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LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 448/2019 

 

1.      PREÂMBULO                                                                                                                                    
 
O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, inscrito no CNPJ sob nº 76.105.667/0001-10, sediado à 
Avenida Brasil, n° 277, Centro, Agudos do Sul/PR, por meio da Senhora Prefeita Municipal, Luciane 
Maira Teixeira, em conformidade com o disposto na Lei Federal 10.520/2002, Decreto Federal 
5.450/2005, Decreto Municipal 35/2006, Lei Federal 8.666/1993 e respectivas alterações, Lei 
Complementar Federal 123/2006 (alterada pela Lei 147/2014) e demais legislação correlata, torna 
pública a realização de procedimento de licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 
tipo MENOR PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VISANDO A 
INFORMATIZAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, com 
fornecimento em COTA ÚNICA, obedecendo ao seguinte calendário: 
 

 

1.1.1. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 

 
1.2. Para participação na licitação, os interessados deverão cadastrar-se previamente em Agências 
do Banco do Brasil e/ou acessar na Internet o site www.licitacoes-e.com.br, do Banco do Brasil S/A, de 
acordo com o Termo de Cooperação Técnica celebrado com o Município de Agudos do Sul. 
 
1.3. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 
condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as fases, sendo conduzido por Pregoeiro 
designado pela Prefeita do Município de Agudos do Sul/PR e responsável pelo processamento e 
julgamento. 
 
1.4. A proponente licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos no Item 1.1 
deste Edital. 
 
 

 2.      DO OBJETO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
 

2.1 A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VISANDO A 
INFORMATIZAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, de 
acordo com as condições e especificações constantes do presente edital, inclusive seus anexos, 
especialmente o Anexo I - Termo de Referência. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h30min do dia 28/06/2019 até às 08h30min do 
dia 16/07/2019. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h00min do dia 16/07/2019. 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE LANCES: às 10h00min do dia 16/07/2019. 

LOCAL: www.licitacoes-e.com.br BANCO DO BRASIL S/A 
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2.2 A presente Licitação reger-se-á pelo tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
 

 3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                 
 
3.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão às expensas da seguinte Dotação 
Orçamentária: 
 
A despesa referente a contratação acima, correrá por conta do orçamento geral de exercício de 2019, 
nas seguintes Dotações Orçamentárias, a saber: 
 
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
02.01.04 Administração  
02.01.04.122 Administração Geral  
02.01.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE  
02.01.04.122.0002.2.002 Manutenção das Atividades da Administração Geral 
 
27-4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

 
3.2. Devem estar incluídas no preço cotado todas as despesas com mão de obra, tributos e/ou 
contribuições e quaisquer outros encargos indispensáveis ao fornecimento do bem. 
 
 

 4.      DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES                                                                
 
4.1. O aviso deste Edital será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Paraná: 
www.diariomunicipal.com.br/amp/, órgão oficial de divulgação do Município de Agudos do Sul, no Site 
da Prefeitura Municipal: www.agudosdosul.pr.gov.br, no Site do Tribunal de contas do Paraná: 
www.tce.pr.gov.br, no site www.licitacoes-e.com.br, e no Jornal O Regional, jornal de grande circulação 
na Região. 
 
4.2. O Edital de Pregão Eletrônico completo estará à disposição dos interessados no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul/PR, no site www.agudosdosul.pr.gov.br e no site 
www.licitacoes-e.com.br. 
 
4.3. Para envio do edital por e-mail deve a licitante interessada enviar solicitação para o endereço 
eletrônico licitacao_agudos@hotmail.com, informando razão social e CNPJ/MF da empresa. 
 
4.4. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública do Pregão, 
qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos, requerer providências ou formular impugnação 
escrita, dirigida ao Pregoeiro e protocolada na Recepção da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, 
contra cláusulas ou condições do Edital. 
 
4.5. As consultas e informações complementares referentes à presente licitação poderão ser feitas 
pelo e-mail: licitacao_agudos@hotmail.com, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a 
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abertura da sessão pública. 
 
