" 

êntre a descrição do CATMAT e a do Editar, prevarecerá

1.2. As especificações dos itens serão consÍderadas especificações mínimas,

1,3. Os valores unitários para
orçamentos de emoresas
( wuw.bê!(pdcp reços. EaÍr. br ).

l"^r::::: do termo de referência, foram obtidos através da média derornecedoras e consulta na ferramenta Éin.J" 
"ju', 

eruço,

2. JUSTIFICATIVA
2.1, Neste nrô.êq<ô h,,c.--"^
;;": à:';=,ât;i;'":::;1",'3::Tl;,:"Jil,iiJ[?.:""'iff::;Í::..5ff""í"i:1!3T:,,i:,ã,1,ÍL1T::

flffi["]ffi:l: ['..nocionai, 
inteiàctuai, d""iirdl.ffi, r#ián,oto,., dentre outras) c]o aruno da rede

2'2' Serão avaliadas e atendidas todas, as crianças encaminhadas pelas escoras e centro de educação
[ilil"iJ,H::l; :#H jjffiT:"; ài " ro.a"" . 

"' ffi 
:".[ a" L,,i no7ã p,.u nai.Jr'u, 

-u" 
I,,u.o,, o

2'3' considerando que avaliação.e atendimento é uma necessidade dos alunos é um direito garantido emLer, para tanto faz-se necessário 
,rr1riii".,*, Ol" p"_n", que o profissional possa realizar com

;""t8:]:;i;",J,tt"" 
e com materiais aprovaclos peto'consJrro àl sLra crasse profissionar, ou seja, conselho

3. QUANTo Ao FoRNECTMENTo /. pREsrAçÃo oe srnvrços:3'1' os pedidos serão eFetuados 
Toqi3n!" r.li.li.ia" iJrÃ"r cil contratante e deverão ser entregues no

:Xt?!#o"d", 
no prazo máximo cle 15 (qui;ze) ã;"; ;;,#", a partir do recebimento da ordem de

Í;'riLi.,",[13Ír.?,,fi;r'"":!i!ffij,:trpecirÍcações conrorme ctescrição do editar, os pTazos de varjdade e

',cehlro Ádminisrrof iuo s"t"ab"inoTho.ãh
Ruo Ver. Volmor Gomes, 11/5g _ CEpj85685_OOO _ fon"iio* (4ó) 3845-8OOOwww.npi.pr.oov.br - E-moilr licitdcoo@hpi. ,.. r"". o" --l""" r"oi'ío iir,oo, _ ,o_n, Pú8. 21129

Rangé Ivlarcele Regine de

I
16

UND 01 53,80 53,80

UND 01 46,80 46,80

77
UND 01 104,85 104,85

18
UND 01 133,00 13 3,00

19
UND 30 25,50 765,A0

Y OIUI I OfAI
R$ 7.6OL,60



@ {,,';,
llstado r"centrooom;;iliffi

-.:.,t!''UL9oUcvcIdconteraollanfidâ..iÂ}^l.l^^lj.:.
satvo se autorizacio pela contrata LvLa' )urrLrLdoa' non,lldo lermitidas entregas parceradas,'nte, sob pena dL.devoluçào dos rLens tncompletos.
3,4. As despesas com transDorf
de totaí responsabiricraau a., iont"áljetes' 

bem como qualquer outro relacionado à entrega do produto é

iri;r{,.]:{f:;'J&.Tti:t 
a. veriÍicaçao da conrorm;dade,co.n a quanridade requisiLada o adequadoaderenre ,;, ;";;"r"1".i;ser 

recebido e se a especjFicaÇào aLende pràr.rãrt" ."J,üi,t;"., de forma

3.6, Se, durante o recebir
incompleta, -;;*t;à;; lento derinilivo' ror constatôo'

con, as especiricaeo". ou uol,,!,l3ltiaaae 
;nreriã, i";iffi::"::;,::J[X'.JT:[,:lt:",t:tr #:.i";f;:o' oun, ,-urunu..'"niu;flX.1tEi;"",i3;t:"j:*'"i??::4.^sústituir "' n"r' ", aà.".""10=J o, un,,-unu,

de receb;mento derinirivo .r" q r" iã:. i"..;:: ;,#;l;:tt" 
do contratado, sendo interrompid o o p,ãro

3.7. A contratada deverá r

[§::f #_*j?: á:,?:.*ti,*'m,i,f#,":.íÂ,i?,T,#t.}"#ii.l[!],;"11,?ffi,"Xi.?titia"",l
3.8. Só será reconhecida a
ace,tos. se "lsÃir|',|.í;, 

entrega como ref,lizadâ se os ouantitativos dos itens da nota fiscar rorem
9", gi,iuru ;;; ;;;" à;"nte 

da mcsma ror tecL,sado. a nota ricara esperando regurarizaçáo e a datasoljcitado. _-._ ,_ .tecl.amento 
do empenho., .om a entrega de rodos os irent conÍorme

i.:i;il,jii"rli",iiií:eun;;1!u dissoruçáo da empresa adjud,carária, bem como em caso de transÍcrênc,a

'e'.,nai,--slla luffi;:#JtlT,.:""?,:il:"iili;lJiii:::, aurorização 
",;;;;,;;; prerctura,

acauteladoras de seus interesse. e do erário llettura, |este caso, adotar as mec1idas

:.-f.9: Jodas as despesas decorrentes desra contrataÇào, be

ff;'.X13,oi.:0""::'"'.,";:,"!:.::i:",i::ffi;; :1,:'.? TT,"#: '::"T;,#5:':§r;"'::o"i.ffl:

1.-oa-n1caçÕes DA coNTRATADA:
+.r. rntregar com pontuajidad
demais condiçôes do Edital. 

