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PARAGRAFO QUINTO - A ação ou omlssáo, total or"r parcral, da fiscalizaÇão da
CON'f RATANTE, não elide nenr diminui a rcsponsabilidade da CONTRAI'ADA quanto ao
cumprimerrto das obrigações pactuadas entre as partes, responsabiliza nd o esta qltanto a
quaisquer irregularidades resultantes de irnperfeiçÕes técnicas, enrprego cie material
inadequado ou de qLralidaclc inferior, qLre não implicarão co-responsal)iliclade da
CONTRATAI.JTE ou do servidor designado para a íisca rzaçào.

PARAGRAFO SEXTO - Ao contratante náo cabará qualquer Ônus pela rejeição dos prr.rdutos

considerados inadequados pelo gestor.

PARÁGRAFO SÉTllVO - Por força do contido no art. 68, da l-ei n". 8.666/93, a contratacla, por

ocasiáo da assinatura do contrato, deverá indicar preposto, aceito pe o gestor deste
contrato, para representá-la sempre que for necessária,

PARAGRAFO OITAVO - Ao preposto da contratada competlrá, entre olltras atribuiÇÓes:

a) Representar os interesses da CONTRATADA perante o CONTRATAI"I-I-E;
b) Realizar os procedimentos administrativos jLtnto ao CONTRATANTE,
c) Manter o coNTRATANTE informado sobre o andamento e a qualidade dos prodLrtos;

cJ) Comunicar eventuais irregu lariclades de caráter urgente, por escrito, ao Íiscal do Õôntrato

com os esclarecimentos julgados necessários;

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes flrmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistenra eletrÔnico

de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(dLras) testemunhas abaixo, obrigando-se
por si e seus sLlcessores, ao fiel cumprimento do qLIe ora ficor: ajrrstado, elegendo para Foro dcr

mesmo a comarca de capanema, estado do Paraná, não obstante qLlalqller mLtdança de

domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manteT Llm representante oorn

plenos pocleres para receber notificaçÕes, citaçáo inicial e outras ern direito permitidas neste

referiCo íoro.

PREFEITO IVUNICIPAI-
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNFIAS:

MtIÍ\IICIPIO DE PLÂNALTO
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EDITAL on, pRtcÃo uprnÔurco N" 7012022

RIIGISTRO Dtr PRDÇOS

l'lloc[,sso LICITATORIO No 7 9 12022

DAIA DA llrArtzaÇÃo: tlloslzo2z
nonÁnto nn wÍclo DA DISPUTA: 1l/0512022 ris o8:3ohoras

LOCAL: Prel'eitrrra tlo Município dc Realeza - Paraná

wu]li.cou p rassLvcrn alrt "Accssoldentificado"

O VfUi,,tfCÍpfCr nE RtrALEZA, Eslado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n." 76.205.67310001-40,

airavés da Secretaria cle Administração, sccliado à Rua Barão do Rio Branco no 3507 - centro oÍvico

- Ilealeza Paraná, por intermédio do Excelentíssimo PreÍ'eito MLrnicipal, Paulo Casaril, torn,l pÍtblica

a r.ealizaçio de proccdimenlo de licitação. na rnochlicladc PREGÃO ELETRÔNICO. (!o tipo

lIENOlt PRDÇO ITEM UNITÁRIO, prra atender à solicitação cla Secretaria Municipal de

saúde, objetivando a Iror.mação cle Registro de Pteços pera ftttura e eventual aqtrisiçilo rle

medicarnenlos a serem utilizados pela Sccretaria Municipal cle Saúde Pública, na Unidatle de Ptonto

Atenditnento Mgnicipal de Realeza, conforme especificações técnicas e clenrais disposições

descritas neste Edital e seus anexos.

O ccrtame deverá ser procossado ojulgado ern confolrniclade oom as disposições deste ECital e seus

Anexos, da. Lei n9 l0;520, de 17 dejulho clc 2002, clo Dccreto Fcderal n' 10.024, de 20 clc setemblo

dc 201.9, <ia Lei complementar n' 123, dc l4 de clezernblo de 2006, alterada pela Lei complementar

ireder.al n.o 147, dc l4 de agosto elegislagão complernentar aplicável e, no que couber, na Lei Fcderal

n.o 8.666 dc 21 dejunho de1993.

É pregoeira, deste Mgnicípio,'Diana Barnberg, clesignada pela Portaria n'6.39912022 de ll de

janeiro <ie2022,publicada no Diár.io Oficialclos Mrrnicípios tlo Parrná. É Pregoeira sttbslir.Ltta, cleste

Município, ciau<lia Grezegozeski, clesignada pe.la Portaria n" 639912022 cic I I de Janeilo dç 2022,

O l::.li,i;';",l,i1;'."":"fl ";: ..,'Y;::.i.';'i,,; ú ..,.,1. :::1,;Í;:i:.1:li]1...,, . r§ Forre/Íax: 463543-1122

AIIIIRTURA I)ÀS PITOPOSTAS: Aos 1l dius de Maio dc 2022' t\s 08h:30h'

INÍCIS D^ SIISSÃO l)li DISPUTA DE I,ll[ÇOS: Aos ] I dias de Maio tlc 2022, rjs 0Sh:301t.

FOnMALIZAÇÃO l)E CONSIIL'rAS: Pregão N" 70/2022 - ELI] l l(Ôr'''lco

E-l\{AIL: lic ifirsrc?.,glsq !§zir, pl-qo-v.b r:

RE ERÊNCIA DE TDMPO: Horário de BTasíIia - DIT

UAS(): 987805 - I'RIIFEIl'UlLA l\lltlNICIPAL DD IIDALBZA/Pll
Locrl tln Sessão Prihlica: tullulgllllli!!.ts(ryllllLllLl9LÜ!§lay.ll!:
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MUNIC PIü I]E REALIZA
cNPi 70.205 673i0001.,10

oQo,nt

publicada no Diário Ollciol ilos Municípios clo l)alanr't.

I DO TINCÁX'IINHAMENTO DA PIIOI'OSTÀ, DOCUMIIN'I'OS I)E
rt.lRrlrrA.ÇÃo n DA strssÃo pult tca,

l.l - O rccebimsnlo das propostas, envio clos clocLrnrentos dc lrabilitação, abettttra c clispLrta de

1.2 - r\ rbe rtur:r rl:r scssÍo pírblica tlo pRnCÃtl ut,tlf'RÔntCO ocorre r:i ctn l1 <le L{aio tlc

2022 :is 08h30miu, no site rvrv*'.coltt Drasgovcrn I nt qn tais'llttLll r, nos ternlos tlas condiçôcs

descritas ncstc Iltlital.

2 DO OBJETO

2,1 - Constihti objeto deste PREGÃO a lormação de Registro de Preços para fLrtura e eventtlal

aquisição dc meclicanrentos a serem utilizados pela Secretaria MLrnicipal de SaLicle Pírblica, na

Uni{aclc de Pronto Atenclimento Municipal de Realeza, conl'ortne especificações técnicas e dcmais

disposições descritas neste Edital e seus ânexos.

2.2 - Edital e seus Anexos,poderão ser obtidos atravós da Internet pelos endereços eletrônicos:

rrwl.comprassovernam cn tais,pov.hr e wlvw{g{§i!lü!.EgJüI.

2.3 - A licitação será dividida enr itens, conÍorme tabela do ANEXO I do edital, facLrltando-se ao

licitante ir participação em quantos itens lbrem cle seu itlteresse.

2.4 - Em caso cle tliscordância existento entre as especificações dcste objeto clescrito no Compt'as

Governrmeutâis e as especificações constantes deste trdital, prevalecerão as últimas.

2.5 - As inforrnações aclministrativas relativas a este Edital poclerão ser obtidas jtlnto ao Setor de

Licitações pelo telefone n" (046) 3543-1 122 RAMAL 03

2.6 - As questões estritamente técnicas rclerentes ao objeto licitado serão prestadas pclas Secretaria

Municipal de Saúde, telefone no (046) 3543-2031.

2.7 - Dsta licitação não é exclUsiva a IvÍE/EPI,, devido a dificulrlade de con:pra registratlo nos

Ílltimos prcgões, restando vários itens desefis e/ou f|acassados, causanclo enorme prejttizo a esta

nr un icipalidrde.

§ã:ii1,4f#,,!1"#§"Í#i::trlf#llln I o.-1'1$trrliil?í1,l:lii;Íi-,, l Ç Fone/fax:463543-1122

prcÇos, scrá exclLrsivanrentc por

endereÇowrvnLconl » r'Àsttohrr n rt !rt cn tit is.gor'. br.
nlelo clctr'ôrrico, no
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DO CRITIIRIO ])tr JT]I,GANIIIN'I'O Ii MODO DE DISI'U'TA

3.1 - O critério tle.julgamento ser'/r o cle MIINOR PREÇO POll ITIi,M UNItÁnto, observada às

especificações técnicas constantes do Anexo I e denrais concliçõcs deíinidas nestçlldital.

3.2 - Scrii utilizado o modo c1e disputa "ABIIIITO", em qLre os licitantcs aprcsentalr ds lances

suoessivos . conr pron ogaÇões.

DA IN{pucNÀÇÃo Ao IiDIT'AL tr Do pEDIDo Dti llscLAIi[,ctMtiNTo

4.1 - Qualquer pessoa, fisica ou jurídica, é parle legítinra para solicitar esclarecimentos oLt

proviclências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para itnpugnar este trdital, desde que o

faça com antecedência de até 03 (três) clias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pírblica

docortame.

4.2- As irnpugnações ao Edital deverão ser dirigiclas a pregoeira e protocolizadas em dias úúeis, das

08h00 às 16h00, na Rua Barão do Rio Branco n" 3507, lo anclar, Setor de Protocolo, Centro Cíi'ivo,

Realeza, ou encaminhadas através de e-rrail no endereço eletrônico:!igilg§!Ig2@I§&!.9zt}ü.!:g.qldlrr

4.3 - Caberá ao Pregoeirc', auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital c setls anexos,

clecidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (doi$ dias Írteis contados da data dc recebirrento da

impugnação.

4,rl - A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura docertame.

4.5 - Quando o acolhitnento da impugnação irrplicar alteração clo Edital capaz de afetal: a

formulação tlas propostas, será designacla nova clata para a realização deste PREGÃO.

4.6 - A impsgnação cleverá, obrigatorianrente, estar acompanhada de CPF otr RG, enl se tratanclo dc

pessoa flsica, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por docunrento original oLr cópia

aúenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, qtte

comprove que o signatár'io, efctivatnente, representa e possui lroderes de reDresenÍaçao

dairnpugnante.

4.7 - Os pedidos de esclarecimentos rel'erentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao

Pregoeiro, ató 03 (três) dias riteis antcriores à data designada para abertura da sessão pública,

exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-

mail:!!§ilisa.02@E&lsz,a,p&!te&b.1.

4.8 - O pregoeiro responclerá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úrteis, contado da

o ll, :rli;Jil:;i'1,;ll,li.,';.',";;;,1i o,-,',',,x1;;:l:,1 ',,:,': ' § Fone/rax: 46 3s43 " 1122
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data de recebimento clo pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsár,eis pela

elaboração do edital e closanexos.

4.9 - As impugnagões e pedidos tle esclarecimentos não suspendem os prazos previstos nocertamc.

4.10 - A concessão <lc eÍbito suspcnsivo à irr:pugnação ó uretlida excepcional c clevcrá set'ulotivada

pelo pregociro, nos autos do processo tlelicitação.

4.11 - As r€spostas aos pedidos dc csclarecirnentos serão divulgaclas pelo sistetna e vincularào os

participantes ea administração.

I)AS CONI)IÇO]]S PARA PARTICIPAÇÀO NO PRECÀO

5.1- Poderão participar cleste Pregão erl'rpresas cujo rarno de atividade se.ia compatível com o objeto

desta licitação, e que estejam com Cfedenciarncnto regular no Sistema de Caclastramerlto Unificado

de Fornecedores - SICAF, conlbrme disposto no art. 9" da lll SEGES/N4P n" 3, de20l8'

5.2- As cmpresas não cadastladas no SICAF, que tive[em interesse em participar do plesente

PI{EGÃO, dcverão providenciar o seu cedash crnento c sua habilitagão dc aoordo com as orientaçõcs

que seguem no link:lyyrl.comprisgovelfalsff&js.-Sqy.hr/index.pb2s!-q3l, até o tcrceiro tlia útil a

data do recebimento claspropostas.

5,3- A tegrilariCade do cadastrarlento .lo licitante ser;i confirmacla por meio dc cottsttltr ao.Portrl

CON4PRASNET, no ato da abertura cloPlegão.

5.4 - Será conceclido tratamento favorecido pala as microenrpresas c emplesas de perqueno porte,

pala as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da l-ei n" I 1 488, de 2007, parc o

agr.icultor familiar', o ;:)rcdutor rLrral pessoa fisica c prrra o m icroompreendedor individual - lvÍlil, nos

limites previstos da Lci Conrplernentar no 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar rf
l47ll0l4, de 07 cle agosto de 2014.

5.5 - Ser'á vedada a participação de cmprcsas:

r1 proibidos cle participar cle licltaçõcs c cclcbrar

legislação vigente;

poste[icres, ou ainda,

:

o lü?1tsfl,§lfJffir;]y,,iÍt*t1.i]ili 1 6 -',:r;tr#,ijüii:iflÍlJ!:"-

administrativos, nit Íbrtna dacontratos

b) eshangciros que não terlhílnl represontação legai no Ilrasil cotr podetes expresscs pâra

leceber citação e lesponder aclnt inistt ativa ou.i rtdicialtnente;

c) enquadradas rras disposiçõos rto at'tigo 9'da l,ei Fecleral no 8,6661q3 e suas alterações

r S Fone/Íâx: 46 3543 - 1122
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d) qlre estcjanr sob lalêncir, concLrrso cle credoles, cn.r processo de clissolLrção orrliqtriclaçio.

5.6 - Como requisito para participação tteste Pregão, o licitante assinalará "sinl" ott "não", em campo

póprio do sistema eletrônico, rclativo às scguintescleclarações:

clue cul.upre os requisitos estabeleciclos no lrtigo 3" dc l,ei Complomentar no 123, de 2006, estando

apta a usufluir do tratamento lavoreciclo estabelecido ern setls arts. 42 a49;

nos itens enr quc a par.ticipação não for exclusiva para nricroenrprcsas e etnpresns de peqtlcno poitc,

a assinalação clo canrpo "não" apenas ploclLrzirti o cleito de o licitante não tel tlireito 30 trnlanentc

lavorecitlo pr.evisto na Lci Cornpleniental no 123, rle 2006, nresrno que mictoctnptesr, ctrrprcsu de

pequenoporte.

que cstá ciente e concorcla cont as condições contidas no Edital e settsrnexos;

qse cgmprc os rcquisitos para a hrbilitaçâo tlcllnidos no Edital c qttc a propostíl aprcsettllcla está

enr confolmiclade conr as exigênciaseditalícias;

que inexistem fatos irnpeditivos paríl sufl hrbilitação no certame, ciente da obrigatorieclade dc

clec larrr ocort êncirtsposterioresl

quc não crupfcga menol cle I 8 anos cm trabolho t'lotLlrno. peligoso oLt insaltttrre c nào clnprega mcnor

tlc 16 anos, salvo rnenor', a partir dc 14 anos, na condição de aprendiz, nos tennos do artigo 7"'

XXXlll, daConstituição;

que a proposta Íoi elaborada de forrna inclepeniJente, nos termos cla Instrução Normativa SLTI/N4P

n'2, de 16 cle seternbro de2009.

que nãro possui, ern sua cadeia produtiva, empregados cxectttando trabalho degfadante ou lbrçatlo'

observan6o o disposto nos incisos lll e lV clo art. l'e no inciso III do art. 5" da Constittr içãoFederall

qtte os serviços são preslados poÍ empresas qtte comprovem cumplimento de reserva cle ce'rgos

prevista em lci para pessoa corr deÍlciência ou para reabilitado da Previclência Social e qtle atendam

às regras de acessibilidacle previstas na legislação, confo|me disposto no art. 93 da t,ei n" 8.213' de

24 de julho dcl991.