 

 5.      DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO                                                                                       
 
5.1. Poderão participar da presente licitação, EXCLUSIVAMENTE as MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, de acordo com o Art. 48, I, da Lei 
Complementar Federal 123/2006, com a nova redação da Lei Complementar nº 147/2014, que 
satisfaçam plenamente as condições previstas neste edital, que: 
 

a. Cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos 
respectivos atos constitutivos; 

b. Regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam integralmente as condições deste edital e 
seus anexos. 

 
5.2. Não será permitida a participação direta ou indiretamente na presente licitação as empresas 
interessadas: 
 

c. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666/93; 
d. Que estejam sob regime de recuperação judicial, em processo de recuperação judicial ou 

extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
e. Possuam incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção, 

de chefia ou de assessoramento, conforme estabelece o entendimento constante no Acórdão 
2745/10 – TCE/PR e no prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, publicado no 
AOTC 229 de 11/12/2009, referente à Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal que 
versa sobre o nepotismo, considerando-se inseridos no conceito de incompatibilidade o cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 
da autoridade contratante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de 
direção, de chefia ou de assessoramento. 

f. Não será permitida a participação de firma em consórcio, qualquer que seja a forma de 
constituição ou em processo de falência ou concordata ou que se encontre incursa nas 
penalidades previstas no Art. 7º da Lei nº. 10.520/2002 e no Art. 87, incisos III (perante este 
Município) e IV (imposta por órgão ou entidade da Administração Pública), da Lei 8.666/93. 
 

5.3. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
subsequente encaminhamento da proposta de preço, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico - endereço www.licitacoes-e.com.br, observados data e horário limite 
estabelecidos. 

 
5.4. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoes- 
e.com.br, na opção Acesso Identificado. 

 
5.5. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento das 
exigências de habilitação especificadas neste Edital. O fornecedor será responsável por 
todas as transações que forem realizadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo 
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
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5.6. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.7. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 

 6.      DO CREDENCIAMENTO            
 
6.1. Os interessados em participar no Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e 
senha pessoal para acesso ao sistema eletrônico, ambas intransferíveis, obtidas junto às Agências do 
Banco do Brasil S/A sediadas no País. 
 
6.1.1. Demais dados acerca da chave de identificação e senha poderão ser obtidos pelos interessados 
em participar do pregão eletrônico diretamente no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br ou por 
intermédio do portal www.bb.com.br no campo “Acesso Identificado”, sendo-lhes facultado, ainda, o 
acesso, através dos telefones 0800-785678 – BB Responde, 3003-0500 - capitais e regiões 
metropolitanas (suporte técnico) ou, 0800-7290500 – demais localidades (suporte técnico). 
 
6.2. A chave de identificação e senha pessoal poderá ser utilizada em qualquer Pregão Eletrônico, salvo 
quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do TCE/PR ou do Banco do Brasil, 
devidamente justificada. 
 
6.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura Municipal de 
Agudos do Sul ou ao Banco do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
6.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 

6.4.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 
6.4.2. As MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE deverão declarar no campo 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS, na oportunidade de credenciamento, a sua condição de ME ou 
EPP, para fazer valer o direito de prioridade no desempate (artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006). 
 

 7.      DO CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS             
 
7.1. A proposta eletrônica deverá ser encaminhada exclusivamente por meio do site www.licitacoes- 
e.com.br, a partir da liberação do edital, até às 08h30min do dia 16/07/2019, horário de 
Brasília/DF. 
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7.2. Até a abertura da sessão pública os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 
 
7.3. O licitante deverá dar oferta de forma clara e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra 
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 
7.4. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste edital. 
 
7.5. Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contido na proposta, prevalecerá este 
último, e no caso de discordância entre o valor unitário e total, prevalecerá o primeiro. 
 
7.6. As propostas não podem conter qualquer identificação do licitante proponente (tais como nome, 
CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, etc.), sob pena de desclassificação. 
 