- -e no local especificado pela contratante, os itens, bem comoi atender as

Í;i,liilãlil3l ff:: il;;:::P conto,n,;dade com as especiFicaçoes do Edtar e cJa proposta de preço
q.er seja nas concJiçôes 

"r,.0",'j?;.|]11 

sendo admit;das reLificaçoes, cancelamenLos, quer seja de preços,

l;';i'fli[irtãl'".o.'J:: ::"[:":^lscarização 
cios itens no aro da,enlresa e posreriormente, reservando-

1J111131g.1.i{J';;;,;";:'J1:"J;J",l,,-'.':.0:":.1j;X?,,": 
drreito-cre ,'aã à.ãú", 

"'á,o"Juto 
e/ou

equipamento nâo ser de priÃeira quatioaoe. lis[atorias ou no caso de o pr6il]16 s)e,

4'4' Considerar que a unidade e a quaridade, são pré-requisitos para o recebimento do item soricitado.
4.5. Comunicar Ímediatament€

H[,.,l;íj;;,. J;',::.:.,;:T,i,;.,j."j,, ",i5ii,";,3 *1H:[:iff.,y,li"1hu:..1j:':: ?üffii]:;S;

4.6, Comunicar a Contrata nte.
a|,.gr"!! =tJsu a" 

"ui"," 
á" i,Ilediatamente' 

a ocorrência de qualquer fato que possa implicar no
..Centro Ádministroll"" S"t"aUa,,.n" fho^"rfRuo Ver. votmor êomes. 1r/59 _ cep,asees_àoo _ ;"íl,ii* <0u13545_8OOOwww.hpi.pr.oov.br _ E_moilr ricitocoo@npi. pr. qov. jr _-r;;; ,";;.í ii,J"r, - ,o"onu. l'tig.22/21)



o$o c,ri:

Í,';,fl1i;1i,ll i,?x',li;?:,:";J':?: ';{T:"i,^'í l:Tt._l:1.1," vencedora obrisada a corrisir, remover
contratado ern que se veririca.ã, 

"i.*,'à.il]â;fi',ã;:i:,*rensas/ 
no total ou em parte, o objeto

4'8' Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos itens, objeto desta ricitação.

"-ri; 
fr:ffi:,1*,gfr.ff".::l* e encêrsos resuttantes do objero desre editat, como impostos, taxas etrabarho. rncargos técnicos, trabalhistas, previoenciá rià;;;J *g;;"r ,i""acidentes de

4.10. Cumprir com outras 
:b:ig::9:: decorrenres da aplicação do Código de proteção e Defesa doconsumidor, conforme Lei no: e,õzá7s0, q;;.";;; ."rp:ír",, .o,, o regime de direito público.

s. oenrceçôrs DA coNTRATANTE:
5.1. Proporcionar todas as cono;çües necessárias para que adenrro das normas e corroiçôes esiipuradas ."rtã tJÃã ;on.u:.:,::rrJi: à,';:::xl?:,1,:las 

obrjsaçôes

5'2' Indicar o representantê. da administração municipar para acompanhar e fiscarizar a execução docont'ato, procedendo registro das ocorràncjas 
" ;;J;"ã; as providéncias necessárias ao seu Íiercunprrrnento, bem co,no para o rcceo;ment" Jà, prJrià.. ""

5'3' Provjdenc:ar os pagamentos devioos à contratada, nos prazos acoroados, e clc acordo com as notas'sca's/raturas 
emitidas e atesrados os ."c"t,im"ntàs'ããr ,"prãor,o, pera administraçào.

i;l;,iãf ti,.llHJ 3::t"",i"":T.T,l'oi!10'o''"0' assumidos pera contratada, de acordo com as

5.5. Notificar à contratada.
-n'tuiÀàu,, pul oii"''* ;;"i;;.",|:ill} jll11,,i.,H1''.i:.J,.,fl,3:ireições, rarhas ou irresuraridades

6, VALIÔADE DA PROPOSTA

Í;l;.lrl3i!31" 
cla proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta dias) dias, contados a partir da sua

7. PRAZO DE ENTREGA

í;k,"ri?*1XÍ,"J;[::';ffit;: ll,ll!1.,"0'.-0", 
no prazo máxin,o de 15 (quinze) diàs, conrados a

B. pRAzo or corutnntncÃo
8'1' O Contíato terá vioêniia à partir da crata da slra assinatlrra, pelo,períoc,0 cle 02 (dois) meses,
B:ffât:.'.:. 

prorrosado-a critério da contruturtu,iã'J.;;;;.;, a resisração visente, com anuência da

9. PAGAMENTO
9.1. os pagarnentos serão utu,:10?:.g, ate 3o (trinta) dias após entrega, emissão da nota fiscal ereccbirrenLo deÍ-inil ivo, conro.me q JanÚoacle Íornec,da.