5.7 - A dcclar.ação falsa r.elativa ao cumprimento cle qualqtter condição strjeitará o licitantc às

sanções previstas em lei c nesteEdital.

DO CIIEDIINCIAMTiNTO

ot[HirÍiff,i',*r,Jff",isi"?lí1ff ] o-"-lll;ffiÍ;iffiilÍ,ÍlHlio, iÇ Fone/fax:463543-1122
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6.1 - O Crec'lenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAIT, quc permite a

participaçãodos interessados na modalidade licitatór'ia Pregão, eur sua fonnaeletl'ôn ica'

6.2 - O cadastro no SICAF deverír ser Íeito no Portâl de Courpras do Governo Federal, no sítio

]Jy-W.geryasgQveuiuLq!13tlSqY.bJ, por tneio de certificaclo digital conferido pela Infroestrutura

de Chaves Públicas Brasileira - ICP -Brasil.

6.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implicc a responsabiliclade do licitante ou dc

selt l'cpresentante legal e a presttnção cle sua capacidade léonica para lealização dâs tlallsações

inerentcs a estc Pregão.

ó,4 - O licitante responsab iliza-se exclUsiva e fOrrnatmente pelas transações efetttadas em setl nome,

assumc como firmes e verdacleiras suas propostas e setts lances, incltrsive os atos praticados

diletamente oLl Por seu

representante,exclu ídaaresponsabilidacledoprovedordosisternaotrdoórgãoouentidadepromotorada

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das cledenciais de trcesso, ainda que por

lerceiros.

6.5 - É cle responsabilidacle do caclastraclo conferir a oxatidão dos serts dados cadaslrais no Sl0AIr e

mantê-los atualizados iunto aos ôrgãos responsáveis pela informação, devendo procedcr,

itnediatamente, à correção ot-t à alteração dos registros tão logo identifique incorrcção ott aqueles se

tornerndcsatual izados.

6.6 - A não observância do disposto no subitem anterior poclerír ensejar desclassiÍicação no momento

dahabilitação.

7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE

HARILI1AÇÃO

então; encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio clessadocLlmentação'

7.2 - O envio da proposta, acompánhacla clos clocumentos de habilitação cxigidosno itern l0 tleste

l3dital, ocorrcrá por meio dc chave de tcesso eselrha.

7.3- Os licitantes poderão cleixar de aplesentaf os docttrtentos cle habilitação qttc constem do

SICAF, assegurado aos demais licitantes o clireito de acesso aos dados constantes dossistcmas'

oâxi?í1i,ii,*iig,1l3J1ll1,;:fl§"iIfi i e -*:11,§Í,iffiÍ.ÍinffiS,* ls Fone/Íax: 463543-1122

documcntos rle hâbilitacíi0 cxigi(los |lo itcnr l0 tlo c(li!4LplÔPosta cotll a clcscriçiio do oLr.iclo

olbrtaclo e o Preço, até a data e o holirr|io estabcleciclos pata ;rllertLtrlt cla sessão pítblica, clttantlo'



:. i. !1



rfussr

",tâ;r. PREFEITURA MUNICIPAL
ffiffii: MUNiciÉ,ó ôÉ nrÁLÉlÃ

n' i,iri cÀiPJ 76.2cr 6/J itoor .1r)

7,4 - 
^té 

a abertttra da sessão púrblica, os Iicitantes poderão retirar ou subslituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos nosistema;

7.5- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação cle

habilitação, ainda que ha.ia alguma lestrição de regularidade fiscal c tlabalhista, nos termos do art.
43, § 1" da LC n' 123, de 2006.

7.6 - Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclnsiva responsab il idacle da licitante,
assunrindo como firmes e verdadeiras suas propostas c lances, não lhe assistinclo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de crlo, ourissão oLr qualquer otrlt.opretsxto.

7.7 - Ao oferecer stta proposta tro sistcrna eletrônico, o Iicitante deverá obset'var rigol'osarnente a

descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital I seus anexos, descrevendo
detallradamcntc as características do objeto cotado, inl'orman<lo nrarca/fabricante (sc Íbr o

caso) cm campo próprio do sistema, preço unitário por item, com ató duas casas decimais tpós
avírgu la.

7.8 - A valiclade da proposta será dc no rnínimo 60 (sessenta) clias, contados a partir da clata cla

sessão pú blico do Prcgão.

7.9 - Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operâcionais, encargos
preYidenciários, lrabalhistas, tributários, conrerciais, tributos, flretes e carrctos, inclusive ICIi4S e

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecirncnto clos bens ou da prêstnção de

serviços, de forma que o objeto do certame nâo tcnhl ônus ptra o N4unicípio de Realeza.

7.10 - lnculr.rbirii ao Iicitante acompanhar as operaçeres no slstema eletr'ônico rlLuanle a sossào

pública do PIegão, licando rcsponshvcl pcio ônus cleconente da pelda cle negócios, ciianlc da

inobsclvância cle qLraisqLrcl mcrrsagens cntiticlas pelo sistcrrt ou dc sLrodcsconcxão.

7.1 I - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, orclem cle classificaçào entre fls propostas

apresentadas, o que somente ocolrerá após a realização tlos procedimentos cle negociação e

jLrlganrento daplopostc.

7 ,12 - Os docunrentos quc compõem a proposta e a hlbilitação Co licitante rnelhor classiÍicado
sorncnte serão disponibilizados para ovaliação do pregoeilo e para acesso púrblico após o

encerramento do envio de lances.

S DA ABDRTURA DA SDSSÃO PUBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSI'AS E
FORMULAÇÃO DELANCES

8.1- No dia de de 2022 às 08h30min, hor'ário de Brasília-DF, a sessão pública na internet será
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atrerta por cotnando da Pregoeira, com a divulgação das propostas eletr'ônicas recebidas e início da
etapa de lances.

8.2 -O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclass ificanclo clesr.le logo aquefus que rrão
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Eclital, contenhatn vícios insanáveis
ou não apresentem as especificaçõcs técnicas exigidas no Tcrmo deReferência.

8.3-'Iambém será desclassificada a proposta que identifique olicitante.

8.4 - A desclassificação será setnpre lttndamentada e registracla no sistenra, corn aconr panhanrento
cm tempo real por todos osparticipanÍes.

8.5 - A não rJesclassificação da proposta não impecle o seu julgarnento definitivo en: sentido
contrá[io, levado a efeito na fase deaceitação,

8.6- O sistenra ordenalá automaticamente as propostas classificadas, sen<Jo que sornente estas
participarão da fase delances.

8.7 - O sistema disponibilizará canrpo próprio pal.a lroca cle nrensagens entrc o prcgociro e

oslicitrntes.

8.8 - Iniciada a etapa colnpetitiva, os licitantes deverão encanrinhar lances exclusivamente por meio
do sisterna eletrônico, sendo imediatrmente informados do seu recebimento e do valor consignaclo
noregistro.

8.9 - O lance dever'á ser ofertado pelo valor total/unitário doitem,

8.10 - Os licitantes pocletão oferccer lances sucessivos, obsenando o horário fixaclo par.a abertLrra
da sessão e as rcgras estabclccirlas noEdital.

8.11 - O licitante somente poderá ofbrecer lance de valor inferior ao írltimo por ele ofertaclo e
registrado pelo sistema.

8.12 - O intervalo rrlínimo cle dilerença clL'v0lores cntre os lances. que incidirá tanto ern relaçào aos
lances intermediários qttanto em lelação à proposta que cobrir a mclhol oferta deverá ser cle R$ 0,01
(umccntavo).

8,13 - Será adotado para o envio dc lances no pregío eletrônico o motlo tle «tisputa

"ABERTO", ern que os licitantes aprcsenteríio lanccs priblicos e sucessivos.

8.14 - A etapa de lances da sessão pírblica terá rturação inicial de l0 (dez) minutos e está sujeita a
prorrogações sucessivas semple qtre hoLrver lance nos dois minutos finais do prazo.

o x:it?1tjl,i?.r1iíi;i',tl,.i;l'.,1ríi t,.,i I 0 
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. no país;

. por em presasbr.as ileiras;

r por ernprosas que invistarn em pesquisl e no desenvolvimento de tecnologia

8' l5 - Na hipÓtese de não liavet'novos lances, a sessão púrblica será encerracla autornaticanlenle.

8.16 - Encerrada a sessão púrblica se,r prorrogação automática pcro sistema, o pr.egoeiro poderá,
assessorario pela equipe de apoio, admitir o reinício cla e1âpa de envio cie rances, eLn pr.or da
consecução do melhor preço, mediantc justificativa.

8'17 - Em caso de falha no sistema, os lances enr clesacordo corn os sLrbitens anteriores clevel.ã<.r ser
desconsidelados pelo pregoeiro, devendo a oco|r'ência ser comunicada irnecliatanrente à Sccrelaria
de Ccstio do Ministirio claEconontia.

8' l8 -Na hipótese do subitem antetior, a ocorrência será registrada cnr carnpo própr.io clo sistema.

8' l 9 - Não serão aceitos dois ott mais lances rie mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebiclo
e registrado em primeirolugar..

8,20 - Durante o transcurso da sessão púbrica, os licitantes ser.ão infonnados, ern tenrpo r.car, do
valor tlo menor Iance registrado, veclaclo a idontificação clolicitante.

8.21 - No easo dc' desconexão corn o prcgoei'0, no crecorrer.Jo ctapa cornpetitivr cro pr.egão, o
sistema cletrônico poder,á permanecer acessível aos Iicirantes para a recepção doslances,

8'22 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por renrpo slperior 6
dez miutrtos, a sessâo ptibrica será srrspensa e reiniciacla sornentc após dccorriclas r'in,a a qur,ro
horas da comunicação tlo fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado
paradivulgação.

8.23 - Caso o Iicitante não apresentc lances, concorrerá com o valor de suaproposta,

3'24 - Ilavendo eventttal enlpate entrc propostas ou lanccs, o critério de desern;rate ser/r aquele
previsto no aú.3o,§ 2', cla Lei n" 8.666, de r993, asscgurando-se o preltr.ência, sucessiru,nenlo, aos
bens protlrrzidos:

noPaís;

. por empresas que cotnprovern cumprimento de reserva de catgos prevista
em lei para pessoa conr deficiência ou para reabilitaclo da Previciência Social e que
atendanr às regras tle acessibiliclaclo previstas nalegislação.

4 rl irB.Ítr.dó k^!rànú. !r,c, ,.o, ,,r;,{\ri, ri,i; i;í',i,;,:;i":;,;;;i , 0 *."llll}ii}l.11,,,.:,1li.",ií1', ; ü Fonê/fax: 46 J543 - 1122
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8.25 - Persistindo o entpate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico clenlre as
propostas empatadas.

8.26 - Encerrada a etapa de envio de Iances da sessão pública, o prcgoeiro deverá encarninhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao Iicitante que tenha aprosentado o melhor preço, para que scja
obtida melhor proposta, i,edada a negociação ern conclições cli[erentes das previstas nesteEdital.

8,27 ' A ncgociação será realizaclu por nreio do sistema, po<iendo ser. acornpanharla pelos
den,aislicitantes.

8.28 - o pregoeilo solicitar'á ao Iicitante melhor classificado qLre, no prazo cle 04 (quatro) horas,
envie a proposta adequada ao último lance oíêrtado após a negociação rcalizacla, aconrpanlrada, se
Íbr o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirrnação claqueles exigidos
neste Ed ital ejá aprcsentados.

8.29 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitaçâo ejulgamento daproposta.

9 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCtrDORA

9.1 - Encerrada a elapa cle negociação, o plegociro exarninar'á íl proposl.it cllssillcada ern prirnciro
Iugar quanto à aclequação ao objeto e ri cornpatibilidadc clo preço enr relação ao máxirno cstipulado
para contÍatação neste Edital e cm seus anexos, obscrvado o disposto no parágrafo Írnico do ar.t. 7o

e no § 9" do art. 26 do Decreto n.o10.02412019.

9.2 - Será desclassiÍlcada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final super.ior.ao preço
máximo fixado (Acórdão n" 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestanrente
incxequ ívcl.

9.3 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unittirios sirnbólicos,
irrisórios ou dc valor zero, incompatíveis cour os preços clos insumos e salários cle nrcrcado,
aclescidos dos respeclivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínitros, exceto quando se referirem a materiais e instalações de proprieclacle
do próprio licitante, para os quais ele r.enuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.4 - Qtlalquer intercssado poderá requerer que se realizem cliligências para al'erir.a exequibiliclacle
e o legaliclade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios qrie fundamentam
asuspeita.

9.5 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pÍrblica para a rcalização de cliligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pírblica somente poderá ser reiniciacla mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, \,inte e quatro horas cle antececlência, e a ocorrência será
registracla emata.
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9.6 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante prla enviar documento cligita I corl plerncntar, por. nrcio
de Í'trncionalidade disponível no sisterra, no prazo cle 02 (duas) horas, sob pena cle não aceitação c1a

propostil

9,7 - O plazo estabelecido poderti scr pron ogado pelo Pregociro pol solicitação esct ita c j rrstificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, o ÍirrntaIntenlc aceita pclopregoeiro.

9'8 - f)cntrc os tlocumcntos prssíveis de solicitrrçíio pclo Plcgoeiro, rlestuc:rm-sc os quc
contenhttm as cirractcrísticas tlo m:rtcrill oÍ'crtado, tais como marcl, motlclo, tipo, lhbrictnte
c proccrlôncia, além de oulras inÍbrrnaçõcs pcrtincntes, u cxcmplo rlc catrilogos, Í'olhetos ou
propostas, encaminhatlos por mcio clctrônico, ou, sc lbr o ciiso, por ôutro mci(, c prâzo
intlicldos pelo Pregociro, sem prcjuízo do scu ulterior cnvio pelo sistema eletrônico, sob pen:r
dc n:io aceillçirt-r tllpropostlr.

9.9 - Se a proposta ou lanco vcnccdor 1'ol dcsclass ificaclo, o Pregoeiro exat.ninar'á a prollosta ou lance

subsecluente, e, assim sucessivallente, 11a ordern declassilicação.

9.10 - Ilavendo nccessiclacle, o Prcgociro suspenclcrá c sessão, inÍblnrando no"chut" a nova clatt c
Itorirlio para a sLra corrtinLriclade.

9.I I - Ilncelrada a análise quanto ir rceitrrçiro (li proposlil, o plegoeilo vcriÍlcarri a lrabilitação rlo
Iicitante, cbservado o disposto neste Editill.

I() DA IIABILITAÇÃO

l0.l - Como coldigão prévia ao exaurc cla documentação de habilit:tção clo licitlntc de.ientor da

pt'oposta classificacla em primciro lLtgar, o Plegoeilo vcliÍlcará o eventual clescumprimento clas

condições de paúicipaçã0, especirlmcnle quanlo i\ existôncia de sanção ilue impcça a ltaflicipaçào
no ccrtame orr a ftrtrrra conúatação, rnediante a consulta aos seg LriItr:sc0ciastlos:

MUNIC PI$ DE REAL§ZA

SICAF. Consultl Consolidada rlc Pcsson Jurídicl
d:r Ihriiio (https://ccltidoes-tpl'.rrpps.tcu.gov.br'/).

10,2 - A consulta aos cadastros será fcita em noÍne da emplcsa licitante e tanrbérn <le seu sócio
marjoritár'io, por força da legislação vigente.

10.3 - Constatada a existência'de sançiio, o Pregoeir'o leputati o licitante inabilitaclo, por làita tle
condições de participaçâo.