7.7. A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente: 

 
a. Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve do Pregoeiro todas as 

informações necessárias para a sua formulação; 
b. Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta 

totalmente condizente com o objeto licitado; 
c. Sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa 

execução dos objetos em todas as fases. 
 
7.8. As propostas apresentadas e os lances formulados incluem todas e quaisquer despesas necessárias 
e indispensáveis para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo 
termo contratual e devem ser elaboradas em conformidade com a legislação aplicável e as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório, seus Anexos e os fatores a seguir: 
 

a. Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos e despesas necessárias ao 
fornecimento dos itens do anexo I deste Edital e do respectivo contrato; 

b. Especificação do objeto, observadas as características exigidas no presente Edital; 

c. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura das Propostas de 
Preço; 

d. Os valores cotados deverão ser expressos em Real, com apenas 02 (duas) casas após a 
vírgula. 

 
7.9. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo 
próprio as ESPECIFICAÇÕES, a MARCA E MODELO do item ofertado, conforme a ficha técnica 
descritiva do item, no anexo I deste edital, caso contrário a proposta será desclassificada de plano. 
 
7.10. O Município de Agudos do Sul não aceitará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou 
assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha 
expressamente a incidir sobre o objeto, na forma da lei. 
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7.11. Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão da 
parte da empresa ou de representante relativo à proposta de preços. 
 
7.12. O Pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer 
tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou 
de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
7.13. Para o julgamento das propostas de preços será adotado o critério de MENOR PREÇO POR 
LOTE, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de 
desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital. 
 
 

 8.      DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA                                                                                          
 
8.1. A partir das 09h00min do dia 16/07/2019, horário de Brasília/DF, a sessão pública na internet, 
no sítio eletrônico www.licitacoes-e.com.br, será aberta por comando do Pregoeiro, com a divulgação 
das propostas eletrônicas recebidas passando o Pregoeiro a avaliar a devida aceitabilidade. 
 
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, de plano, aqueles que sejam 
omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem 
o licitante, bem como aquelas que não estejam em conformidade com os outros requisitos estabelecidos 
neste Edital. 
 
8.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
8.4. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
8.5. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 

8.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no horário estabelecido neste edital, desde que não haja comunicação do pregoeiro em 
contrário. 
 
 

 9.    DA FORMULAÇÃO DE LANCES                                                                                                  
 
9.1. A partir das 10h00min do dia 16/07/2019, horário de Brasília/DF, será aberta a sessão pública 
de disputa de preços na internet, no sítio eletrônico www.licitacoes-e.com.br, por comando do 
Pregoeiro. 

 
9.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente 
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estas participarão da fase de lances. 

 
9.3. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e 
respectivo horário de registro e valor. 

 
9.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo 
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

 
9.5. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 05 (cinco) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos. 

 
9.6. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último que tenha sido anteriormente 
registrado no sistema. 

 
9.7. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do maior 
lance registrado, vedada a identificação do ofertante. 

 
9.8. Caso o licitante não realize lances, permanecerá o valor da última proposta eletrônica para efeito da 
classificação final. 

 
9.9. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 
total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

 
9.10. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das 
propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 

 
9.11. O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível à realização de 
eventual diligência. 

 
9.12. Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será 
dado prosseguimento à sessão pública. 
 
9.13. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

 
9.14. Caso a desconexão do Pregoeiro persista por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br. 
 

9.15. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, 
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
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9.16. Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de 
aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de 30 (trinta) minutos, 
findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o 
Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que 
tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, e decidir sobre a sua 
aceitação. 
 

9.17. Os fornecedores, a qualquer momento, depois de finalizado o lote, poderão registrar 
questionamentos ao Pregoeiro via Sistema, acessando a sequência “Relatório de Disputa”/”Chat de 
Mensagens”/”Enviar Mensagens”, para cada lote disputado. Esta opção estará disponível até o momento 
da declaração de vencedor no Sistema. 
 

9.18. O Pregoeiro/equipe de apoio responderá os questionamentos formulados pelos licitantes, via 
Sistema, ficando registrado no Relatório da Disputa as mensagens tanto dos licitantes quanto as 
respostas do Pregoeiro. 
 