"cehtro Ádninistroijvo seienbri;Jhonor- 

- 
-xuo ver. vojmor Gomes, tt/59 - CEpr85685-OOO - Fone/Fox (46) 3545_8OOO

Estado do p:rraná
"Centro Administrativo Setembrino Thomazi,,

uryq.11i.pr.ge!.fu - E-,noilr licilocoo@npi pr.sg!.u" _ ,"r" ,"", ã" ;;,,ü:;::;; l'1i9.23129



oflro,
administrativo iei"íor,ro Thorn2ri,,

ANEXO - II

,.""si:",li:TfÉffdl:iii,*rirr".",

1 -_
Item

xxl

I Especificação
--_--.-.-.-_-;;-__---.-.-.---]

--_r-_--

do

I'tlarca /
Modelo

XX

XX

Unidade

xx

XX

Quantidade

T
xx

/ 
Vator Unitriril-

R$
rr--.------.-_-s 

.--.-/
- ----

Valor Total
R$

R$--}rl-totat Rg...

fdig'ffriT:xi?t?i!Ã0"^?8"1, (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão

3'?Ê1"j::r:Hrarproposta impricará na prena aceitação das condições estâberecídas neste
......--de

Âljl:{ ::,:j ,;; ; "': :' 
b' ""' ; 

" ;* J"'; 
ti'n u' ao-iu'rilí" 

n t"r

à,.,==il1ávern p-or meio a",i., 
"p,-",ã,âln{íi:X,.,*#:3X?,"*:::::: 

ererrônico, se houver),

S5{--,""'' 
t;"; ft'X.:il:i: ::T::,:t5SIi 3:,i#:íi,1:ÍU.ffi i#i

Valor

de

tlome/c%

ANEXO - III

0.",","o,..f 
".ffâiâ?,YI#:i,,f í:f"oll?,"n",*,

A pregoetra e equipe de apoio
Iyuntcrpio dc \ova prata do Tguaçu, Fslado clo paraná

pnecÃo elrrnôrurco No .../...

:;:,iJ:'i:::lli',#iil1i"1"§I?,i?,'"1.;,;;;;;;ô,"; , .,, no , , , , com sede na ,

l,-)^?1.11j:-r.!., u. ounu: clo artigo 299 do Código penat, que se enquadra na situação demicroempresat empresa de Dequeno porte olr cooperativa, nos termos da Lei complêmentarno t23/06, arterada pera Lei cán,'pr"r1r't* ,í'='íii no, bem assim que inexisrem farossuperver ientes q,e condLzam ao seu dese'noiacj]I.'ánü auiã'J,ruçuo.

W_qtua
- "Centro Ád,ninisirotrvo S"Ç.UÃo ff,o.orf 

-...". -- --
Ruo Ver. Votmor Gomes, 11/59 - dEprg5685-OOo - foniio* (46) 3545_8oOO!y!-rpi!L99y-bl - E-moilr Iictfocoo@noi.nr.oov.br _ ,"r" 

""i 
," il;:;;;; Pá9.2412í)



tfl; 
':''

r,. L,trLrdÍdmos nàrã ^c fi^. A^ ^t^-- - 
- 

- 
--

s Bs4/ss, q; ;ã; ;'Ã#;1;#:, 
!:flx ilJli;,ií::i";* [:f.,,,,.,",,.X.,,,,,.T",§l;j:, :;f::,J'?f nuu'::,:[§J"::'.'f,]",1"'"' a" ro rà".à".ii"Jnã,. nu,*r* ainda, que, .u,á1.p,"e,"

documento). nd;z (a parlir dc 14 anos, deverá iníormar lãr lir'uàã"nã ."rr"

3^?;:]i,'r1[::Tí01,'.ji'"' da lei' que a empresa não roi cleclarada iniclônea para ricitar ou contrarar com

,ln'P.:',.'fl:§:i::i"';ff|Jfl?; rins de.direito, na quaridade de proponente dos procedimentos lcitatórios,

l:::lli,i,.:-:- lllllilltlil:.:1").'"iÊ:';:":ll:::l::empresaé"r;l-'ii"r','ó"",.iado(a)do
(socro administrador / procurador / o:reror / àic),"res;;;;;;;;p;i;;;;;;;;;;; ;:rlXrl[:::r-r" "
4 Declaramos para os devidos iins que NENHUM sócio destaimpeditiva de reÍacionamento comerciat -r, Àãrirüiiãrã."o1oi[5i"tt 

exerce cargo ou função púbíjca

5. Declaramos de que a emore
.ont.-uruntu.-á,i oàr"r,* ãá'i5,,1ãr";::t..::# il!:"::r* 

"'o. 
incompatibiridade com as autoridades

SúmuÍa Vincurante nó or ião õrr róupr"rã rjrr.J ;;:;;;):-rur"rro 
aré o tercejro srau, na rorma da