10.4 - Para comprovação da habilitação.iurídica:
10.4.1 - Registro comercial rlevidanrente inscrito na J unta Comercial, no caso de enrpresa intl ividua l;

10.4.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social etn vigor', devidamente registradcr, en: se

$ l;ltiiiii-i[],:;]liiili',,':iLli-'J;,1 e -,,,:,f;,fit:itiü ,i,,:l;lil,, I ry Fonê/Íax: 4(3 3543 - 1122
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tratando de sociedades comerciais, e, no caso de socieclacres por ações, acompanhado de crocumentos
de eleição de seus administraclores;

10'4.3 - lnscrição do ato constitutivo, r1o cAso clc sociedades civis, acompanlrada cle prova de
diletoria em exercício;

10.4.4 - Decreto de autorização, cm sc tratando <re empresa oLr socieclade cstrangeira em
fttncionailento no País, e ato de registro ou autorizagão para Í'uncionarnento expediclo pãtn àrgao
competente; quando a atividade assim o exigir.

10.4.5 - Os documentos deverão estar acompanhatlos cle to<lss as alterações ou da consolitlação
respectiva.

10,5 - Para comprovflção da regularidatle Íiscnl c trabalhista:
10,5.1 - Prova de inscrição no Ca(lastro Nacional da pcssoa Jurídica (CNpJ);

10.5'2 Prova de inscrigão no cadastro de contribuintes estadual ou rnunicipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu rano cle atividacle e ôornpatível com o obJeto
contratual;

10.5.3 - Plova cle regulalirlacle para ooln a Fazentla l:ecicral, nrecliante aprcscntaçÍc 6e Ccrtidiio
Ncgltir':r de Débitos llelttivos nos'fributos Fctlcrais e l) Dividl Ativl (la tJriiiro, ou l,ositiva

MUIJIC PIO DE REALEZA
cNPJ 76.205 673/0001.40

conr efcito de Negativa, expedida pela Secretaria da Receita Fecleral pelo link

rtl]Qitsp'l-llgc.l: labrangendo inclLrsive Contribuições Plcvirlcnciiir.ias tanto ró arloiio àn R.;;it.
l]edcralqLtanto no âmbito cla Procuracloria ch Fazenda Nacional clo clornicílio otr seclc 6o prol;orrentc:

_10.5.4.- 
l'}rova dc regLrlalidadc para conl a Fazcncla EstaclLral, nreciiante apresentirçijo 1c Cerii4iio

Negativa <lc Débitos ou Positiva com cl'cito tle negativ:r, expedicla pela Secletai.ia clc Ilsta4o cla
Fazcnda, do dorricílio oLr scde clo pr.oponentc, otr oLrtra eqrrivalente, ,i l.orrna da Ieil

-10,5.5.- 
PIova cle lcgLrlaridade para cour a Fazencla lt4rrnicipal, rnecliante aplcscnlação clc Certirlão

Ncgativl tlc I)ébitos ou |ositiva conr cÍeito de ncgativ:r, expeclida pela Secr.ctarlia IVltnicipal 6a
Fazcnda, do clorricílio ou sede cio llroponentc, o, o,tra eqLli'alentc, na 1brma cla lci

10.5.6 - I']rova dc regtrlariclade rolativa ao F'unrlo tle Grrnrntia por'I'empo tlc l!erviço (FG.I.s),
dctnonstrando sittração legullr no curprinrcnto rlos encalgos soiiais institiríclos por lei senclo que

,..r-lT^po,L:1.! estar atestadas pcios órgãos cxpedidolcs; atrâvés (le CcrtiÍicado cle I{egrrlariclacle clo
I.'C'['S - CRIr, qLre poclc scr conseguida através (lô linl(

10,5.7 - certidão Negativâ de Débitos Trebalhistas (cNDT) no âmbito nacioíal, expedicla peloliibunal superior do Traball.ro, q,e pode ser conseguida através clo link
ft.1plr'yvly.6.qius br/cerlidaocomprovando a inexistência de débitos iúdinrplidos perante a Justiça
do'lrabalho.

10.6 - Pera â compro\,ação da qualificaçiro econômico-financcira:
10.6.1 - Balanço patrinronial c demonstrações contábeis do último r:xercício social, já exigíveis e
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apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira cla empresa, vedada a stra
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizaclos por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação cla proposta.

10.6'1.1 - A Iicitante corn tnenos de um ano cle existência, qLre aincla não tenha
balanço, deverá apresentar denronstrações contábeis envolven{o setrs clireitos,
obligaçõcs c patrimônio Iíquido rclativo ao per.íodo cle sua existônoia.

10.6,7,2 - A proponente que é Microempreendedor Individual dcvcrá
apresentar a Declaração Anual do Sirnples Nacional - DASN SIMEL

10.6.2 - Ceí:idão negativa dc falência ou concordata expediclo pelo distribuidor cla seclc cla pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio cla pessoa física.

10.7 - A licitantc deverá aprcsentar linda os seguintcs documentos e Dcclarnções:
10,7,1 - Licença Sanitária ou Declaração equivalente;

10,7.2 - Autorização de Funcionanrenro dc Anvisa (AFE).

10'7.3 - Para os licitantes que cor.nercializern os medicamentos prsvistos na Portarir n'344198 -
MS, devem apresentar Autorização Especial tla Anvisa (AE).

10.7.4 - Registro ou inscrição no Conselho Regional de Fanrácia - CRF.

10.7.5 - Ceúidão Simplificada de Micro Enrprese ou }3rrpresa de Pequeno Porte atualizacla,
expeclida pela Junta Comercial do Eslado da secle da Licitante, Fica dispensacla a apresontação cla
Cerlidào SimpliÍicada os Micros Empreendedores lndividLrais, conf'orme Oficio Circular N"
35/20I3 SCS/DNRC/GAB.

10'7.6 cornprovação cle Impediclos cle licitar, no Tribunal de contas clo paraná, através do
link:ht1p://wrvw I .tce.pr.sov.bry'"conteuclo/enr itir.certiclao-de-pe.ldeIqi4s/267490, alenclenclo a I_ei
N" 12.8Í6" de l" de qgosto de 20 I J=

l0'7.7 - comprovação de hnpedidos de licitar', no'llibunal cle contas da tjnião, através clo
link:h1lt»/&qt!a§.19!.Sq.y,,lrlerd.ilflI*1.ó60-3*0, atendendo a I-qi N" 12.846. cte l" cte agosto cte
20 r3.

l0'3 - Para os itens 10.7.6 e 10.7.7, caso l errprcsil não irprescltte as corrprovaÇões rlertlo clo
cnvelope, tlão serír nrotivo cle dcsclassilicação, podencio a comissão cle licitação. consulla:. tais
docuIrentos no montcnto do ccrtanle.

10.9- Os docttmentos de que tratam os subitens antcriores serão lnalisaclos pela pregoeirc e sua
Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado ncste Edital.

10.10 - O não alendimento das exigôncias constantes do Edital irrplicar'á na inabilitação do licitante.

10.11 - Em se tÍatando de rnicroempresa, emprcsa de pequeno porte, havenclo algurna restrição na
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comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, clescle que atendidos os demais requisitos do
Lldital, a(s) enpresa(s) nesta condição será(ão) decraracla(s) habilitacla(s) sob concrição cre
regularização da documentação no prazo cle 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por ig.al prazo, a
contar do momento em que for cleclarado vencedor do cerlanre, para r.egrrlarização cra
documentagão, para pagamenlo ou paroelamento clo débiro e Para emissão cle eventLrais certidões
negativas ou positivas com efoito de cert iclãonegativa.

I 0.1 2 -A não regttlarização da doctrntcntação no prazo estipulaelo inrplicar/r a clecaclência clo clileito
à conh'atação, sem prejuízo das sançõescabívcis.

1 0. I 3 - Deverá apresentar aincla a DECLARAÇÃo uNITICADA:con l.orme nroclelo.
(ANEXOIlt)

I 0. l4- A habilitação dos Licitantes será comprovada por rneio cle prév ia e regu lar inscrição cadastral
no SICAF, clesde que os documentos comprobatórios esteja,r validados eatralizados.

l0.l 5 - O cadastro no SlCAIr, abrangente tlos nír,eis indioaclos no ar.t, 6o da lnstrLrção Nonltativa
SL'f VMPOC no 3, cle 26 abr.il dc 20I 8. clocLrntentos
intlicados nos subitcns- Ilabilitaçiro ,Iurítlica, - eua!iÍicaçlio cconônrico- firrarrccir.u c-
Regulnridatle liscnl c trabalhistu, sendo clLre os dernais são obligatórios x l)rr.sL.jl tiiç i(),

10.16 - Nâ hipótese dos doctttnentos se encontrarclr venciclos no releliclo sistema (SICAF) ou no
CRC, o licitante convocado devcrá encaminlrar, juntamente corn os demais, o'clocumento váliclo qLre

comprove o atendirnento das exigências deste Edital, sob pena cle inabilitação, r.essalvando o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal clas microempresas ou empresas de pcqueno
porte' conlorme disposto na Lei Conrplcrnentar n' 12312006. olrerada pela Lci Cornplerncntar. no
147/20t4.

10 17 - làrnbérn poderão ser consultaclos os sítios oficiais ernissolcs cle certidões r1c r.egulariclacle
fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma <locLrmentitÇão yenoidfljunto
ro SICAF:

10. I 8 - Os docrtnrentos cle qtle lrírtanr os srrhitens anteriores serão anolisrclos ;:cla pregocir.a c sgr
Equipe de Apoio quanto a sua conformiclade com o solicitado nesleEclital.

10.19 - No julgamento da habilitaçõo, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas qse não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade juríc.lica, nrecliante cespacho
fundamentado, registrado enl ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validacle e eÍloácia para fins <ie
habi litação eclassifi cação.

10.20 - O nüo atendinrcnto clas exigências conslrntcs do itenr I0 clestc Fdital irnplicrráainabiliração
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dolicitante.

10.21 - O licitante provisoriamente vencedor ern unr item, que estiver concorrendo em ogtro itom,
Íicará obrigedo a comprovar os requisitos cle habilitação cumulativamente, isto ó, somondo as
exigências do item em que venceu às do item em que estivcr concorrendo, e assim sucessivamente,
sob pena de inabilitação, alérn da aplicação das sançõescabívcis.

I0 22 - Nã'o havendo a comprovação cutnulativa dos lequisitos clc habilitação, a inabilitação recairá
sobre o(s) itern(ns) de rlenor(es) valor(es) cLrja letirarla(s) scja(rr) suficiente(s) para a habiliração
do Iicitante nos remanescentes.

10.23 - Constatado o atcndilrcnto
cleclalaclo venccclor.

AS cxigências 11c habilitrção fixadas no Udilal, o liciÍantc scrá

1I APRtrSIiN'IAÇÃO DA PITOPOSTA DIi PRtrÇOS A.IIJS'TADA Ii ITNYIO DOS
DOCUMIiN'I'OS CON,IPLtrMIiNl'ARIS DIIIABII,I'I'AÇÀO

I l. I - Encerlacla a etapa de lalces, a pregocila convocará o licitante cletentol da nrcllrol ol'elta, ircnt
a itern ou um itent por licitantc, para qrre este anexc tlo sistenra CO]VÍPI].A SN LIl, r pROIOSTÀ
DE PIi.IÇOS AJUSTADA, em conlbturicladc com o últirro lancc ofet'taclo. Para 1anto, a ptcgociia
lará ttso de a Í'etratnenta "CONVOCAIT ANEXO", dcvenclo o lioitante auexar o ciocr-rment.t
utilizando o link "ANIlXAR" disporrír,el apcnas para o I ic itan telvcrrced or..

ll.2 - Ilaventlo a necessidacle de cnvio cle tlocurnentos rlc habilitaçiro complemcntrres,
necessários à confir'ntação daqLrclcs exigitlos neste lidital c ,jri apresentatlos, o iicitalte serlr
convocado a crrcaminhá-los, clt Í'olrnato digital, via sistenta, nolr,g@Ílg...l02l3lJi}!L!rc1:t§, sob
pena clcinabilitação.

l l.3 - O Iicitarte clcvcrír allexar ii Pr-oposta tlc Pr.cços Ajustl(lâ, nulrt pr:lzo tlc rt1ó !!!
íquatro)I{oRAS rlc el'etivo funcionlrncnto do rirgiro pÍrblico, ou scjn, das 07;30FI lis 1l:301I c

d:rs 13h00min :is l7h00nrin, contaclos ría convocação.

I 1.1[ - I],m caso cle indispon ib iliclade do sisterna. scrá aceito o envio da l)roposta a.justrrda por rneiu
do e-mail:l ic ilacao2íí-rrc:r lcza. [r. rtv.br'. Âpós o envio tlo e-rrail, o responsrivel pclo orvio devcr'/r

ciltri:lr ell] contato cor1.r a pregoeira para confir'nrar o leccbintgnto do c-mail e clo seLr conte/rtlo. A
pregoeita não seres pon sab ilizar'lt 1;or cmails qLrc, pol rlLralcluel n'l01ivo, não lorelr reccbidos enr

virttlde de problerttas no scrvidot ou navegaclor, tanto rlo I\4unicípio tlc Rcalcza qrranto..loeruissor.

11.5 -Â Ílnr cle aplicar o prrncípio dl isonomia entre as licitartcs, após tlanscorriclo o prazo cle 02
(lLr:rs) horas, não scr'ão corrsidelaclos, para lrns dc anhlisc, soLl qualcprer alcgação. o cnvio cla

Proposto cle Preço, scndo realizado, pcla Plcgoeir.a, o r.egistro da não aceitação drproposto.

.,';1,,'iil;.ll.l ;,1':;;:;" . .: Fonr:/Íax 4(j 3543 - '1122
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I 1.6 - Ettt caso dc irnpossibilidade de atendimento ao prazor o Iicitante clever.áso I ic ita r., dcntr.o do
prazo estipulado, via chat ou e-ntail, prorrogação do tlcsnto.

ll.7 - Ii filcultado a Plegoeira ou à aLrtoriclacie corllpel.ente, ent qualquer Íirse cla licitação. a
pronlogão dc diligôncia destinada a esclntcccr ou conrplcrnentat a instlução c1o ploccsso, yednil;g:r

rcâlizacÍo da-sessãoúblicâ.

I 1.8 - Se a proposta não for aceitável ou se a LICII'ANTE, cleirar de enviar ír Proposta cle Prcços
atualizada ou não atender às exigêrrcias habilitatórias, a prcgoeira DESCLASSIFICAI{Á o

examinará a proposta subsequente e, assir.r'r, sucessivamente, na orderr cle classificação, até a

apuração de uma proposta que atenda a esteEdital.

ll. 9 -A proposta deveráconter:

11.9.1 -propostlr tlc prcços, conlbrmc modelo constlntc do Anexo II do prcscnte
Ildital, vedado o prccnchinrcnto desta conr dados :rle:rtririos, sob pcua rlc
dcsclassifi cação dupropostl;

11,9.2 - prcços trnitários c totnis, crn rnocda corlente nacionrl. enr .llgnisnru c nor
exter)so, sem inclusão clc clLralqLrer encalgo financciro oLr prcvisiuin l'liLuiorrriria;

1 1.9,3 - indicaçiro/especilicaçiro tlos cquipamcntos ctnaroai

11,9,.1 - A âpresentaçÍio d:r proposta inrplicará nir plcnr accitnçiro tl{s c0ndiçõcs
t'st:rbelccirlrrs ncstc ctl ilrrl c scltsit nc-{os.

I 1.9.5 - prazo de validade d:r proposta não inferior a 60 (scssenta) rlias, contcdos cla
(lata gstipulada para a abertura dc prcsellte ccúatne, conÍorme previsto no art. 69, § 2,,

combinado com o anigo 66. § 40;

I 1.9.6 - O preço proposto clcvcrá ser expresso cnr rnocda r:orrcnte nrcional (Recl), corn até
duas casas decimais (0,00).

I | .g.7 - A proposta, env ircla exclusivamente por nreio clo S istema EteLrôn ico. deve ltencler
todas as especificaçÕes técniccs obrigatórias do Editâl e Anexos sob pena

dedcsc lassificação.

ll.l0 - A Pregoeira reserva o direito de realizal diligências para instrução do processo sobre
inÍbrnr0ções que não estejam claras. bem como de solicitcr documentos complementares quejuigar

e.-;lll"#l[r'Íi';ffiiflÍíü"" | § Fgne/fax: 46 3543. 1122
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necessários para os respectivosesclarecimentos.