 10.    DA HABILITAÇÃO                                                                                                                     
 
10.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro efetuará consulta aos cadastros 
descritos nos subitens 10.1.1 ao 10.1.4, a fim de comprovar a regularidade de situação do autor da 
proposta, cabendo ao Pregoeiro verificar, ainda, o cumprimento das demais exigências para habilitação 
especificadas nos itens seguintes deste Edital. 
 

10.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 
 

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

 
10.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria 

Geral da União (www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); 
 

10.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 
10.1.5. Lista de impedidos de licitar, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná – TCE/PR (http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/licitacoes-
municipais-impedidos-de-licitar/54/area/49); 

 
10.2. Para habilitação o proponente licitante deverá encaminhar, aos cuidados do Pregoeiro do Pregão 
Eletrônico em questão, os documentos relativos à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e 
Trabalhista, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico-Financeira e Declarações da 
Licitante, juntamente com a proposta de preços corrigida e o prospecto do veículo (folders, encartes, 
folhetos técnicos ou catálogos), impreterivelmente, deverão ser enviados via e-mail para a 
pregoeira em até 03 (três) horas após o término do Certame ou ainda anexados na 
plataforma caso o condutor habilite o upload dos mesmos. E-mail para envio dos documentos: 
licitação_agudos@hotmail.com 
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10.2.1. Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser encaminhados em 
originais ou cópias autenticadas por cartório competente ou ainda, por publicação em órgão de 
imprensa oficial, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, 
junto a proposta de preços corrigida, para a o seguinte endereço: 
 

Prefeitura Municipal de Agudos do Sul - PR 
Endereço: Av. Brasil, 277 – Caixa Postal 01 - Centro – CEP 83850-000 - Agudos do Sul - PR 
Pregoeiro (a): Débora N. Fagundes Rocha 
E-mail: licitacao_agudos@hotmail.com 
Telefone: (0XX) 41 3624-1808 
Ramal: (0XX) 41 3624-1244 – ramal 25 
 
10.3. O envelope contendo os documentos deverá estar lacrado e informar o nome da empresa, número 
do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico. 
 
10.4. Habilitação Jurídica: 

a. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, incluindo a última alteração, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso 
de sociedade por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores. Os 
documentos podem ser substituídos por Certidão Simplificada da Junta Comercial, desde 
que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo de atividade, com 
data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias; 

c. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

d. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
10.5. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ), emitido pela Secretaria da Receita Federal, com prazo de emissão não 
superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data de abertura da licitação; 

b. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de 
Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições 
sociais, emitida pela Receita Federal. 

c. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais, 
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito (ou Positiva com Efeitos de 
Negativa) ou documento equivalente do Estado sede da licitante na forma da lei; 

d. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais da 
sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito (ou 
Positiva com Efeitos de Negativa) ou documento equivalente do Município sede da licitante 
na forma da lei; 

e. Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
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mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; fornecida pela 
Caixa Econômica Federal – CEF, através do site www.caixa.gov.br; 

f. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos 
Trabalhistas – CNDT emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, através do site 
www.tst.jus.br 

 
10.6. Qualificação Técnica 

a. Apresentação de, ao menos, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter fornecido a contento, bens 
semelhantes ao ora licitado. O atestado deve conter o nome, endereço e o telefone de 
contato do(s) atestador(es), ou qualquer outro meio com o qual o licitador possa valer-se 
para manter contato com a(s) pessoa(s) declarante(s). 