6. Declaramos para os devidos 
i:r^:y: em caso de qualquer_com unicação futura referente e esteprocesso licitatório, bem como cm caso de eventL,al conirli,encarninhado para o sesuinte árau,=p, e-ruÀir-7 ili;;à"n:; ""çao, concordo que o contrato seja

7' Caso artere o citado e-mair oJ telerone comproreto-me er Drotocorirar pediao de arteração lunto ao:;',H,:?.§,J[:;::h:",* Municipio, ,;;"p;.;';;',"'r considerado como inri,ado nos c]arros

B Declaramos o compromisso de entrega do produto nas características e especificações descritas,

dede

Nome/ cargo 7 arsin@

ANEXO IV
CoNTRATO No.../...
pnecÃo rlrrnôirrco No .../.,.

Contrato de.........t.....,.que entre si celebram o mulpí919 Oe nova prata do Iguaçue ...--_-/ de conformidacle com o REGULAvrruro ór iiàrrÃçors r
:"[,i|lft 

celebram o presente contraro com base nas cláusutas 
" 

.ãnãiçou. qru
coNTRATANTE I\rrnicip;o ce Nova prata do rgLraçu, Es[ado do paraná, pessoa Jurídica crc D,rciro

-rn!er.no-.- çom 
-ssde L-Blrr _.,--.=.=...jrslrq__qqçui, .-l_="..)àste ato

p,o y"" vor.o",eÍnT:,11ll :':#r:::"1H": *)?1 ;*-u-,o*-''' 
": ---

www. rpi.lloov. br - E-moilr licitocoo@npi. plaov. br - Novo proio do Iguoçú _ poroná. l,ág.25/2t)

Iis tado do ])ararui
"Centro Administrativo Setembrino Thomazi,,



,.à . ,,
Prefcihrra Muniçipal.dq N.qJa prata do Isuaçu 

t:{ v J I t

"Centro Administrativo Setembrino Thomazi,,

CONTRATADA

RG no......,.,...,, e do CpF;o

pelo Preíe,to lvlunjcipal, em pleno exercício de seu
'::^...:, ,'., .,., portador do RG no ,....., e inscrito no CÉi

'.'.,'..'..,.'.', flo

CLÁUSULA pRIMEIRA - Do oBJETo Do coNTRATo E FUNDAMENTo LEGALo objeto do presente instrument" é.. - -. -; ;;;;'; ,,:;J ora ciescritos em estrita observância nasespecificaçôes e na docLmenrâçao tevada a cte;to;et; ,.ilriá ,i" plesão-EIEIBaNeq[9J:
cLÁusuLA SEGUNDA - Do REGTME-DE ExEcuçÃo ou A FoRMA DE FoRNECTMENToA forma de fornecjmento e/ou.qvs6rçfrs o"r rorii"r-rJrJrJ.,,u un ,r"run,u contrato, fíca vincurada aoTermo de Referência e ao descrito no ite, ,... ao uiiiãr. 

" " " '
cLÁusuLA TERCETRA _ DA DocuMENTAçÃo coNTRATUALF;cam integrados a este contraro, 

.inoepenoãniÀ ãi;;;;.;çà", os seguintes documentos cujos reoressao de conhecirnenro da coNrRArndrr, uiri- ;;;.;iàr,:; reraÇão quanLitàLiva e quariiaIrva dos
I:[::;: "'"" serv;ços, pÍoDosra ,ro prrpon"n,à 

";.;o-;;;;."r cie jJisamenro e resjstaçâo peninenre
Parágrafo único
será incorporada a este contrato, mediante TER[4O' ADIT]VOS, quarquer modifícação, que venha a ser
§::;fl:i*::T,:",:,1;;l?il'l'á"*;*::in^*im;:".*sumidas pe,a corvr:ÀÀrÃóa,'ãirerações,

clÁusuta euARTA - Do vALoR
O valor para os itens do objeto oesle conlrato ê.1ê Rq
dero.ninado "VALOR CONTRATUAL..