I I .l I - A propo§tâ apresentada terá que lefletir preços equivalentes aos praticaclos no mercaclo no
dia de suaapresentação.

11 '12 - A Prefeitura Municipel podcr/r solicitar ao licitantc a prorrogação clo prazo de valiclacle 4a
PRoPosrA por até 30 (trinta) dias. Nestc caso, tonto a solicitaçiio quanto a aceitaçâo ser.ào
formuladas por escrito, sendo facultado ao licitantc reousar ou accitar o pedido; entretanto, no caso
de concordância, a PROPOSTA não podcrá sermodificacla.

12 DO ENCAMINITANI)O DA DOCUNIBNTAÇÂo ORIGINAI,

12. I - A doctlmentação constante no itern 10, caso solicitatta, rleverá ser encaminha6as em original
ou cópias ar.rtenticadas, juntamente conl a proposta final também original, no prazo máximo de 03
ítrês) dias úteis, contados da solicitação cla pregoeira no sistema eletrônico, no seguinte enclereço:
Rua Bnrão do Rio Branco 3507-Centro Cívico_Realeza-
PR,CtrPS5TT000.AoscuidadosdoDepartalnento de [,icitações. O envclope contenclo os documentos
deve estar lacrado e informar o nome cla empresa ou enrpresário individLral, número do cNpJ,
número e ano do Pregão Eletrônico.

I2.2- ConsideÍadas ctrmpridls todas as exigências do eclital qLranto i) apresentação da rJocunrentação
de habilitação e proposta final pelo Iicitante classificaclo ern primeir.o lLrgar, o pregoeir.o o
dec larorávencecior.

12.3 - ocollendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor clo scgunclo rncnor. lance para
apresentar sua docunrentação de habilitação e, se necessário, observada a orclem crescente cle pregr:.
os autores dos demais lances, descle que atendam ao critél'io cle aceitabilidade estabeleoido pelo
instrumcnto convocatório, ou poderá r.cvogar alicitação.

13 DOSRECURSOS

13,1 -Declarado o vcncetlor, a pregoeira abrirá prazo, ciLrrante o qLral. qualquer licitante poclerá 6e
for,ra rnotivada, em carnpo próprio do sistema, mani{'estar sua intenção derecorrer.

13.2 - A falta de rnanifestação ntolivado quanto à intenção cle recorrer importará na r.lecaCência
dessedireito.

13.3 - unra vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo cle 03 (três) dias par.a a
âpresentação das razões de. reculso, ficando os clemais licitontes, desde logo intimados para,
querendo, alrresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar clo término 4o prazo
do Íecorrente, sendo-lhes asscgurada vista imcdiata dos clementos indispensáveis à clefcsa dos

(r.:,., ;;,;;.,1,,:...,,.j:].;i: .,.:,.,..", c..1.1 .:1::.' .,,1.',1.,., ,. (r Fône/íax: 463543-1122
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setrsinteresses.

13.4 - Os recursos e contrarrazões devet'ão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no site:wwly.comprnsgovernanr entais.gov. br

13.5 - O rêcurso contra decisão da Pr.egoeira não terá efeitosuspensivo

13.6 - Decon idos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pt egoeira terá até 5 (cinco) dias para:

13' 7 -Negar admissibilidade ao recurso, quanclo interposto sem nrotivação ou lora clo pr.azo
estabelecido;

13.8 - motivadamentc, reconsiderar. adecisão:

13.9 - mantel a decisão, encaminhando o recurso à autoridadecompetente;

l3'10 - o acolhimento do recurso importará na inva)idação apenas clos atos insuscetí\,eis de
aproveitamento.

13.11- Decididos os recul'sos e constatada a regulalidade dos atos ploceclimentais, a autoric'laclc
cornpetentc ad.iurlicará o objeto e homologará o processo lioitatório para deternrinar acontÍataçiro.

I3.12 - Nío havendo recllrso! a Plegoeira adjuclicará o objeto ao ]icitantc vcnceclor e encar»inlrar.á
oprocedimenlo à autoridade superior parahomologação.

14 DA ROABI],R'TUIIA DA SITSSÃO PUBLICA

j4. I - A scssiio priblica 1;oder'/r scr r.eabcrta:

lz1.l.l -Nas hipótescs dc provitrcllto cle r.ecLrr.so qrre leve à anulação cle atos altteÍiores
à realização da sessão pública precedente oLl cll qLre seja anulada a própria sessão
pública, situação eln (lue serão repetidos os atos anulados e os clLrc deledcpenclarn,

14.1.2- Quando houvcr erro na aceitação do preço melhor classiÍicado oLr quando o
Iicitante declarado venceclol não assinar o contÍato, não retirar o instrumento
equivalente ou não coltlprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,

§l' da LC n" 12312006. Nessas hipóleses, serão adotaclos os procedimentos
imediatarrente posteriores ao encerrantento da etapa delances.

14.2 - Todos os licitantes remanesccntes cleverão sel convocados para acompanhar a sessão reaberta.

$ i;i !::l'li,il,.liiiiulr,"1:l"i l',il11i,ii,!i o, ,ii,,;:: il1í},,'i;l:,, § FonetÍâx: 4.6 3543 - 1122
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14.3 - A convocação se dará por nreio do sisterna eletrônico ("chat") ou e-mail, de acorclo com a
l'ase do proceditnentol icitatório.

14.4 - A convocação feita por e-mail dar-se-á cle acoldo conr os tlaclos conticlos no SICAF. sendo
|esponsabilidade do licitante manter seus dados cadastr.aisatualizaclos.

15 DA ADJUDTCAÇÂO I,l HOMOLOGAÇÂO

15.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Eclital, o Iicitante classillcaclo ern
plimeiro lugar. ser.á declaradovencerlor,

152 -Se o printeit'o proponentc clossificado não rlerrder l)s exigências de habilitoçõo. será
examinada a doctllnentação do seguuclo proponente classiÍicaclo, na ordem cle classiÍicação, c assim
sttcessivamente, até o encontro de uma proposta que atendc a todas as exigências do edital, senclo o
rcspectivo proponente declarado vcncedor e a ele adjudicado o objeto dalicitação,

15.3 - A homologação do resultado da licitação é de responsabilidrde cla autori<lacle gompetente e

só podcrá ser realizada depois da acljudicação do ob.jeto ao proponente vencedor pela pregceira, ou,
quando houver recurso, pela própr.ia aLrtoridadecompete.nte.

15.4 - A homologação do resultado desta Iicitação não obriga esta Adnlinistração à aquisição do
objeto licitado.

16 DOPAGAMENTO

l6.l - O pagamento será el'etuac'lo através de transfer'ência cletrônico para a conta bancária da
Contratadaindicada pela mesrna, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados cla apresentação da
Nota Iiscal, após o r.ecebimento dcfinitivo doobjeto.

16.2- A vencedora clo cerlarne cleverá apresentar as certidôes (FCTS, TRABALFIIST'A, cERTIDÃo
ESTADUAL, FIIDERAI- E MUNICIPAL) em validade para opagamento

163. - Quaisquer erros ou emissão ocorrido na docurnentação fiscal ser'á motivo dg corrcção por
parte da odjudicatária e haverá em deconência, suspensão do prazo de pagÂrnento até qu.e o
problerna sejadefi nitivamentesiuado.

17 DA DOTACÃO ORÇAMENTÁNIA T REA.ruSTtr DE PRDÇOS

17,I - Durante a vigência do contl'ato, os valores registrados não serãorea.ju stados.

. o 1:^ }ll;':,li:l,1it:.j 1,;,'it,,t-:,1i o, ,r;"i: ," :i,t:j:_,?1,;-,., § Forro/fax: 46 3543 _ 1122
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l7'2- Somente poderá ocorrer a recomposição cle valores nos casos enqr.radraclos no disposto no
Artigo 65, II, "d" da Lei8.666/93.

17.3- Não scrão liberadas recomposições decorrcntes de inflnçÍo, que ,ão configurcm álea
econômica extraord inár.ia, tampouco fato previsível.

1 7.4 - Os pedidos de I'ecomposição cle valores deverão sel protocolaclos.iunto ao Sctor clc protocolo
da Prefeitura Municipal.

17.5 - Somente serão analisados os peclidos cle reconrposição dc valores que contenhaln to(los os
documentos comprobatórios para a lei'erida recomposição, conforme disposto no Ar.tigo 65, ll, ,,c1,,

da Lei8.666/93.

l7' 6 -os valores reconrpostos sornente serão repassaclos após a assinatura, devolugão do Tcrmo
assinado (conforrne o caso) e pLrblicação do Termo deAditatnento.

17.7 - os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente eclital, são oriundos
dos Recursos próprios do Município, Recursos 15% cla SaÍrdc e Recursos <1o BIoco de Custeio rias

18 DA ATÀ DE REGISTRO DE PRI,ÇOS

1 8.1 - Após a adjudicação e a hornologação, os preços serão registrados na Ata cle Registr.o de
Preços, cuja rrinuta constitui o ANEXO III deste Eclital.

I8.2 - Homologado o objeto da presente licitação, o MUNICÍplo DE REALEZA,, encanrinhará a
Ata de Registro de Preços através de correio eletrônico, para o enclereço de e-mail d isponibilizacio
pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao contrataclo a impr.essão e aisinatura do
ilstrunlento em duas (02) vias, plovidencianrlo a entregâ das cluas vias no Departamento 4e
Licitaçõos do lvÍunicípio de Realeza, em até cinco (05) cliãs após o seu recebimentà, sob pena cle
decair do seLr direito à contratação, sem prejuízo clas sanções previstas no art. g l oa r-ei N" s.aaa9l

18.2.1 - A via do instrLtlnento destinada ao Contratrclo, devidamente assinada pelo Contrâtante, ser.á
disponibili,ada enviacla pelos Correios, ou Íicará para retir&cla no Departarnento de Licitação a partir
de oinco (05) dias após o protocolo dn entrega clas vias originais prevista no item anterioi. . l

I 8.3 - A-vigênc ia dr Ata de Registro de Preços serii de cloze ( l2 ) nleses. contados c parr ir cla pr.imcir.a
publicação das Atas de Registro dc pregos dcste processo licitotório.

184 - o órgão gerenciador da Ata de Regisío de preços pocrerá, a qLralquer tempo, requerer
comprovação da prática dos preços aprcsentados, que potlerá ser feita airavés da cópia de notas
ficais ou outro documento comprobatório dos pr.eços de mercaclo.

ASPS. Os rccrlrsos orça,lentários correrão por conta clir

; c ,"lJ';li;[i:iiÍl'llY,íl,l,", 1 § Fone/fax; 4'6 3543 - j12Z
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ft.s_- !9s termos do § 2' do Artigo r5 cra Lei g666193, serão pubricados pero órgão gerenciacror
da Prefeitura do Município de Reareza, trimestrarminte, no Diário ôn.irr lt.tionico ao,Municípios do Paranâ, a Ata cle Registro ar preços ahralizada no sitio
http://www.diariomr'tnicipal.com,brlampi, contendõ todos os valorós unitários referentes a cste
Pregão.

18.6 - Quando os primeiros. crassificados cstivr-rem irnpossibilitados de cumprir. com otbrnecimento do objeto (devidarnente justificado c aceito pela Aclministração), as ticiiantes
remanescentes poderão ser chanradas para lbrnecer os materlais, descle que á pi.eço registrarlo
encontre-se dentro dos praticados no tnercado.

l8'7 - Caso os preços dos licitantes relnanescentcs encontrem-se acinra do praticado no nrerca6o,
os mesmos podcrão ser negociaclos (redLrzidos). caso os preços venha* a r",. n"gocin,ins, o.
mesmos serão novamente registrados em ,Ata e publicaclos novâmente.

l8'8 -- Serão fonnalizadas tantas Atas cle Registro cle Preços quanto necessárias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de_Referência, com a inâicaçao do licitante venceclor,, a cJ"escriçao
do(s) item (ns), as respectivas quantidades, preços registraclos e demais condições.

19 DO CANCELAMENTO DO RI,CISTRO DE PREÇOS

l9.l - Assegurados o contraditól io e a ampla defcsa, o Íornececlor do bem terá ses Registro cle
Preços cancelado quando:

19. 1.2 * Presentes razões de interesse público tJevidamente fundamentado.

l9' 1.3 - Descumprir total ou parcialmente as condições do cclital ou da Ata de Regish.o de preços.

19.1.'1 - Recusar-se a celebrai o contrato ou não retirar o instr.umento equivarente, no prazo
estabelecido por este Município, sem justificativa aceitável.

19.1.5 - Não aceitar reduzir sett preço registratlo, na hipótese cleste se tornar superior àqLrele
praticado no melcado.

I 9.1 .6 - For deolarado in idôrteo para licitnr ou oontralar conr a u\chr irr istração, nos ternros do artigo
87, inciso IV, da Lei Federal no 8.666, cie 2 I cle junho cle I 993.

19.1.7 - I;oÍ impedido de licitar e.contrâtar com a Adnr inistraçíio, nos termos clo artigo 7o da Lci
Ferleral nu 10.520, de l7 dejulho de2002.

19.2 * Independentemerte das previsões retro indica(las, o Íbrnececlor poclerá solicitar o
c0ncelamento de sou tlegistro de Preço na ocorrência cle Íàto srrperveniente qrre venha comprorneter
a perf'eita exeoução contratual, decorrenle de caso Íbrtuito ou cle força maior. clevi<iamente
conrprovado.

19.3 - Os fornecedores incltríclos na Ata cle Registlo de Preços estarão obrigaclos a l.or.necer, nas
corÍdiçõcs estabelecidas no ato convocatório, r'cspectivos anexos e na própria áta.
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l9'4.- o cancelamento do preço registrado induzirá na convocagão clo fornece4or com classificação
imediatamente sLlbseqLrcnte.

19.5 - será assegurado o contraditório e a ampla deÍesa do interessaclo, no respeclivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias Írteis, contados da noiiÍicação ou pLrblicação;

conta do en,io da(s) araostra(s) bem como pela utirização das a,rostras nas anárises.

20 DAS PENALIDADDS

20,I -Comete infração administrativa, nos termos cla [,ei n" 10.520, cle 2.002, o
licitante/adjudicatárioque:

não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivaiente, qrrando
convocado dentro do prazo de valiclade daproposta;
não assinar a ata de registro de preços, quandocabível;
apresentar documentaçãofalsa;

deixar de entregar os documentos exigidos nocertame;
ensejar o retardanlento cla execrrçtro doobjeto:
não mantiver aproposta;

corneter lraude fiscal;

colrportar-se de modoinidônco;

20.2 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a cleclaração lalsa quanto às con6ições
de participação, qucnto ao enquadramento corro ME/Epp ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer nromento da licitagão, mesmo após o encerramento cla fase delances.

20.3- o licitante/adj ud icatário que cometel qualquer das infiações discriminadas nos subitc,s
anteriores ficarii sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintessançõcs:

20'4 -Adverlência por faltas leves, assim entencliclas como aquclas que não acarrctarcrn prejuízos
signi fi cativos ao objeto dacontrataÇão;

20 5 -Mtrlta de l0% (dez por cento) sobre o valorcstimaclo clo(s) item(s) prejuclicado(s) pela conrluta
dolicitante;

20.6 - Suspensõo de licitar e impedimento cle côntratar com a Administração pública Municipal pelo
prazo de ate doisanos:

20.7 - Impedimento de licitar e de contratar com o Município e clescredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cincoanos;

oHi',il1r,d:l*fri1ffi?J,#',,Í;*.'1";* I a-",:*;X*,'§lt;*li:$"* jo Fone/rax: 46:rs43- j1?2
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20'8' Declaração dc inidoneicladc para licitar oLr contrâtar com a Aclministr.açâo I)úrblica, enqLranto
pcrdLllarem os llotivos detetminantes cla pLrniçlio ou ató qLre scja plomovitJa a reallilitaÇão perante
a própria atrtoridade qLre aplicoLr a penaliclacle, qLie serilr oonceclicla scrrpr.e qLre a corltratacla ressarcir
a Conlratante pelos prej uízoscaLrsaclos;

20 9 - Â penalidade de multa pode ser opricacra cLrmurativamente com as clernaissanções.