 
10.7. Qualificação Econômico-Financeira 

a. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial/Concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo de emissão não superior a 90 (noventa) 
dias, contados retroativamente da data de abertura da licitação; 

 
10.8. Declarações da Licitante, elaboradas em papel timbrado e subscrita por seu representante 
legal, sob as penas da lei: 

 
a. Declaração da condição de microempresa, empresa de pequena porte, se for o 

caso, conforme modelo constante no Anexo II do presente edital; 
b. Declaração, nos moldes do anexo III deste edital, sob as penas da Lei, que: 

1) não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário 
noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, 
em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
2) nenhum dos sócios da proponente é servidor ou dirigente de órgão do Município 
de Agudos do Sul; 
3) não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
4) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
em qualquer e suas esferas; 
5) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

c. Comprovante de que a empresa se enquadra em regime de tributação de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:  

1. Para as empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação através do comprovante 
extraído do site da Secretaria da Receita Federal, através do site 
http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21, ou, através de 
Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado ou declaração prestada para a Junta 
Comercial do Estado, atestando a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  
2. Para empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, através de Certidão 
Simplificada da Junta Comercial do Estado ou declaração prestada para a Junta Comercial do 
Estado, atestando a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
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10.9. O Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Prefeitura do Município de Agudos do 
Sul, em vigência na data da apresentação das propostas, será aceito em substituição aos documentos 
enumerados nos subitens 10.4. (alíneas a, b, c e d), 10.5. (alínea a). 
 

10.9.1. As declarações previstas na alínea no item 10.8. não são substituídas pela 
apresentação do Certificado de Registro Cadastral. 

 
10.10. As certidões que não apresentarem o prazo de validade em seu corpo serão consideradas válidas 
desde que emitidas com antecedência máxima de até 60 (sessenta) dias da data prevista para a 
abertura do Pregão. 
 
10.11. Em conformidade com a Lei Complementar n. 123/2006, as microempresas e empresas de 
pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 

10.11.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do 
Município de Agudos do Sul, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou certidões positivas com 
efeito de certidão negativa. 
 
10.11.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 10.11.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei 
Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
10.12. Todos os documentos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente, plenamente legíveis, não sendo aceitos documentos cujas datas 
estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas. 
 

10.13. Todas as Declarações de que trata o Item 10.8 deverão ser apresentadas em original. 
 
10.14. Se o licitante que apresentar a proposta ou lance de menor valor não cumprir às exigências de 
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Nessa etapa o Pregoeiro 
poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor. 
 
10.15. Constatado o atendimento das exigências estabelecidas neste Edital, o objeto da licitação será 
adjudicado ao autor da proposta com lance de menor valor. 
 
 
 11.    DOS RECURSOS                                                                                                                         
 
11.1. Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-
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lo, manifestando sua intenção, via sistema, com registro da síntese das suas razões, ficando ciente da 
juntada de memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente. 
 
11.2. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder 
pela proponente. 
 
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso. 
 
11.4. Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente. 
 
11.5. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 
 
11.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
11.7. Não serão aceitos recursos cuja petição tenham sido apresentados fora do prazo e/ou 
apresentada por quem não está legalmente habilitado para representar a empresa licitante. 
 

 12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS                                                                                        
 
12.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 
justificativa aceita pelo Município de Agudos do Sul, resguardada os preceitos legais pertinentes, poderá 
acarretar as seguintes sanções: 
 
I. advertência, em caso de conduta que prejudique o andamento do procedimento licitatório ou da 
execução contratual; 
 
II. multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor licitado, por dia útil, limitada ao 
percentual máximo de 2% (dois por cento), na hipótese de atraso no adimplemento das obrigações 
assumidas na licitação. 
 
III. multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor total global licitado, nas seguintes hipóteses, 
dentre outras: 
 

a. não cumprimento das obrigações assumidas na licitação; 
b. não entrega de documentação exigida para o certame ou para recebimento do pagamento; 
c. apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou para recebimento do 

pagamento; 
d. não manutenção da proposta; 
e. retardamento da execução do objeto da licitação; 
f. falha na execução do objeto da licitação; 
g. fraude na execução do objeto da licitação; 
h. comportamento inidôneo; 
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i. cometimento de fraude fiscal. 
 
IV. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública conforme previsto no art. 7º da Lei 10.520/2002 por prazo de até 5 (cinco) anos. 
 
V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes decorridos o prazo da sanção aplicada. 
 
12.2. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, 
previstas na Lei nº. 8.666/93 inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e 
danos causados à Administração. 
 
12.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pelo Município de Agudos do Sul. 
 