CLAUSULA QUINTA - DA RUBRICA ORçAMENTÁRIAo pagamento da importáncia contiría nestá crársuta loriàrá à conta de recursos do orçamento Gerar do
[1[!fi:r::i::ime lei municipar oo o'ça,."nio rir.-ã,. do municip;o da rL,brica orcamenrária

cr-Áusula sExrA - DA FoRMA DE pAcAMENTo
os pagamentos dos itens ora contratados, serão eieiuados até .,. (.,.) dias após a emissão da nota fiscar,e.n moeda bras;'|eirà corrente, serdo q- e as^enLr;g;;';;;ô rur.io ereuradas atra-ve, ããiloriruçao ooresponsável' desde que atendidas às condiçôes cto-ob;eLo oà"Àa;ur a do prese.rte jnstrumento contralual.
cLÁUsULA sÉTT[4a - DAs PENALIDADES
A COr\TRATADA estará sujejta às seguintes penatidacles:
1 1' Pagamento de murta de 2u @õis p"r .".tàj1ãürã 

" 
valor totar cro contrato, por dia de atraso e/oupor descumprimento de obrioaÇões fixadas ." eâiiãi" # r"rs Anexos, sendo que a murta tern de ser

;""'i]iifr?:13 :"J[::i:: 
no p,á,o n,a,iÀo oã rs i'õ,,i,ài a]"i'conrados au .o,ünJ.ução pãrà-Nunicipio

] 3 ,*1",,.1:::.fào toral oü parciat do objero desLe Conrrato, à:
-L,2. r. Aovertencia.
1.2.2, lt4,rlta de 10oo (de., nor cento) sobre o va,or total oo Contrato/ no caso de inexecuÇâo total cloobjelo conLra[ado' recornida'no orazo de 15 (qLrjnzeJ djas, contacjo da comunicação oficiaí.1 2 3 - ImDed'menLo oe licitar e de conrratar con á Administraçâo pública, pero prazo de ate 05 (cinco)anos, garantÍdo o d;reito Drov;o da c,lação e.lu urrrta-à"iuro, unqrârto 

- 
pu"A*Jãr.i.'oi ,o,,uo,

3;i:il:'ff: ::.?::fi" 
óu até que 

'à:J-í",àü,rã ."i"iii..r*" p"i".t" ."piãpi"'ãu,oiüuou q,u
- Deixar de assinar o Contratoi

daqui por diante

- Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
"CehtroÁdministrqtivosêtembrihof norn*-f --

Ruo yer. Volmor Gomes. 1t/ag - cEpr85ó85-OOO - fon"/io, (46) 3545-BOOOwww. npi.plggy-bl - E_moiÍr liciÍocoo@npi.Dr.oov.br _ Nova Rroto r.to tguoçr, - forond. 1''iE.26l2t)



ir
Prcfcitrrrl Murliciull.dc Nora Pr.atl {o Igu:rcu th _ ": ,

L.sllt(lodo lrr"n.iê \"CentroOOr,rrrrr,#ffi
- Não mantiver a proposta, injustiíicadamênrê.- Lomportar-se^de modo inidóneo;
- Fizer declaração falsa:
- Cometer Íraude fiscal;

; 
É"ath:l:: frauqar na execuçáo do Conrraro,

1, r. 
. 
Lomprovado lmpedimentc

iyffií:::iJ:::{i:,rr:il:'::::?l:fi:ifi'i.-ma.r',,cievidamente justiricado e aceito pera

*liX.:,"',*iil:à#:;;#:.:,::j:l?:Íll::'?*" X.ilI;:s,,,-tn. com a Adm;nistraçâo púb,ica
ulta, descontando_a dos pagamentos a

cLÁusuLA orrAVA _ oa aelrcaçÃo DAs MULTAS

,iili.Xl3:,T:::tà.i,,",=llT".: "'.õ,r,iiioíiÉ1'o,,,,*3,-1 ggrrRArADA q"re rerá pr.rzo de rs,_.otru,- 
", _ou.t., r.riu", .lot""ilrlraria 

da coN TRATANTE a importancia cor]e;rH.;É sob pera deparâgrafo primeiro
Compete ao Setor àdm jn jstr
aplicêçâo oe mutta à côNiàã+lrff 

CONTRATANTE, quando for o casoi por proposta da fiscalização, aParágrafo Sequndo
Da apíicação de multa cabe

:::"^blT:;1".;;;;;il;""T:,,',.:.'"[,':,",::Hfl,-nâ1?g,11.o de 03 (três) dias, a coÍ rar da dâta c,oate que seja devidamente ef(ru rrrinta) d;as, procedenre 
:tuada a '1'stiricai'"; J^;;;"1'"" 

ttmento da mülta' sem efeito 5g5psrr5ltt'

rmprocedente, a impo4ánç;po-:r 'm,procedente 
";;;:I;;á"":UNTRATANTE 

j{'lgará' no prazo rnáximo de

de 03 (rrês) o"i, ..i,i.i", á"'::t'.1iii'r:,."r.fJ:ii;;x'.:,:1J[?,9:'i'r:i"'"#;Jil+iil;i:';f ,*jj
cr_Áusula NoNA _ DA vrcÊrucre
u prazo de execução do orest
oo p,-u,unL,:nliiã;ü,fià:::,1,'."#i1i,1àJ5.,X";;,!,],il",j:" .91!1do: a parrir da ciara de assjnaruralo a criterio da AdmÍnistração.
ct_Áusut_l DECTMA _ oo cnrrÉRro DE REAJUsTE1. Somente poderá oco..o. ,
rr, ia ; 

aà 
'r"iõioáliil" t' a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artígo 65,2, Não ,icri^ rhô"-^-^