20 10 -Se, dttrante o processo cle aplicação (le penalidade, houver indícios cle pr.titica cle inÍi.açâo
administrativa tipiÍicada pela Lei n' 12.846, dc l o de agosto dc 20 l 3 (r-ei AnticorrLrpção), corlro cto
lesivo à administ|ação pública nacional, cópias clo proccsso aclnr in istrat ivo n"".rráriur ,i apuraçâo
da respon sabilidade da empresa deverão ser rernetidas à autoridacre competente, com dàspacho
l'ttndamentado, para ciôncia e clecisão sobre a eventual instauração cle investigação preliminar ou
Plocesso Adrninistrativo de ResponsabilizaçIo _ pAR.

20'l I -A apuração e o julgamento clas demais inÍ'ragões administrativas não considcradas corno ato
Iesivo à Adrninistração PÚrblica nacional nos ternios d aLei n" 12.84612013, seguir.ão seu rito normal
na unidade adm inistrativa.

20' 12 - o proccssamento do PAR não interl'erc no segLrinrento regular clos processos aclmin istrotivos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prcjuízos à Aclminislração pública MLrnicipal
l€sultantes de ato Iesivo cometido por pessoajuríclioa, ôom ou senr a participação <le agentepúiblico.

20'12 - Caso o valor da mtllta nào se.ia sLrÍicicnte parr cobrir os prejuízos carrsaclos pela conltrra
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente juclicialmente, confornie afiigo 4 r 9
do CódigoCivil.

20 13 - Â aplicaçâo de qLlalqtrer dcs penalidacles previsr.as realizrr-sc-á em pr.ocesso adminisrrrtivo
quc assegurará o contraditório e a arnpla defesa ao licitante/aclj uclica tário, observando-se o
procedimento previsto na Lei n" 8.666, clel993.

20'14 A atltoridade competqnte, na aplicação clas sanções, levarti em consideração a gr.avi6acie cla
conduta do infiator', o caráter educativo da pena, bem como o clano causado à Adrninistraçao,
obselvaclo o princípio da proporcionalidade.

20.15 As penalidades serão obrigntoriamenlc registratlas noSICAF.

2I DAREVOGAÇÃOEANULAÇÃO

21 1 - Fica assegttrado a Prefeitura Municipal de Realeza o direito de revogar à licitação por razões
de interesse pÚblico decorrentes de fato superveniente deviclamente comprovaclo, ou anulá-la em
virrude de vÍcioinsanável.
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2l '2 't\ declaração de nulidade de algum ato clo procedimento somente resultar.á na nulidaclc dos
atos qLrc d irelar:tcnte delcdepenclarn.

22 DÀ I{TAUD[, [, DA CORRUPÇÃO

2l '3 - Quando da declaração de nulidade de algum ato clo proceclimento, a autor.iclacle cornpetente
indicará expressamente os atos a que ela seestende.

2l 4 - A nulidade do procedimento dc licitação rrão gera obligação tle indenizar pclaA6rn inistração.

2l '5 - r\ nulidade da contratação opcra efeitos retroalivan'rente, inpeclinclo os el.eilos jur.ídioos que
o contrato, ordinariamcnte, deveria prodLrzir, além de desconstit.ir os j áprocrLrz icror;.

22'6 - Nenhutn ato será dcclarado nulo se cio vÍcio não lesultar prejuízo ao irrteresse pÍrblico ou aos
demais interessados.

21.7 'A revogação ou anuração serri preccdida de procedimento administrativo, asseguratro o
contraditório e a ampla defesa, e formalízatla mediante parecer escrito e deviclamentefLrnduir.rtodo,

21 .8 -A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o prefeito Mun icipal de Ilcaleza.

l?. 1 -Âs pJrtcs (leclar n e onhe ccr. it5 nojj)t:l:\ tlc 1.,r.,r a,.,r..,o i c(rr.j.ltl)Çà(r l.re\ .slrs n0 lcgi5l.rçilt)
brasileila, dent|e elas, a [-ci c1c Irnprobidacle AdrIinistfativa (Lei Federal n" g.42911992), a I-ei Irederal
tt' 12'84612013 e seus regtl lat'tt cntos, se cor.npl'or)lctcul qLre para â cxecLrÇão .lcste contr1to renhrrrra
das pflrtes podcr'á orerecer', clar oLr sc cornpronleter a c{ar, a qLrer:r quer que scja, aceitar otr sc
compronretef a accitar', de qLrenr quer (ruc scja, lilnro por conta pr.ópria qLranto por. inlernréilio cle
otttrem, clualquet pagalnento, doação, compcnsação, vantagens ílnanoeiras oLt benefícios inCeviclos
de qLralqLrel espécie, de ;lodo fiattclLrlento quc constilLrarr prática ilegal ou rlc corr.rrpçâo, bcnr co,o
de trauipttlat ott liattdar o eqLrilíbrio econônrico financeilo rlo pr.esentc contrato, seja cie làrrrrl clir.cta
otr indi,eta q,anto ao objeto dcslc contrato, clcvencro garantir', aincra qLrc sers prepostos,
administradores c colaboradorcs ajant cla rnesrna lorrnii.

23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23,1 - o resultado c demais atos do presente ccrtame será divuigado no Diárrio oficiar cros
Municípios do Paraná através do endereço eleh'ônico'rvrv,d ia lion ulicinal.coruhr/arn o/, e no
Portal de Transparência do Município ah'avés do endereço eretrônicolv,",,r. rearcza,nr.sqv. t ri.

23.2 - As normas disciplinadoras desta licitação serão
anrpliação da disputa entre os interessados, clescle quc a

sompÍe interpretadas ent làvor da
interpretagão não viole a lei c não

I Forre/fax: 46 3543 - i122
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comprometa o interesse da Administração, a finaliclade e a segurança dacontratação.

23,3 o sisterna disponibilizará campo próprio para troca cle nrensagens entre o pregoeiro e
oslicitantes.

23.'I Os proponentes intimados para prostar quaisquer esclarecimentos adicionais cievcrão fazê-
lo no prazo deterrninado pelapregoeira.

23.5 Será l'acultado à Pregoeira ou l) autoridade superior, cm qLralquer. .lirsc do julgcmcnto,
promover dilig0ncia destinada a esclarecet ou a complemenlar a instrlrção do processo, inclLrsii,e
pareccr técnico à Secretaria reqtlcrentc do certarne conr relaçIo aos pr.oclutos cotaclos, bem como
solicitar aos órgãos colnpetentes, elabolação de parecer técriico clcstinado a fundamentar aclecisào.

23.6 A Pregoeira poderá, ainda. r'elevar erros formais, or"r sirnples or.nissões em quaisquer
docttt'nentos, para fins de habilitação e classificação da proponente, clescle que se.janr irrelevantes,
não firam o entendimento da proposta e o ato não acarfete violação aos princípios básicos cla
licitação e não gerenr a majoração do preço proposto,

23.7 As licitantes devem acompanhâr rigorosamente todas as fases do certame e as operações no
sistema eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo lesponsár,cl pelo ônLrs decorrente da percla
dc rlegócios diante da inobservância tíe utralqtrcr nlensrgern crrvircil ou emitidl pelo Sistcrna orr rle
sLta dcsconexão, bem como setii lesponsáveJ p,"la aprcsentlÇão clos clocurnentos solicitaclos nos
plazospre v istos.

23,8 Ncnhutna indenização será clcvida r'rs licirantcs pela elaboração ou pcla apr.escnteçIu cle
documentação rcl'crente ao presenteEclita l.

23.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará clireito àcontratação.

23.10 Na contagenl dos prazos estabelecidos neste Eclital, exclLri-se o clia clo início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se inicisrn c vcnceul prazos em dia cle ex1:c.rliente norrnol na
P.eÍ'citLr.a Municipal de Realeza, cxceto qurntlo explicitanrente <lisposto emcontrário.

23,1 I A atltoridotlc cornpetentc podcrá revogar a orescntc licittçõo pór rrzões cic intcressc pírblico
dccorrcnlc de lílto supcrven ientc devidarnente com provarlo, pcrt inentc e su Í'ic ientc pa ra j Ltstificar tfll
condLrtc, tlcvendo anulá-la por ilegalicladc, de oficio ou por provocação cle lercciros, nrcclilnte
parecer esct'ito c devidamente firndamentado, sem que caiba às l-icitantes clireito àindenização.

23.12 A anulação do procedimento licitatório inclr-rz a cla Ata cle Registro cle Preços, ressalyatlo o
tlisposto no parágralo único, arr.59 cla Lei8.666/93.

23,!l O resulrado da liciração

^ 
k!.nBdnodon.o(r..4ú itllJ c,,r,, rs rru,,..r,+r.,. rr. r...,i"-. ii

selti divulgado pelo l,ortal COMPRASNET atrâ\,és do site
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http://rvrvw.comprasgovcrnamentais.gov. br e estará disponível junto a Divisão cle t,icitações do
Município de Realeza.

23.14 Nocaso de alteração deste Edital no curso do prazo estabeleciclo para a realização clo pregão,
estc prazo será reaberto, exceto quanclo, inquestionavelmentc, a alteração não afletar.a lormrrlaçâo
daspropostas.

23'15 l!. obrigação da proponente observar e acornpanhar rigorosamente os editais, torJas as fases
do certatne c comunicados oficiais divulgados conformc item anterior, ler e inÍerprctar o conteúdo
destes, desobrigando totalmente o órgão Iicitador, por interpretações errôncas ou inobservâncias.

23,16 A proponente dever/r indicar à Pregoeira todos os meios de contato (telefone/enrJereço
eletrônico (e-mail),'para comunicação, c obriga-se a manter os clados cleviclamente atLralizaclos
dttrante todo o deourso processttal. Sefti de sua inteirx lesponsabilidade o retor.no irnediato cle l.odos
os stos comunicados, os quais serão considerados recebidos, não lhe cabcndo qualquer alegação cle
não recebirnentos dosdocumentos.

23,17 A pregoeira não se responsabil izará por e-mails quc, pol qua!quer rnotivo, não forcrr
recebidos ent virl.ude de problcnras no selviclor ou navegtdor, tanto do }ftlnicípiô rle Fralrcisco
Beltrâo cluanto doem issor.

23.18 Irrcurnbirá ao Lioitante acotupatrhar 0s opcrações no Sistcnra Illctr'ônico, scnclo rcspc;.ishvel
pclo ônus clecorrente cia perda de negócios (lianlc (la inobservâncir de qrralquer rtrensagein cnviacla
e cr»itidl I'clô SislcnlJ otr tle stndesconcr.;jo,

23.19 Caso o sistema eletrônico desconectar para o pregoeilc no clecorrer cla etapa cle lances da
sessào pública, e permanecendo accssívcis aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos,
sem o prejuízo dos atos realizados.

23.20 Se a desconexão tlo pregoeiro persistir por tempo supelior u lOrnin (ciez rninutos), u scssf,o
púb!ica ser'á snspensa e só poderír ser reiniciacla após clccorriclo, no mínimo 24h (vinte e quatro
horas), após a comunicação do l'ato aos pafticipantes em campo própr.io no sistemaeletrôn ico.

23.2I CASO A ETAPA T'E LANCES ULTRAPASSII O HORÁRÍO DE EXPEDIENTE, O
PIr[,GÀo SERÁ SUsPtr,Nso II REToRNARÁ No HoRÁRIo INFoRMADO P[,I,A
PRIICOEIT{A VI.\ CHAT.

23.22 Não hrvendo expediente, ocorrenclo qualquer fato srrperverriente, orr rnesmo
indisponibilidadc no Sisletna Cornprasnet qLrc inrpcçr a reolizaçâo clo cer.tarne na data e horário
maroado, a sessão pÚrblica seÍá automaticamente translericla para o primeiro dia úrtil srrbse,;luente, no
horário estabeleoido neste Edital, desclc que não ha.ja comunicação clo prcgoeiro erlcontrário.

ouillrd:,I".mrill:l'",1rlr*:,;iã i a,-,ff;tí*fiÀ:axifiJh, i& FonetÍaxi46s543-1122
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23.23 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão púrblica para a realização cle diligências,
com vistas ao saneanlento das propostas, a sessão púrblica somente poderá ser leiniciacla mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas cle antecedência, e a ocorrência será
registrada emata.

23.24 Para dirimir, na esfelajudicial, as questões oriundas tJo pr.escnte Erlital, será conrpetente o
I?oro da Cornarca de Realeza - pR.

23.25 Os casos omissos serão resolviclos pelapr.egoeira.

23.26 Iutegrârn estc Edital, llarir todos os Íirrs c c1-eitos, os scgtrintes Âneros:

ANEXO I-TERMO DE DD REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES TECNICAS
CONDIÇÔES DE FORNECIMENTÓ;

ANEXO II _ MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL;

ANEXO rrr - MoDEr_o DE DECLARAÇÂO UNTFTCAOA;

ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Realeza, 25 rk Abril dc 2022.

PATII,O CI,ZAR CASARII,
PrcÍcito

& Fone/íax; 46 3543 - 1122
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EDITAL Ix, pREGÃo N" 70t2022 pnoctlsso LICI.I.ÂT(1RIo N" 79t2022
N,IODALIDADE: pttEGÃo ELSTRôNtCO TII'O: N4ENOtt pRllÇo Il.El\,1 UNt.lÁRtO

oBJETo: Formação de Registro de preços para futura e eventual aquisição cJe medicamentos a

serem trtilizados pela Secretalia Municipal cle Saúde Pública, na Uniclade cle Pronto Atendimento

Municipal de Realeza, conforne especificações técnicas e clemais clisposições clescritas neste Edital

e seus anexos.