12.4. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no Município de 
Agudos do Sul, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao 
crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
12.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
12.6. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o 
contraditório e ampla defesa, após regular abertura de Processo Administrativo apuratório de 
irregularidades. 

 

 13.    DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO                                                                                      
 
13.1. Homologada a licitação e adjudicado o objeto, o Município de Agudos do Sul convocará o 
adjudicatário, que deverá assinar o termo de contrato em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da 
convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
13.2. O Município de Agudos do Sul convocará os proponentes remanescentes para celebrar o contrato, 
na ordem de classificação, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidas neste Edital ou não apresentar situação regular de habilitação, e assim sucessivamente, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no 
Art.  81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
13.3. Ocorrendo a hipótese indicada no item anterior, caracterizar-se-á o descumprimento total da 
obrigação assumida pelo licitante vencedor e adjudicatário, com as sujeições às penalidades legais 
expressas na Lei Federal nº 8.666/93. 
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14.    DO GESTOR DO CONTRATO                                                                                                          
 
14.1. A Administração indicará como gestor do contrato a servidora DORLI APARECIDA 
MINICOVSKI HUBEL, matrícula 2624, dentro dos padrões determinados pela Lei de Licitações e 
Contratos nº 8.666/93, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, 
procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel 
cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato. Entre suas atribuições está a de 
apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 
8666/93 que trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e 
cometimento de outros atos ilícitos.  
 
14.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas a 
autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 
 
 

15.    DA FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO E ENTREGA                                                    
 
15.1. O licitante vencedor deverá entregar os equipamentos no prazo máximo de 20 (vinte) dias, 
contados do recebimento da AF – Autorização de Fornecimento. 

15.2. O transporte do objeto da licitação, bem como a descarga, ocorrerão por conta e risco da licitante 
vencedora. 

15.3. Os equipamentos deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, localizada na 
Avenida Brasil nº 38, Centro, Agudos do Sul – PR, de segunda à sexta-feira, nos horários das 09:00h às 
11:00h e das 13:00h às 16:30h. Entende-se por recebimento o descarregamento e acomodação do 
veículo no local acima indicado.  

15.4. Fica designada a servidora DORLI APARECIDA MINICOVSKI HUBEL, para exercer a 
fiscalização e o acompanhamento do objeto deste Edital, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 
da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido no Edital. 

 16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                                                                                         
 
16.1. O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante 
apresentação da Nota Fiscal e da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), do Certificado de Regularidade 
do FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
16.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul – CNPJ: 
76.105.667/0001-10, Endereço: Avenida Brasil, 277, Centro, Agudos do Sul, Paraná, CEP 83.850-000, 
contendo descritivos do veículo no corpo da nota. 
 

16.3. Em observância ao art. 32 da Instrução Normativa nº 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária 
da CONTRATADA.  
 
16.4. Caso a conta bancária informada não seja do Banco Oficial do Município, será descontado do 
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respectivo pagamento a taxa de transferência eletrônica. 
 
16.5. Os preços oferecidos serão irreajustáveis. 
 

17.    DA GARANTIA  
 
17.1. Juntamente com a Proposta de Preços, a empresa vencedora deverá fornecer garantia para o 
equipamento de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou por maior período, quando expressamente previsto 
no Anexo I, deste Edital, sempre contados a partir do recebimento do bem. 
 
 

 18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS                                                                                                      
 
18.1. O Pregoeiro reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver 
dúvidas ou julgar necessário. 
 
18.2. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 

18.3. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos 
proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que 
o integram. 
 
18.4. O Município de Agudos do Sul se reserva no direito de revogar, anular ou transferir a presente 
licitação, em caso de interesse público. 
 
18.5. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município revogá-la, 
no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado 
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 
 
18.6. O Município poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou 
para sua abertura. 
 
18.7. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo que a falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a revogação da adjudicação ou do 
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
18.8. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação ou inabilitação. 
 
18.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
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18.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade 
e a segurança da contratação. 
 