"",ruáror-iiã, i#ffià ãi:T:;;rcocs 
decor-c'Les oe in,'raçao, que nào conÍisurem área econômicar,_us peotdos dc recomposjçáo cle valores dcverào ser orot

l'"l"lt::1,Yri,!leal de lrrova Érara cto lg.raçu - pr. 'ocolados junto ao setor de protocoro da

i;.Jli§i::.§[:"*1:i',:r';:--": pedidos <re recomposiçdo de varores que conrenham rodos os8.666/93. pdra a reÍerida recornposiçào, cônÍ-orme atrporio lo eüâir,"iil "0, * *,

l"!iliif:§'i::::,,ffiff:Tjil:"^::L:;*ros após a assi,,atura, devorução do rermo assinado
u. LlU Lciso oe prorrogaÇão de vigência oo contrato, os valorc:cada l2 (dore) mesei, tendo .;il;..";;:i:;'];,?i,lY""'.Íitratados poderão ser reajusracJos após
ou n,eços uá-êán#id;;'il;f: ffi,o,J:E:áj ÍiiiÍ::?lf,:,a do conrrato, p;ro Í;;;; Nacio,rar
interesse da Adm;nistraçào, com anuência J"ã.iàtãj.. " urrcral que vier a substituí-lo, caso seja de

!^L§3ym oÉcrÀ4a pRrMErRA._ Do DrRErro DA coNrRArANrELonsti[uem direitos da ..NT'ATANTE ,".JÀi 
" 

Jri"i""oãriJ iáru"," nas condições estaberecidâs.

!^Ll^_!;uLn DECTMA SEGUNDA.- DAs oBRTGAçõES DA coNrRArANrELonstirücm obr;gaÇoes da CO\TRATANTL: ,

:1 rrctuar o pagamenro ajLstaoo;Í)) Dar a CONTRATADA as clndições necessárjas a regular execução do Contrato,c) Demàis cJáusulas prcv,stas no ,nstrumãniã àn;J..ffi;.
,,cehtro 

Ádm ih is trot iro t 
"rÀ »i *:ti* *i_Rtjo Ver. Votmor Gomes. 11/b9 - .rp,aSogS-óo0,,- O'.í"ií.. fOUl3545-gOoOwwry-lpr..e|.s9y.U - E_lnoit: ticirocooenpi.pr..raaU :-a""" 
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Pre Í'ci Muni oo$us
\

ova
Ils tado clo I)aranr'r

CI-AUSULA DECIMA TERCEIRÁ 
^. 

DOS DIREITOS OO'O*,ffiL.nstituem ojreiros da CONTRATADA ,";.il;;;;;:i,,io'Jl'ru ,o,,ru e no prazo convencjonados.

:".:y:y:l oÉcrua QUARTA^-.DAs oanrcnçÕes oA CoNTRATADA

:/ . ,Nlanter durante toda e execuçâo do Contrato, em ccassL'mÍdas, tooas as condiçãàs exrgidas na Liciracáo; )mpatibiljdade com as obrlgaçôes por erau) /\J-,,Ícsenrar/ sempre oue-soricitado, durante.a execuçâo do conkato, c,ocumentos que comprovemestar cumprindo a íegistaçáo em. 
.vigor qLranro às 

"n"f 
Jiã"r^ 

::._:r;gu, na Licitaçâo, àÁ espec;at,:i-*";;:::';:,'iji;}i'j:';:::Y:1"t'1.';;, ;;;;' ;;'ÍL#l e comerc,a,s;

:i :úri:r";ü,relãil[ffi|,,j.,T:x:;::i'J,T::",'j'" 
preconiza a resisraçâo arjnenre a especiee/ Garantir a qualidade d

l;."*{.}.,l,"iyilr:j-.",,",::;fã}il;#:::,j"r'j;!,;l,ff.,.,cos, 
conrorme resisraçâo visente,

.,. ,,,,", ru,,i05 (reslJesas tnerentes a reposiçáo, transDorl,Ítlunicípio de Nova prata ,io ióruç, qualquer ônus. 
e e estaclia dos técnicos, não cabenclo ao

9r uLrrante o prazo de qarantia, caso nâo seja possÍvel a soruçào c10s problemas no próprio íocal
;t'rH;,::Til::,"" ;$J?:::'. e havendo 

"'""Iã'iiàãa" de rransporre para oricina'pirópria da
e outros crue por ven[ura ,u riruflTT 

todo.ônus com lransporte, ro.oroçao,-u íÃuirãrào,",rJrr"oun".h) oiãi"ããiià.ã,"".i;,.r".':ilü:.lâf ;"".Ãl:Jj",,ff:y[T,i:Si:fliü;; 
- !e!vv/ ur

r) Demais cjáusulas previstas no tnstrumento convocalório.