ANtrXO-I
'I'crmo dc Rel'crôncia

IISPECIIICAÇÕtrS TT],CNICAS D CONDIÇOES DII FORNI]CIMEN]'0
I .DESCRIÇÃO:
Loter 1 " Lole 001

tên1 Código do
prod!r1o/serviÇo

Nome do píoduto/sef,/iço Ouantidade Uiidade Preço
máxinlo

Preço máximo total

1 55492 AV NOFILINA 24I!4G IV. iV AVP .O VI . CODIGO
BR 0292402

300,00 0,89 261 A0

ô5493 AÍ\.4loDARoNA 50 túc/túl, AMpoLA 3 f,4L _ cóDlGo
3R0271710

300,00
^í\1P

370 1'10,00

65495 BENZILPENIC]LINA BENZATINA 1 2Ol],OOOUI. Iú,
cóDtco BRo270612'

300 00 5,98 4 784 00

354!6 BENZILPEN CILINA BENZAT NA 600 OOO IJI I[4
cóDLGo BRo27o613

100,00 AIú P 469 469 00

555U2 BROMIDRqTO Df ÊF\OJEROL 5[4G VL, FI\ASCO
20 I'.íL, CODTGO Bít0396471

20,00 4,75 95,00

65503 BRo[,topR DA 5 MG/ML t\4[,4 2 ]\41 - cóDtco
8R0269958

2.400,00 400 9.60ô,00

65506 3EFEP MA I o, cóoLco eno33s8a6 00,00 24,63 2.463,00
ô5509 3EÍopRoFENo sotvtG l,,l " cóotoo eRolcoals 2 400,00 AMP 3,09 7.4T 6 00
ô5511 cLoREro DE sóDto 2ô7i to nrrú:õ6otoo

8R0267574
200,00 AIMP 0,79 T58 00

10 55512 cl oRp,totvAztNA s\no M_. so_-ÇÀo tN_L rAvEt
AllP 5 túL - CôDtcO 8R026806S

100 00 2,09 209,00

11 35514
3ãáffiIâ:i#iy"/r!41 

rv/|',4 AMp 2,5M1 . 3 000,00 5,7 5 17.25A,A0

2 65515 DTXAIVETASONA O, ]% CRIVF BISNAC \ IOG,
30DtGO 8R0267643

200,00 rB 1,96 392 00

13 65521 )IPIRONA 500MG/l\,41 lV/ t\4 AtúPOLA Côtú 2 tvil -
lóDtGo BR026s252

4 500,00 A[4P 200 :1.000,00

4 DOPAIVINA 5 IVG ÍV, SO-LçêO I\ETA, EL,
arvDot^ coÀ4 10 [ L côDtco BR02cB96o

100,00 AIúP 2,43 203,00

15 55525 EP NEFR NA 1 I\IG/ML IV//IT,IAí\4P 1 IÚ1 . CÓDLGO
8R0268255

400,00 60 ô40 00

113 3552ô ESCOPôLAIIIlNA 20 lúG/lv{L tt\4/tv AN,lp 1 tu41 -
coDtGo 8R0267282

800,00 1,49 1.T 92 00

17 65527 ESCOPOLÀIúINA BUTlLBRO]\1EÍO, ASSOCIADA
0o[,1 DrprRoNA sóDtcA 4 Mo + 500 lvlci]\41, AMp
5 À,1L - cóDlGo BR027062i

3.000,00 345 10.350.00

B 65530
;ãB?3âB?J#.?9?'G/rúL 

ri\4/rv AIVP 1 rúL ' 200 00 AMP ,62 324,t)0

I 65532 FLTO]\4ENADJONA 1O I\4G/]VL ]À,I 1 ]\,I1. CÓDIGO
BR02923sS

200,00 2,50 500,00

2A 35534 r--uRosEtúlDA 10N4ci [41 lv/t[4 At4p 2 [,11 - cóD Gô
8R0267666

500 00 135 675 00

Êone/iax: 46 3543 - 1122.
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21 65535 lCt. CoNATo DE CÁt Cto .09ó AVD .0 J\11 -
CODIGO BRO2TOOT 9

47 73,50

22 35536 GL COSE 50%. AMPOLA 1O IúL
8R0267541

00 | 71 426 00

23 35540 20 |,4G/ML úllv 1 l\41 -
8tto268115

AIúP 4,08 B 16,00

2.1 65543 ]SOSSORB]DA 1OI.4G/I\,IL ]V AN4P 1 N4L
8R0273404

AIúP 184 92 00

25 65544 SOSSORBIDA, SAL D N'IltÀ'ro, 5 I,4G
SUBLINcUAL cóDtoo BRo2733ss

,00 CPR 66 00

26 35545 2% 20 N4L cóD Go BRo26oB43 10 94 4.376 00
27 ô5547 \ÍETll fRGOÀ,1l lR NA l.'A-f^ O 0 2 Ir/G Íú_

soll-Ç/,o Í\- E AVFt AVp 1\1.. - CóDtCO
8R0268264

1,42 71,00

2B 65556 N/TROPRUSSETO DE SÓDIÔ 5O IúG
INJETAVEL.cóDtco BRo2737t I

ANlP 22 77 138 !0

29 65560 5U /túL At\4P 1 [41. 184 92,00

30 55562 PROi\,tETAZTNA 25t\4Gi[,,11 t[,4 A[rp 2 tvL. cóDtGo
tsR0267769

1,97 1.Ii76,00

31 RET NoL+AM NoÁc Dos+N.1ET oNtNAl
cLoRANFENtcoL - pol,,4ADA ot'ÍÁL[4tcA.
coNcE\-R^(Ào o.ooo - _.2c\4c.5\4 - c
B SNAGA 3.5 G COD]OO BRO2749] ÍI

Íu sG2 431 00

32 55569 TEÍIBUTAL NA O 5I\4G/IúL IV AÀ4P T IML,
8R0269818

,00 415 1.245,00

33 3557'1 50lr4c/t\41 2 t\lL CÔDIGO BÍt02923S2 AIVIP 9,26 27 .7 80,40
34 35577 rToL 20% 250 1249 1.418 00
35 i5584 cLoNtDtN,A 01s [itG. cóDtco I']R0272044 ]PR 020 g0 00
36 66180 5 I!4G 267195 CPR c,09 27 A0
37 69492 ATROP NA 0 25 l,4c/l\rlL lv/l[4 AL4p 1 túL

BR 0268214
00 UN ID t,61 22,40

69193 B.CARBOJ\AlO t.F SODTO B.á ; A\4o lO t. ..
coDlGo 8R0268222

,00 1,14 228 A0

39 59494 5lVG/1,,11- l,l/ V A[4P 1 t',11 - CôD]GO
8R0396604

162 81 00

'10 39495 )s DLO 0 2 1\1G/2túL tvitN4 Atúp 2 lllL -
8R0276283

00 q[,4P 1,35 57,50

1 70483 AI\,4 CACINA SULFATÔ 250 N4G/í\4I. AIúPOLA 1O [41
3óDrGO BRo26B3B1

00,00 269 269 00

42 70486 3ICARBONATO DE SODIO B 4% S]STE1.,IA
:ECHADo DE 25o l\.4t_. cóD BRo3g4o8B

00 00 UN]I) 28 31 2.831 00

,13 70489 ctI/ÉTTDLNA 1s0 À,tG TNJETAVEL cóD 8R03.101G7 2.000 00 4ti 2.92ü,00
7 44t2 FEN TO NA 5OMG/IV1L II.,4/IV AIMP 5 NlL CoD

8R0267107
200,00 3A2 124 AA

45 70493 FENTANTLA, SAL CITRATO,0 05 lúci tü1, soluÇÁo
NJETAVEL AIúPOI-A COM 1O I\41- COD BRO27195O

200 00 049 t.8sB 00

10 14494 GENTAIVIiCINA 4OI\4G/N4L AI\{POLA 2 I\41, COO
8R0268256

200,00 147 214,OA

17 70499 IICAGRELOR 90 IúG COD t]RO4OO852 200,00 CPR 3 í5 330 00
18 70501 SLICOSE 5OI\,1G/IVII. + CLOR, DE SÓDLO 9IÚG/NIL

250 t\lL coD 8R0366913
300 00 FR 4,29 .281 00

49 71524 cp,nvÁo nrvaoo Éu pó cóo Írn aa6r5r 3 0c0 00 GII ,23 690,00
50 7 1525 DtcLoFENAco. sAL sóotco zs l,rctvt

soL-ÇÃo,NJElÁvtL A\tp 3 À L coD BR 270rt9
1.000.00 13 .130,0ü

1 /1526 DIN4ENIDRATO, ASSOC ADO COÀI PIR DOXINA
CtOR DRATO 50 VG/VL A\,4P - À,1 [4 CoD OIi
272334

1.500,00 170 2.550 00

52 71527 D]l\IENIDR NATO 3IúG/]\41, CLOR]DRA'IO DE
DIR]DOXINA 5I\IG/N,41 GL COSE 1OO N4G/Iú1.
:RUTOSE 1OO i!1G/Í\41, AMP ,10 N4L V COTJ BR
272336

2.500,00 AIú P 207 s 175,00

{9 Fono/{âx: 46 3543 - 1122

MUNIC

i0 00

200,00

i0,00

14ootlo
50 00

i0,00

;0,00

300 00

35564 i0,00

100,00

,00

;0,00
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53 71528 DtP RoNA ASSoc ADn eoLrer.lilre r -
,hOVETAZ|"lA 500 \4G + l0 t,/C | 5 [/O COD BR
2682.52

s00 00 AIVP !,48 240,00

54 71529 I,,íOX]FLOXACINO ASSOCIADA DEXAIúETASONA 5
[JG+1It,4G/fu4L SOLUÇÃO OFTALIí1 CA COL]
8R0355734

50,00 FR 23,81 .190 50

55 71530 SALBUBUfAMot- 0 5 MG n4/lv cóD sR026B 400,00 2,02 3OB CO
!6 71531 su-rATo DE ..lAoNFSto 5o% so:_ÇÃo

NJET^VF. AÀlool 4 cOtV )r t/_ CóD Íjn 2C8075
200,00 AI\IP .044 00

57 71532 TE TRACAítiA cLoRtDRATo, Assoc|ADA À
FENILEFRINA 1% + 0,1% SoLUÇÃo oÉTÁLN,{]CA
FRASCO CON4 1O I\41

i0 00 647 323 50

5C /1533 VASOPRESSINA 2OUL/I/L AMPOLA 1 IúL CCD BR
332917

200 00 87G 3.7 42 00

7153.1 ./ IAIVINAS DO COI/PLI-XO B. J . D2 Dt n, r no.
A[,4P 2I./L CÔD BR 363088

2.500,00 0,07 1675,C0

30 7153s SALBUTAIúOL 1 IúG/N/L 2 5II4L PARA
\EBULtzAÇAc cóD BR 4cao23

200 00 FR c55 10,00

TOTAL 140.'/64 5A

OIIS: Ilavcndo <lurlqucr tliscordâncin cntr.e u tlcscriçiro tlo CATN,L\T
prevalcccni u descriçiro constilntc no lltlital.

do Iid ital,

valoi máximo estimado da licitação: Rs 140.764,50 (cento c Quarcnta Mil, seteccritos e sessenta

e Quatro Rcais e Cinquenta Centavos).

II- PRAZO, FORI\{r\ E LOCAL DE ENTREGA/I,XtrCUÇÃO:
Os Medicamentos deverão ser entrcgues dc folrna Í'racionada a critério e conlbrme a necessidarle
dcsecictalia competente, Porérl, encaminhado o Pcdido, a Enrprcsa devcrá entregar cin surr
totalidade, t1c pr0zo rnáximo de l0 (dez) dias Ílteis, sob pena de não recebimento dos prorlrtos c
convocação da segunda colocada.

O prcponente dcverá realizar a cntrcga no Pronto Atclrdirnento tle Rcalcza Av. Rrrbcns Cczar
Caselani - Saída par Cascavel/PR). Irica a cargo do fornecedor ou trilnsportl(lor por rile contrâtr.Co
a descarga e movimentação do procluto até o local dcsignado pelo servidor responsável pelo
reccbirnento..

Os referidos nredicrmentos podent ser genéricos, similares orr nomenclatur.a cor.nercial.

O nteciicatncttto deve set entreguc nu ornbrlagcm original. ern lrerleito estaclo. sern sinuis cic
violação, sem aderência ao produto, umiclade, sem inaclequação dc conte(rclo, identificadas, nas
condições de telrperatura exigida em rótulo, e cotr o no de registro emiticlo pela
ANVISA/lvl inistér'io da Saúde.

'fodos os tnedicatnetrtos naciortais orr irnportados devem consl.ar, nos rótLllos e bLrlas tocils lrs
i:rlolrnáçr1es em língua poitugucsa: núrneros de lore. clata c1e labricação oú valiclade. nome do
rcsponsár'cl lécnico, núnteros de rcgistro. noruc gcnórico e concentrflção c concenrrflçào dc acorclo
corn a Legislâção sanitária e nos termos clo artigô 3l cio Cócligo de Defesa clo Consuinidor', <.lentre
or-ltros;

o[üil1ii"'iil""#:f;lil',;l*f.i::lli i r-.$:;m,fii,iff#ffifi,, io Fone/íax:46354s-11zz
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r\s propostas deverão conteurplar a isenção do hnposto sobre CircuJação clc Mcrcadorias e Scrviços
(ICMS), nos tennos do Convênio N' 82/2002 rio Conselho Nacional de Política fazcndária
(CONFAZ),

os rótlrlos das ernbalagens de todos os medicarnentos deverão conter a frase ,,pRôIBIDA A
VENDA Ao coMERCIo", nos tenros dos arligos 39 e 40, combinaclos com o ar.tigo 4o, iriciso IV,
todos da Resolução RDC n" 7ll09 da Agência Nacional cle vigilância sanitária (AI.lvlsA).

A contl'atada deverá aplicar o Coeficienle cle Adequação rJe Preço - CAP sobrc o Prc.ço Fábrica clos
proclulos definiclos no artigo 2' da Resolução n' 03lz0l l-CMBD plr.a se obter o preço Máxinro r1c
Venda ao Governo, tanto na fase interna, quanto na Íàse externa da licitação.

Nos casos em quc não é aplicado o cAP nos fornecirnentos, o íbrnc<.:edor é obrigado a ven1ler os
prodr'ltos tendo conto referencial máxirno o Preço do Fablicante (Orientação interpretativa da
CMED 02120006 e aftigo 5' § 1", da Resotução n. 02/208-CMED).

Os fornccedoles de rneclicamentos e produtos farrnacêuticos cleverão preencher o Código GTIN,
bem como os campos r.los Grup'os I80 e I( das Notas Fiscais Eletrônicas clos medúamentos
adqu iridos.

A qttantidade é mera estitnativa dr necessidade para os próximos doze ( l2) nreses e os quantitativos
a serem solicitados, por ocasião da cm issão de cada ped ido, obedeceriro rigorosamente t) necessiclade
cla Secretaria requisitante independentementc dos custos operacionais J,l.rp.ror que possa a vir
solier o licitante vencedor, sendo objeto dc laturnmcnto e pagamento os quantilativos eletivarnente
lorrrecirlos.

Os rnecjicarnentos serâo aceitos, (h segirintc lonna:

I) Provisoriemente: para inspeção técnica a fim de verifical a conformidacle corn as especiliccções

detalhadas nesse Edital. A inspeção dcverá sel et'etLrarla ern prazo não supelior a 05 (cincb) dias

úteis após o rccebimenlo do rnesnrol o 1s; problenru (s) (letecrado (s) clLrranre o rccebimenlo

plovisório clevel á (ào) ser resolvido (s) no prazo rntixinro cle dez ( l0) dias pela licitantc yenceclora.

II) Delinitivamcntc: quando, após a inspeçJo técnica, vc'riÍicanclo-se que o vcículo está enr

consonância conl ris especificações cxigidas nes(e eclital, a Cornissão de Reoebimento atestará a nota

fi scal/fàtura, oncaminhanclo-a para apreciação e pagamento.

Na ltipótese de constatação de anomalia que comprorneta Íl utilização adequada cios proclutos objeto
deste Ildital, bem como se constatado divergência entre os produtos ofertados e os foineciclos. os
ntesmos serã.o rejeitados, no lodo ou em parte, conl'crrme dispõe o aú.'/6 da l.ei Federal no. 8.666193.

O reccbinrênto não exblui a responsabilidaclc civil nem éticoyofissional pela perfeita execução clo
contrato, dentro dos limites estabelccidos pela lci ou pelo controto,

O fllraso no fornecimento. sem justilicativa aceita pela Aciministração MLrnicipal. incorrcrá em
multa de 1% (r.tm por ccnto) sobre o 'rlLor da Proposta por dia de otr.aso.

o ãiltr;ii,li1ffi?,1,Í',i3iln:i,ta i s 
"",:ii;fr*T$ff:-t$til,., i (* Fone/Íax: 46 3s43 - i12z
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A Proponentc do certame deverá indicar em sua proposta comercial o ender.eço cle e-nrail e o nírmero
do Telefone_ por nreio clos quais serão realizados os pedidos e as cornunicaçõcs rel'erentes ao
contrato, cabendo-lhe a responsabilidcde de checar o recebimento dc tais coirunicações com a
Íiequência que a contratação exige. Portanto, é de responsab iliclade cla contratada manteio endereço
de e-nraile telefone atualizados.

O prazo dc validade dos produtos no nrornento cla entregr, deverá ser igual ou sLrperior a'l5Yo clo
plazo dc valiclade, a contar da data de fabricação.

Fica expressamente proibido a CONTRATADA substabelecer', subcontratar, ceclcr ou transferir.a
terceiros, tolal ou parcialmente, os direitos e obligações estipulaclos neste conl.rato sem: (l) a
anuência expressa (por esclito) do CONTRATANTE; e (ll) o atendirnento das coIdições qLte venlan a ser
cstipuladas pela CON'IRATANTE para tanto.

A Ata de Registro de Preços terá validade de doae (lz)meses, a partir de sua assinatLrra.

A fiscalização da execução do otrjeto deste contrato será feita pela CONTRATANTE, através cle
profissionais qualiÍicados, tendo corno Fiscal Titular a Senhola Flávia Gonres Demalchi cle Moura
(Contato: 46 - 3543-2031 ou flavia_demarchi@hotnrail.corr) e como suplente a Senhora F-rancieli
Cavagnoli. 'lanto o fiscal quanto seu suplente poderá ser substituíclo nrecliantc Porfaria cle
Designação emitida pelo Prefbito Municipal, deviclamente cornunicada à elltpt'csa contratado.

. Nar enLrcga ser'ão

vcrificndas quantidadcs e espcciliclçÕcs conlbrnrc ,lescr:içi1o no contrfllo. I:cnt conro cstlcio clc

conscrvação dos produtos erratérias.

A contratada deverá entregar, durante loda a vigência do cohtrato, a mesmÍl mârca dos protlutos
âprcscutrdos nI propostn.

A Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo
de RcÍerência, o ob.jeto conr avarias ou defcitos;

A Contraiada cleverá responder por danos carrsados cliretarncnte à Administração ou â terceifos,
decorrentes de sr.ra culpa ou dolo nri execução do contrato;

A Contratada deverá utilizar emplegados habilitados para tal função e devidamente Lrnifblmizados,
munidos de equipamentos de proteção individual -EPI;

A Conhatada deverá seguir as normas de seguranç.l, ambiental, higiene e rnedicina dotrabelho;

A Contratada deverá comunicar à contratantc, no prczo máximo de 24 (vintc e quatro) horâs que
antecede a dâta da entÍega, os rnotivos que impossibilitcrn o crrmprimento do prazo previsto, com a

devida cornprovação;

o H ?tliÍiljl?il?;*;Í"i:i[lt.:lt;i j o --lirt;Ht;1xlJ:Íl;xl,!i]*1," 
",
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A Contratada deverá nranter, durante tocla a execução do contrato, ern cornpatibilidade corr as
obrigações assumidas, todas as condiçõcs de habilitação e qualificação exigidas nalicitação;

As entregas deverão acontecer enr horíLrio pré<leterniinaclo, respeitanclo a presença clo fiscal do
contrato e ou ftrncionário responsável,

A Contratada deverá res ponsabi lizar-se c arcar pol quaisquel taxas ou emolurnenios concerncntes
ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerenles c necessários para a
completa execução das obrigações assurridas.

PIÜ N§ REALEZA
cNpJ 7{1.20a.ô73iit0c1,40
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EDTTAL DD pREGÁo N" /2022 pRocrsso Lrcrr.q,róRto N" zcaozz
MODAT,IDADE: PREGÀO nlgrRôNtco TIpo: MENOIi. pREÇo ITEM UNttÁnto

oBJETo: Fonnação de Registro de prcços para futura e cventual aquisição de meclicarrentos a
serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saírde Pírblica, na Unidacle cle pronto Atcnclirnenlo
Municipal de Realeza, conforme especiÍicações técnicas e clcrnais disposições tlescritas neste Edital
e seus anexos,

ANEXO - II

MODtrLO Dtr PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrigatório por todas as licitantes)

(papel timbrado da licitante)

Aenrpresa ........., cstabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico, sehouver),

inscrita no CNPJ sob no ......................., neste ato representada por ......,.............,........, carso,
RG...'..... cPF......,(endereco),vem por rneio desta, apressntar proposta clc Irrcços ao Edital de pÍegao
Eletrônicono 012022 en epigrafe que teln por ob.ieto a Formação cle Registro de pr.eços para futirra
e eventual aquisição de medicamentos a serem Lrtilizados pela Secretaria Municipal de Saírcle
Pútblioa, na unidade de Pronto Atendimento Municipal de Realeza, conforme especiÍicações
técnicas e demais disposições descritas neste Edital e seus anexos, conforme especiÍicações técnicas
c demais disposições descritas ncste Edital e seus anexos, confonlc segue:

I t[]\4 DESCRIÇÃO QUANl'IDADE MARCA VAI-OR
UNITÁRIO

VAI,OR
1'O1 At_

Inform ar Valor total R$.,.
A validade desta proposta é de 60 (scssenta) rlias corridos, contados cla dala cla abertura cla scssào
ptiblica de pREGÃO ELETRôNICO.

A aprcsclttnçâo d:r Propost:l inrplicar:i nir plen:r accitaçiro das contliçÕcs estubclccitl:rs nesÍc
ed itll c seus:rncxos.

de 2022.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa (Nome Legível/Cargo)

oâxitli,Ítllli,?ilr;lili;:?ililt*üi I o"^:Í:;.r:l;f;im,mi;ho, ;Ç Fone/Íax:46354s-1122
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EDITAL DE pREGÃo N" /2022 pnocrsso lrctratónloN" 79tz0z2
MODALIDÀDE: PREGÃO EI-ETNÔNICO TIPO: MENOR PREÇO ITEM UNITÁNIO

oBJETo: Formação de Registro de preços para futLr.a e eventual aquisição cre medicamentos a
serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saírcle Priblica, na Unidade cle pl.onto Atendimento
Municipal de Realeza, conforme especificações tócriicas c clemais clisposições descritas ncste Eclital
e seus anexos-

ANEXO - III

MODDLO Dtr DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitantc)

Á pregoeira e equipe cic apoio

Prefeitura Municipal de Realeza, Ilstado clo paraná

PREGÃO ELtrTRÔNICO N" OI2O22

Pelo presente instrumento, a cfi]presa CIrtrpJ n"
,........., através de scLr r.epresentante legal in fr.a-assinaclo, que:

cotl setlen a

( ) Dcclara, sob as penas do a.tigo 299 clo código penal, qLre sc enqrrltrr. nir siÍlilrçÍo (lc
nticrocmprcsa, emprcsâ trc pcqucno portc ou cooperltiva, nos tq.nros rr:r Lci Conrprcmcntar.
n" l23lt)6, alter:rda pela Lci complcmentrr n" l47ll4, bcrr assinr clLrc inexistenr latos
supervcnientcs clre conduzarl ao seLt clesenqLrittlrantento dcsta sitLracão.

l; Declaramos, para os fins clo disposto no inciso v do art. 27 íjra Lei n: g.666193, acrescido
pela Lei n.' 9.854/99, que não empregamos menores de 1g (dezoito) anos ern trabalho notLrrno,
perigoso t.ru insalLrbre e não empregamos menores cle r6 (dezesseis) anos. Ressarva ailcra, quc, ctrso
emprcglr? mcnores na condição de aprendiz (a 1;artil cle l4 anos, clever./r inlbnar t3l sitrração no
mesnrodocurnento.l.

z1 Declararros, sob as penas da lei, que a empresa não foi declaracla iniclônea para licilar ou
contratar conl a Administração pírblica.

3) Declaramos para os clevidos fins que não possuímos er)l nosso qtradro societár.io e de
empregados, servidor otl dirigente de órgão oLr entidacle contratante ou responsável pela licitação,
nos termos clo inciso III, do artigo 9" da Lei n" g.666, cle 2 I clc.junho cle I 993.

o 3üYlr,Í:,Íii'"ffi?Jr,,::i§f.?)fi I a,",:,i.;ffitiii:i:..itHs"", I § Fonerfax: 46 3543 - 1122

*Marcal este itcrl caso se enquadLc l,tllsjtLração (ç_dqpqtl_tp_,çsÀ_!!-rpÍcs1úqpsq!§l1o po4!:1U
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4) I)eclararnos para os clevirlos Íins de clircito, rra qLralidaclc dc Proponcnte clos p1occtlinentos
licitatór'ios. instaurados por este Município,qLre o(a) rcsponsávcl legal cla cnrpr.esa é o(a)Sr.(a) ,
Portado(a)do RC. Sob n".............,..........e CpF cLrja lLrnção/car.go é..,,,.,......,....,, (sócio
adm in isl rador/plocttradot /d iretor'/etc), r'esponsitvel pela assinirtur:r 4a Àta rle llcgisÍro rle
I'reços/contl.ato,

s1 Declaranlos llala os devitlos Íins clue crrt oaso cle qualqrrcr comrrnicaçio ÍirtLrr,1 relclellc e este
processo Iicitatório" bent conro ctr caso cle cvcnltral contrataçiio, colcortlo qrrc â .4.ta (lc
Rcgistro do Prcços/Contr.ato scja encantinhado par.a o seguintccnderr_ço:

ll-mail:
Tclclbnc:0

6) caso allere o citado e-mail ou telefune. comprometo-me em protocolizar pedido de
alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena cle ser considerado oomo
intimado nos dados anteriorrnentcfornecidos.

7) No,eantos e constituílt1os o senhor(a),...... ...,.., portador,(a) clo Ctr[/1,4 F
solr n.o...,...........,. para ser o(a) r.cspor,silrr,el para .:orlpanhar il exe,i,Ção rla Ata cle
llcgistro dc Prcços/contrato, relêrcnte ao i)rcgão Dctrônico n., N" 054/2020 c to(los os alos
necessários ao cttmpritnento clas obrigações cor,tidfls no instrutnento convoc:rtót.io. serrs Anexos e
na ,,\tÍr de Registro dePreços/Conlrato.

I-ocal e Data

Assinatura do Responsável pela Empr.esa
(Nome Legível/Cargo)

CI &iilltsüli,lil3.l;1";Ít::r":,Jfi I e -"*IitrÍjffitf,rffill,,, ; s Fone/Íax: 46 3543 - 1122
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trDITAL DE pREGÀo N" 12022 pRoctrsso r,rclt,rrónto N" 7912022
MODALIDADE: I'REGÃO pLn.lnôNtco TIpo: MENOR pRIÇO I]-UM UNIt.Ánto

OB.IETO: Foltnação de Registro de l)re'ços para futura e cvenlual aqLrisição clc nreclicarrcnlos a

screm Lttilizados pela Sectetaria Munici»al clc Saúdc Pública, na tjniclacle ilc Pronto Atendintento
Mtlrlicipal ile Realeza, conÍbrmc cspccificaçõcs técnicas e denrris rlisposiçõcs descritas nestc Ildital
e sells anexos.

ANEXO _ IV * N,IINU'I'A DE ATA I)II, REGISTRO DIT PIII'ÇOS NO 12022

RtrFERENTII EDITAL D[ LICI'TAÇÀO PITNGÀO EI-trTIiÔNICO N'...,/2022

Aos .... ... dias do mês de ............., clo ano de trois rnir e vinte e crois, o MUNICIpTo DIt ITEALEZA
- PIl, Pessoa JL[ídica dc d;rcito Público Interno, co;I sede tra IlLra Bar.âo do Rio Rr.anco, 3507,
inscrito no cNIrJ: 7ó,205.67310001 -4 0, FLrnrlo MLrnicipal dc Saúclc. cle I{ealeza, c}lpJ;
09.158.413/0001-73, com sede na Rua Soares I{aposo, 3g07 - cenlro Cívico, I{ealeza/pl{ - cEp:
85.770-000 e irLrndo MLuricipal dc Assistôncia Social cle Realeza, cNpJ: 16.850.3g1/0001-3g,conr
sccle na Rua Barão clo Rio Branco,3507 - ccntro cívico Realcz:i/i)R - cDl): {.15.770-000, ,.,.rt. nto
devidamenle reprcsentado pelo Prcl-eito, senhor pAULO clizAR cASARtL, br.asilci|o, casado.
pot tador do (locunlcnto dc Identiciade RC I .663. 1.1Íl-5/s sP-PR, c pF. 36()8.7 5'l .329-a4, r.es iclcntc e
clomiciliedo rta I{ua Progrcsso N" 2467, Ap 201, l-otcamento Jalclim Mar.chcsc. nn cidatle clc
Rcaleza/PR, em l'ace da classilicação rlas propostas apresentacla no prcgâo I:]ctrôIico N" ...,../2022,
por delibelação rlo Ptegocilo, devidamente honrologacla e pLrblicarla nobiár.io Olicial clo MunicÍpio
cle [lealeza, resolve RECIS'I RAR OS PItEÇOS cla emprcsa classillcatla enr pr.intciro lLrglr'.
observadas as condições do Edital quc rege o Pregão e aclLrclas enunciaclas nas cli,rrsrrlas qLrÀ sc
seguem.

: : :: ::: ::: :: :::::::: :;i;;; ;i; : t l::::ili :: l)i' i!3,."";; ;;;;;;;;J:',"
represcntante legal Sr...............,...................,....., portaclor clo RC n". .....,...,.........:....e

recle na

llol seLr

rio C[)F

.4. preseiite Ala terll por obieto o Fornração rlc Regislro clc Preços para íirtrrra e cvcrrlrral aqLrisiçào
cle nlcdicamentos a serem utilizaclos pela Sccrct:rria MLrnicipil de Saúcle Pírblica, na tjniilacle cle
Pronlo Atendimenlo Mtrnicipal dc Iiealcza, conlbrrne cspeoiÍicações tócnicas e cicntai:; clisposiçt)es
dcsclitas nesle Edital e seLrs anexos.

PARÁGRAIIO {INICO

r1o. . .. . , .. . . . .. . . . . . . . . . . ., fesidente e domioiliaclo na c idaclc clc

CI,.,iUsUI,A PRIMIIIRÀ - DO OIiJIITO

ItcDl Descrição do
Itcm

QuanÍidade I -ln iclaclc MAI{C,.\ Valor Unitário

(! Fone/Íax; 46 3543 - 1122
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Recttrsos Livres e Recl.tt'sos clo Bloco cle Custeio cias ASPS, Ilecursos l5% cla Saúde. A clespesa da
presente Licit4g{9 ocorrerá à conta da seguinte dotação:

cr,Áusul-,q. sEGUNDA - DA FoRMA D[, ronNECrMEN.r.o tr pRAZo
A fo|ma de fornecinlento/retit ada e prazo cie entrcga ilo objeto acinra rnencionaclo se 1àr.ii dc acorcjo
conr o Edital.

CLÁUSULA ]'[,RCEIR,T,. DO VAI-OR
Valor tofal da A'l'A: R$ .. . (. ....,....).

PARÁGRAF'O PItIMtr],IRO
Estc instrLlmento de tegislro de pleços não oblign a Administlação a finrar as contrataÇões conr a
Detcnlora da Ata, ficando-lhe lacLtltada a Lrtilizrção cle orrtros nreios, rssegLracios, ncsla hipótese, a
pleler'ência do bencÍlciário do registro enr igualclacJe clc concliçõcs, nos teir.ros clo parágralb clLrar.to,
artigo 15, da Lei Feder.al n"8.666/93 c sLras alterações.

PARÁGRAFO SI]GUNDO
O ór'gão Cerenciadot' realizara ltLrblicação trinrestral clos pleços r.egistraclos no Diário Ofioial do
Município.

PAITÁGITATO TERCtrIRO
Os pleços legistratlos setão confiontaclos perioilioamc.nte, vcrilicantlo a colnprlibili(la.le collt os
platicados no melsaclo e assinr contr.olaclos pela Atlministração.

PAllÁGr{Ario QUAIITO
A adnrinistraçâo N4Lrnicipal, no caso cle comprovação cíos plcços registraclos seren rnaiores qLre os
vigertcs,o,rercado, convocarão o (s) signatário ($ cla Atà clc RegÀtr.o cle P:.cços pala pro,rovcr a
rcnegociação clos preços cle lbrma a tor.ná-los compatívcis com os clc tnercaclo.

PARÁGRAFO QUINTO
lint.caso de recusa do (s) signatário (s) cla Ata ern aceitar a r.enegociação, o MlnicÍpio pr.occclerá a
aquisição do (s) ilenr (ns) por ortros mcios, r'espeitanilo o disposio na legislação vigentc.

CLÁUSUI,,A QUAR.I.A - DoS IIECURS0S oRÇAMENTÁRIOS, CONDIÇOES DE
PAGAMIiNTO II RIIAJ{JS1'II

llm. exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a clespesa ocorrerzi a conta de
dotàções orçamentárias próprias para atendim;nto dc clespesas da mesma natureza.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
O pagamento será eÍ.etuaclo através de transltrência eletrônica. para conta em notne rJa pessoa
Jurídica contratada, à vista da fatula/nota fiscal por ele apresentadu, no prazo rnáximo (le trinta (30)
d ias após o recebinrento do objeto, com a apresentação da Nota Fiscal no Departamento cle Compias.