:.Íy-r^r-il oÉcrua qurrlre - oa lrcrsuçÃo nplrcÁvrlu presente instrumento .ortl-1l,:] *gu*" p.tãr'dir;.iffi, 
"rp.-orru, 

na Lei no 8.666/93, c,e 21 c,e
junho dc 199i' com as a'lerações subscquenres, É p"iài pru.uitos de direito ptiblico, ipr;cando_seslip'ctivamen[e, os principros da Íeoria c".j iãi'ãí.""i*l'as o;sposições de cíireito privado.
clÁusuu oÉcrrqa sExrA - DA_TRANsMrssÃo or pocumrnros
A troca eventual cle ciocunrentos e cartas entre 

"cõr,rrníriirr e a coNTRADADA, será feita através deprotocolo' Nenhuma outra fornra ,"r* .áno:áàÀãui;;:;á; de enrrega de documentos ou carras.
ctÁusula oÉcrrqa sÉtrrqa - Dos cAsos oMrssosos casos onrissos serão resolvidos a rr, ãà L"iõ'giiiir"r, u oo, princípios gerais de direito.
clÁsula oÉcrua orrAVA _ oas atrrneções
As inclusões ou alteracões cJe qualquer urúànio- não constante do presente serão efetuadas por .,ANEX.ou rERr,to ADirrvo,,, que intesrarão á ;i;;;;;;"".já"r'11,i,., e efeitos de direito.
cúusula oÉcrua NoNA - DA qUALTDADE Do oBJEToA CONTRATADA, responderá pera boa qualidadeã;r;;,ç;;; peças utilizadas, nos termos da r.egislaçãoem v,gor/ quardo contrariarem a boa t.*,i, 

", ããr"iãá"'..ru, às especiÍicaçdes do obleto deste
i:'.,.,-,iJ::f,::J,il:rato, 

podendo . ôoruiaÀirírrà'o""i",iià,,"0," da riscarização, impusná_ros e/oLr

clÁusuta vrcÉsrua _ Do coNHEcrMENTo DAs pARTEs
Ao Firmar este instrumento. de
crema's aocuÀeni;:;;-;riljr::ff jr"T|::l]j,'"1 rcr prena ciôrcia de seu contertoo, bem corno dos

clÁusula vrcÉsrMa pRTMETRA _ Do DrsrRATo E REscrsÃoo presente contrato poderá ser rescindicio u.,ruto"urr*i"-iãa CONTRATANTE, a quarquer momento,
ff:ffiffiiiJr"Jt;"'uu #i;3 " 

a criterio 
'r' '"';.e.ià.ol"l'!em inoen;zação, o" 

".iiã,;."n., o ArL. 77

cLÁusuta vrcÉsrua sEGUNDA _ DA FRAUDE r oa coRnueçÃo

"Centro Admihistrotrvo Sei€mbrino ffror*,- -

:T^,:",: ":,i* n:mes. t1/5s _ cEp:85685_ooo _ Fone/Fox (46) 3545 - 8000
- Poronó.

"Centro AdminÍstrativo Setembrino Thomazi,,

!-uv-t'!t.pr.s9yét - E-rnoilr ticifdcoo@hpi.pr.ea!-b_,t - 1t""" ,;; ;;** Ptig,28l29



Ldc Nov
Ilstado clo pr.rrrá''......."......................*

"Centro AdminÍstratÍvo Setembríno Thomazi,,
As partes declaram conhero.
g:1iÉ ;t;; ü; # iffi;:,"' normas de prevençào à corrupção^ pluyl'J9, na resisraçào brasireira,
12.846'2013 

" ';;;;;";;1""*:;t:.i:I3::11::.ll:l :"d"*, n.o B,42ettee2), a Lel Federar n.o

5'i:ãffi":'f,'"1t;lt::::.:",y:;,:;',,;';:1,HJ..il'i;';::'33.1""'::;?'if::::HT;"t;
pus,,uí.,-dãuç;",';à;;:;$1"J, TJjHífil,'j"i:?l:.^:,::j:,lgl ,t".,é;;;d 

"iíàlll'q,urq,",oe modo lraLdulento que const,L.,a, pr.ti-.ã L"â.io;-ji.#r::!: :ros 'jndevjdos 
de quatquer espécie,

o equilibrio econômico f;nanceiro o" rl.""i "'#l:: ::'ii'?Çuo, bem como de manipuíar ou Íraudar

**iii',:ff:;#J"Tffi :::ff '::il'jil'::::i'Xi?;ixi".ttri:::-,gr;":!,",:l"1:g::
clÁusutn vrcÉstua TERcETRA _ Do FoRo

ê:#[:, j:,i,jl:,:T 
[i;":r:gadas 

a ,esponder pero cumprimenro desre termo, peranre o Foro da
coNTRATADA que, em razão d,:::"': "i: 

j,".í:1.'r'ão ob516n1u qr.rqr"i-rrà".çJ'iã à'oíi.,riu au
receber noriricaçâo, ciLaçâo;,;.,iãiu,,à',.'"J;;.:;'#l:;:ül#iffi:l:.." com prenos poderes para

Justas e contratadas firmam a,",r",unnu, i,l,iiiÉ,';;i;, :iifiXfi,:T;,ff,:T:i,:,"",ü, 1.1.1Í,",, 
vias de isuaí reoT con, as

fluNrcrpio DErovATnÀTA Dõ rcuAÇu
Contra ta nte

Nova Prata do Iguaçu _ pr, ... de ...,. cle .....