PARÁGRAF'O StrGUNDO
A vencedora do cerrame deverá aprcsentar as certiclões (FGTS, INSS, TIIABAI.IJISTA,

tr, .... r.,,n.,r......,..,J,..,.r r.,.-:.,;r r:, r:One/íaX, 46 3543 - 11Zz
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FEDERAL, ESTADUAL E MUNICII'AL) enr validade para o paBamento, além da cópia clo Ter.mo
de Recebimento, conforme modelo anexo.

r,.q,RÁcnA,no TERCE TRo
Na falta de apresentação dos documentos indicados no Parágrafo Terceiro, ou se irregulares, ficará
o pagàmento suspenso até o cumprinrento cla exigêtrcia.

p.q.nÁcR^ro euÀRTo
Os preços firrrtados etrtre os contratantes naio serão passÍveis cle reajrrstes durarrte a vigôncia cia Ata
de Registlo de Pleços.

PARÁGRA]]O QUTNTO
A eupresa contratada poder'á, desdc qucjustificada a necessiclacle, protocolirr por escrito peclido cle
reequilíbrio econômico-financeiro, devidamerrtc instruído com provas clo efetivo agmento clos
preços.dos prodtttos e serviços, as quais deverão ser analisadas pela administração nrunicipal no
pmzo de até 20 dias, prorrogáveis por igual período qr-rando for necessária a nctillcação cla empresa
pala complementação das provas. Enquarito não formrrlado ou não analisado o pediclo de
reequilíbrio econôm ico-financeiro, a etnpresa contratada cieverá rnarrter o regular I'ornecirnento clos
produtos, sob pena de incidir nas penas de inadinplemento.

PARÁGRATO SEXTO
ocorlendo atraso de pagamento por culpa exolusiva do GONTRATANTE, o valor. clevirlo será
atualizâdo financeiramente, cntle as datas do rrencimento e do efctivo pagarnento, de acordo com a
variação "pro rata telnpore" do IGP-M - Índice Geral c1e Preços clo Mercáclo.

PARÁGRAFO SETIMO
Ao enritir a nôta llscal dever'á a ernpresa enviar a rnesma, no dia rja emissiio c via e-mail
(go4r nrasía)rtrdgzl.llr.sov.br), Caso a contrâtflda não receba a confirrnação clo rccel)imento do
documento fiscal, deverá entrar em contato com o DepaÉamento de cornprãs destc Município para
evitar qualqLrer prejuízo às partes. Contnto: (46 3543-1122).

PARÁGRAFO OITAVO
O fafurornenlo deverá ser feito através de nota fiscal da cmpresa e cleverá conter:
I - A modalidade c o número da Licitação;
II - o :rúrner'o clo Ata, número do Pcdido de Fornecirncrito (ou olicio) e uírmero clo ernpenho;
IÍl - A descrição do itern. A descrição clo produto dcverá obrigatoriamento, ser prececli.Ja cla
descrição const0nte na Ata de Registro de preços;

lV - Valor unitário (conforme a Ata de Registr.o cle Preços), c valoÍ totâlt
V * O Banco, número da agência e da conta coÍrente da CONTRATÂDA.

CI,ÁUSULÂ QUINTA - DA RESPoNSABILmADI, CIVIL DA CONTRATAD,d
A coNTRAlâDA assumirá integral lesponsabilidad e por clanos causados á cONTRATANTÍ1, ou
l leiceiros decorrentes do objeto deste contrato, inclusive, moltes, perdas oLr descrição parciais ou
tol.ais, isentando a cONTRATANTE de todrs us leclernaçôes que possan'l surgir.com rclaçr)o âo
pressnte contrato

CLÁUSUI,A SEXTA - DoS DIREIToS T., RESI,0NSABILIDADES DAS PARTI,S
Constittrem d ireitos de a CONI'RAI ANTE receber o objeto deste Contlato nas conclições avçncadas

r.r.:. ,,,4.,:,.-..;".;..,,,--,.;.::... 0, ,:;,,1'.,1.t:..,:..,1:l;, .,,, S Fone/lax. 46 3543 _ 1122
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e da CONTRATADA perceber o valor a.iustado na lolma e prazo convencionar.los.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Constituem obri gações da CONTRATANTE:
l) Efetuar o pagalnenlo;
II) Dar'à CON'IRATADA as condições necessárias à regular cr-ecução do Contrato.

PARÁGRAFO StrGUNDO
Constihrem obrigações <'la CONTRATADA:
Í) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
II) Atender aos encaLgos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes.
III) Mantel durante toda a execução do contrato, cm compatibiliclade com as obrigações por ela
assumidas, lodas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
IV) Apresentar sempre que solicitado, durantc a execução o contrato rlocumóntos que comprovem
estar cunrprindo a legislação em vigor quanto rls obrigações assunriclas na licitaçáo, em àspecial
encargo social, trabalhistas, previclenciirrrios, tribLrtários, fiscais e comerciais.
V) Atender durante toda a execução do contrato, r)s demais conclições do eclital e aos termos cla
proposta vencedora.

CLÁUSULA SÍTIMA. DoS TI]RMos ADITIVoS
É vedaclo elctuar acréscitnos nos qLrantitativos fixados pela ata cle registro de prcços, inclusive
acrescimo de que trata o § I" do aú. 65 da l.ci n" 8.666, cte 1993.

CLÁUSULA OITAVA. DAS SANÇÔ,ES ADMINIS.I.RATIVAS PARA o CASO DE
INADIMPLAN{ENTOCONTRATI]AI,
O Iicitonte vencedor estará sLrjeito às penalidades previstas nos Arligos 86 e 87 cla Lei 8.666/93 de
2110611993, seus parágrafos e irrcisos.

A.CONTRATADA serão aplicaclas rnultas pela CôNI'RATANTE a serem apuradas ua forma, a
sober:
I -.De até 10% (dez por cento) do valor total do contrato, qlrando a CoNTRA-I'ADA por ação
ornissão ou negligôncia, infringir qualquel clas obrigações estipuladas ncste instrulnento,

II - Muita dc l% (unr) por cento, sobre o valor de cada item cla proposta atualiza(la, por clia t;ge
excerler o prazo contratual para forneciniento clo objeto.

III- Mtrlta de lAYo (lez por cento) do valol lemanescente (lo contrato, na hipótese 4e inexecução

IV - Ir4ulta dc ljYo (dez por cento) sobre o valor global da propostn, pela inexecução total clo
contrato, e enr caso rle rescisão conlratual por. inaciimplêncir da CONTRATADA,

V - As multas mencionadas nos itens I, Il, III e IV ser.ão clescontaclas clos paganrentos a qtre a
contratada tiver direito, ou nrediantc pagamento em moecla corrente, ou ainda.judicialmente quando
for o caso.

Parrigrafo Único - Pela inexecução total ou parcial clo Colttrato suspensão ternporária cle
parlicipação em licitação e irnpedinrento de contratar com a adrninistração, iclo prazo de 02 (cloig

À it.Li rrrfuoíonb 0 nLL,(, c;,,;i,.; ,n;i;,;,1,;.i::,r, .:;it;,;;;,t,; e ,.,,11f1;,:,1:l;Lll,ll,j,ij,?i,111,,,, 
, $ FonolÍax: 4.ô 3543 - j122

cNPJ 7ô 20-t 6/lt,U00r..r0





Í)
s$otaz

;^ffi rt P RE t EJ'IIjIRA]/LU N !-ÇIPAL
Htflfl.l; MUNlClplo DE REALEZArxirt'r 

CNPJ 76.20r íil3,noo1-40

anos.

As penalidades selão aplicadas senr prejuízo das clcnrais sanções, aclnrinistr.ativas oLr peniris,
prev istas na Lei 8.666/93.

ct,ÁusuI,,q. NoNA - DA FISCr\LIZAÇÃo
A fiscalização rla execLrção do objeto dcslc cortrâto será l'citir pe i,r coNTItA'l'ANTE, alra\,ós de
p|oÍlssionais qualilicados, tettdo como Iriscal Titulal a Senhora irlrivia Corles [)cnrar.chi tlc MoLrr.a
(Contato: 46 - 3543-203 I ou Ílavia_dernarch i@hotrna il.conr) c 0orro süplcn(e a Senhor.a L'rancieli
Cavagnoli. l'anto o Ílscal qLlanto ssu suplcnte poclcr'/r ser substitllíCo rreciiante por.trria dc
Designação elritida pclo PleÍ'eito MLrnicipal, dcviclamcnte coururricarla i'r ernpresa corrtrataclo,

CLÁUSULA DECIMA - DA CESSÃO Do CoNTTi.Al.o I SIJI}CoNTIIAI'AÇÃO
Fica expressamcnt3 proibido a CON'IRATADÀ sir b stabc lecer', subcontralar. ceder oLr tr.ansfêrir a
tcrcciros, tolal ou parciahcnte, os dileitos e obrigações estipLrlacios nestc Colttrilto setrt: (l) a
auLrôncia expressa (por esc|ito) do coNTRATANI-E; e (ll) o alenilirrento cias contliçõcs que
vcnhant a ser estipuiadas pela CONTRÀTANTE para tanto,

CLÁUSULA DECIMA I,RIMIIRA _ Do CANCEI,AMI,N1'C) DA ATA
A Ala poderá ser cancelada de pleno dircito total ou parcialnrcnte, indepenclcntenrcntc dc notificaq:ào
jttdiciai oLr extrajurlicial, sem qLre Â CONTRA'l AD^ assista o dircito a qualqucr inclcniziição, se
cs1â:

| - Fllir, cntral ent concotclata ou ocorrer dissolução da socieclatlc,
Il - sern jLrsta càLrsa, e prévia corrr.rnicação à PrclcitLrra, sLrspenc['r' ir c\ccr.lçiio dos scir'iços.
III - lnliingir qualquer cláLrsula dcsta Ata, lldilaj c/oLr ila [,ei Ircderal no g.666/93.
IV - Não cttnlprir ott ctttrprir irtcgttllrlnrcl'rte r5 cliusLrlls dcsn Ata, betl conrrr {o Dtlital e scLrs
ancxos, especilicaçõcs ou prazos.
V - RccLrsar a redução do preço ao nívcl tlos pr.aticarlos no mcrcaclo.
VI - O cancelanrento do Registro t1c Pr.cços poderii aincla ocorrer quancio horrver:
a) AltcraÇão social ott modrÍicação cla llnaliciadc ou da cstnltllra da erlpresa, qLrc itrcjrrcliqLrc a
execução do objeto contratado.
b) Caso lbrtuito oLt fotça uaior, regularmente comprovacla, intpeilitivo cla cxecuçãri do Contrato.
c) Por lazõcs dr: intelcsse púrblico devidomento denronstrado ejLrstilicaclo pcla prel'citLrra,

cl) PeÍo arraso superior a 90 (novcnt;i.1 (lirs do prUrmcnto clevitlo pela PrclcitLrrl, salvo ern caso clc
calanridado pública, glave pcrtuÍllação cla olclerl interna ou gLr,--r.r.a, assegur.ado a CoNTItA'l Al),\
o dilcito dc optar peia sttspensio cio cLrnrplirrento clc suas ob:'igações ató que seja nonnalizac6 a
situação, caso elll qLlc stla deoisão devcti sc; cornunicadir por cscrito à Adrninistr.ação MLrnicipal.
c) Â solicitação c1a coNl'll.ATADA, para cancclanrcnto clor pr.eçós r.egislr.ados clevcr.á ser
lormLtlacla com atrtcceclôncia trínirrir de 30 (lrinta) dias, f'nclrltado i\ Pr.cleitura a itplicação clas
penalidacles previstas nesta Ata, caso uilo liccitlts ns r.rzôcs tio pecliclo.

C!-ÁUSUI,A DLCII,TIT SIiGUNDA - I)A VIC;ÊNCIA
A Drcsente Ata cle Rcgistro dc Pleços tcrá validade pol dozc (12) meses, entraudo cnr vigor na clala
tlc srra assinalura, em .... de ....... de 2022 e tendo scLt 1órnrino 1l,r.cvisto para ...... c1c ..,.... <lc 2023,

CLÁUSULA D]ICIMA.TIIRCI]IIIA - DA IüIAUDIi IT I)A CORRI]PÇAO
Os licitantes devctrr obsetvar e o contrataclo clevc obsc.rvar e lirzcl cbselvar, por scus lbr.neccclorcs
e sllbcontratados, sc admitida sLrbcontr'atação, o nrlis alto plclrio cie eticil (lLlranlc to(lo o processo

tii.':.:';ii,i'i,r,1,'rr'lli1..lt",,"i;rlli1,;',i .. ,, .,,ii,iirt:ti;1"'ii;.l:,,;i.t1,,,.,, r., [:i,netÍi.]x. .{.§ t543, 1122
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de licitação, de oontratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula,
definem-se as seguintes pÍáticas:

I - Prática corrupta: oferecer, dat', receber ou solicitar, direta ou indiretamente qualqLrel vantagem
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de Iicitagão oLr execução cle
conlrolol

II - Prliticn frattclulenta: a falsificação ou omissão clos fatos. com o olrjetivo de inÍlLrencisr o
prccesso de licitação ou execução do contrato;

III - Prátictt. colusiva: esquematizar ou estabelecer unr acolclo entrc dois orr mais Iicitanles. colrr or.r

sem o conhecitnento de representantes ou l)repostos do órg§o Iicitador, visando estabeleccr preÇôs
em níveis artificiais e não competitivos;

IV * Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar .uuro, ,loro, direta ou indiretamente, às pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participação cnl um processo Iicitatório ou afetar n
execução do contrato;

V - Prática obstrutiva: (i) destrLrir, falsiÍicar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou tàzcr
declarações falsas aos rcprescntantes dos organisrnos financeiro rnultilateral, com o objetivo cle

irnpedil nrateriahnente a apúração das alegações de práíica prcvista, deste Edital; (ii) atos oui0
intenção scje impedir nratcriahrente o exercício do clireito de o organismo flnanceiro nrultilateral e
prorllover inspeção,

PARÁCRAFO PRIMEIRO - Na lripórese dc finnnciarnento. palcial ou inregral. por organisrrro
Íinanceiro rnultilateral mediante adiantamcnto ou reenrbolso, este organisrno irnporá sanção sobre
uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegír,el, indeÍinidarnente oll por prazo
indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organisnro se. em qurlqtrel momento,
oonstatar o envolvinrento de empresa, cliretamente ou por rneio de um agente, em praticíts Çornrptas,
li'audulentas, coercitivas ou obstrutivas ao parlicipar da licitação ou da execução em contrato
fi nanciado pclo organismo.

PARÁGRAFO SEGITNDO - Consiclerando os propósitos clas cláusulas aciura, o licitante
venccclor, como condição pala a contrataçào dcvcrá corrco|clar e autorizar que, na hipótcse cle o
conttato vir a ser financiado, em partc orr integralmente, poi organismo finenceiro mtrltilatelal,
ntediante adiantÍlmento ou rcembolso, permitirá que o organismó financeiro e/ou pessoas por ele
formalntente indicadas possaú inspecionar o local da cxecLrção do conn ato c todos os clocurnentos,
contas e regiskos relacionados à licitação e à execução rlo contrato,

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCT]I,AÇAO Ao trDITAL D À pIToPosTz.
A presente ATÂ esth vinculada aos termos do Edital de Licitação - Pregão/Eleh'ôn ioo --N' ...D022
Processo l,icitatório N" /2022 e seLrs anesos. bcrrr como à Proposta da licitante venoedora.

CLÁUSULA DECIMA QTIINTA - CONHtrCIN{ENTO DAS PARTtrS
Ao firmar este instrumento declara a CONTRATADA ter plena ciência cle seu conteírdo, bor',.: como
dos demais docnmentos vinculados ao presente Contrato e do procedirnento licitatório.

CT,ÁUSULA Dtr,CIMA sII,xTÀ. Dos CAsos oMIssoS
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