Contratada

Testemunha
Testem un ha

âxtiiti#ifTE

l:Iilj"l" do rsuaçLr - ar, zz oe lurno de zozj.
SqlG_IQJAUST - prefeiro ptuniciDa 

r

pnrcÃo elrrnôrviõõ r"i-osIzozr
Llo_glsso AoMrNrsrRArrvo No oeo/2021

Ü3,'#i1'f,",il#:â",'.i[::':::.;á:F]r:lgl?REÇoGL.BALpoRrrENl

:;fl::?ff[:U,:i,1;."X:f..:"-.J;;i,fi§:,:"?ilif ii"Xi.!i],""?i1i;j::il,T"::"j.: Í:T::t"::
i-lt4 -;; ;ü:iâHã:, ;? ::/T,.,"i 

d i,a s e rn

I_o.ltRlo oe rrÍcro DA DrspurA: 08:30 horas.para tocÍas as referências de tempo será otlseivaao o horário de Brasília (DF),
.::.:11-:^e-i:fe;ru 

ra do f4 u n icip io a",và"u p, oiuã;; ; ;;r"_"e'j:; r"yY;y'coTplasooYern brruuds üs lnlorn^aCoes DCrlinentes Ao presente edrtal, irclusirr'citado' esrarao u ái.ro'icáo aá, intu,u.iuào, n; à;;;r,";;-;,""';"tJilã:f l'"Tl:,":,xilri,;"";li",j:
:;Jifl1i3,i""l%11:t:',!:j", il: y**.,pi.p..ãJ,.L';; ; ;:1" rone (46) 3s4s-8000, em ;iàs {.teis,
Nl^\,â Drrrr .r^ r^,.^^.. ^ ^_ . 

nofus e das 13:30 as 17:30 horas.

,,cehiro 
Ádmihisiratiuo s"i",nS"iioTt oÀRuo yer. Votmor GoÍ,es, 11/gs _ .er,uSurg_too'_ ii.lii., fkq 3545_8o0owww.hoi.pr.qov.br - E_rnoilr licítoc(o@npj.pr.oov.br 
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c,Hffiielâ*pn $ooos

Capanerna, Cidac
corono, â;(.üüi:ij: f.§i1";13:1"r%;i- Estrada parque caminho do

Assunto: pregào Eletrônico

DE: prefeito Municipal

PAM:
- Departamcnto de Courabilidade;- Procnradoria JurÍclica;
- rregoerro e Equipe de Apoio à Lic.itaçâo,

tqru*+l1:;6u;fri5$'"g;ry*:ro*SFltt$;ffi
res competentes com vistas:

1 - À indicação de recursos cle ordem orçamentá,ria para fazerfrente a despesa;2 -. À elaboraçào cle oarindicando . -àa,jiiàiJãT:fi""."j],:,âr::Ttj|,#*, do procedimento ricirarório,

3 - À eraboraçào da min,ra a: ,":,,_^-t:a 
§erem adotados no certame:

contrato; " - -.^ """"'eâ c10 instrumento convocatório da licitaçâo e da minuta do

4 - Ao exame e aprovaçào das minutas inclicaclas no item 3 acirna.

Atenciosamente,

Avenida Governacíor pedro Viriat, puriSoüã S;;;
Fone:(46)3552-t327

1080 - Centro - 8SZOO-OOO

"M



c*ffiHlã1 pR $o,oo,

Capanem a.
L olono, ao(s) I3 .ffi i:t,:t[1:T:.át?,- Es tra cr a parqlr e caminh o d o

Assunto: pregão 
Eletrônico

Pf-i",1"ã:ffi ",#1,",[:;;",.0*0"0"

Senhor prefeito

Em atencào
lflrs DE tut'ú.;ffi: '11^oficlo 

datado de r3lo:
psrcolocA 

DA REDE T, Y:? 
oo uoriou ;;;:rii' ^'2' obieto : AQuIsIcÂo DE

pR - ppoc'srooo ,u,'l'l'o^t 
* 

"Jr"iiii't"''"''oR: 
PsICoPEDAGoGA,

existência de previsáo de 
'o SISTEM^ o';;;;;; 

Do MUNICÍPI. DE .APAN,MA

obrigaçôes decorrentes ro T"t"'o' orçam entario s ; J:^::ff.:i'" r*#il":rl
da Dotaçáo o.ru^"r,,*,lil1lfll".iillo que o pasamento será eretuado através

Essa licitaçáo o valor está estimado em R$ 29.976,10 ( Vinte e Nove Mil,Novecentos e Setenta e Seis Reais e Dez Centavos)

Respeitosamente,

,^,0,,",.
cRC pnúos++7o-+

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321

plogramáttica

.00 t.12.36 1. t2o r.2 102

.001, 12.361. 1201.2 102

1.1201,2102