18.11. As decisões referentes a este processo de licitação poderão ser comunicadas às proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação no 
Órgão Oficial do Município. 
 
18.12. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 
 
18.13. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 
Edital. 
 
18.14. Não cabe ao BANCO DO BRASIL S/A qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo 
fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da 
prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada. 
 
18.15. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 
Regional de Fazenda Rio Grande da Comarca da região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná. 
 
18.16. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 9h00min às 
11h30min e das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento 
de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul para melhores esclarecimentos, ou 
pelo telefone (41) 3624-1808. 
 
18.17. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos 
autos da licitação e não será devolvida à proponente. 
 
18.18. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 
pertinente. 
 

 19. DOS ANEXOS                                                                                                                              

19.1. Compõem este Edital os seguintes Anexos: 

Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II - Modelo de declaração de condição de ME/EPP; 
Anexo III – Modelo de declarações; 
Anexo IV – Minuta de contrato. 

 
Agudos do Sul, 26 de junho de 2019. 

 
 
 

Luciane Maira Teixeira 
Prefeita Municipal
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO DO POSTO DE 
ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, conforme especificações abaixo 
relacionadas. 
 

    VALOR MÁXIMO 

LOTE UN QTDE ESPECIFICAÇÃO MATERIAL VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 UN 1 

COMPUTADOR - CPU1  
Processador de 64 bits: 
Arquitetura "desktop"; 
 1.1  Plataforma Intel:  
 1.1.1  Core i5, sétima geração, clock base de 3,0 
GHz; 
 1.1.2  Memória Smart Cache de 6,0 MB; 
 1.1.3  Serão aceitas gerações e versões 
superiores do processador; 
 1.2  Dissipador e ventilador do mesmo fabricante 
do processador ou homologado pelo fabricante   
do   equipamento   de   acordo   com   as   
recomendações   do   fabricante   do processador.  
 2  Motherboard:  
 2.1  System Bus com velocidade igual ao do 
processador fornecido; 
2.2  Deverá implementar: 
 2.2.1  Função de registro de número de 
patrimônio em memória não volátil; 
 2.2.2  Implementar mecanismo de proteção que 
após gravado o número do patrimônio, este não 
poderá ser alterado nem removido; 
 2.2.3  Controle de permissão de acesso através 
de senhas, sendo uma para inicializar o 
computador e outra para ter acesso aos recursos 
de administração da BIOS; 
 2.3  Controladora de discos rígidos SATA ou 
mSATA ou M.2: 
 2.3.1  2 (duas) ou mais portas no padrão SATA, 
mSATA ou M.2, pelo menos 1 (uma) com 
velocidade 6,0 Gb/s; 
 2.3.2  Cabos de ligação aos dispositivos que 
suportem o padrão solicitado; 
 2.4  Controladora USB com suporte a dispositivos 
externos: 
 2.4.1  2 (duas) ou mais interfaces no padrão USB 
3.0, ou superior; 
 2.4.2  4 (quatro) ou mais interfaces no padrão 
USB 2.0, ou superior; 
 2.4.3  A soma de todas as interfaces USB deverá 

R$ 4.285,38 R$ 4.285,38 
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permitir conectar 6 (seis) ou mais dispositivos 
diretamente; 
 2.5  Controladora de áudio analógico:  
 2.5.1  1 (uma) saída estéreo; 
 2.5.2  1 (uma) entrada de microfone; 
 2.5.3  Ambas podem ser ofertadas num só 
interface de áudio composto, que permita uso 
simultâneo de entrada de microfone e saída 
estéreo; 
 2.6  Capacidade de expansão para 16 GB de 
memória RAM; 
 2.7  Módulo TPM (Trusted Plataform Module) 
para criptografia dos dados do disco rígido: 
 2.7.1  Integrado a motherboard e sem uso de 
conectores, de forma que não permita remoção do 
módulo;  
 2.7.2  Versão 2.0 ou superior; 
 2.8  Chipset:  
 2.8.1  Deverá ser do mesmo fabricante do 
processador; 
 2.8.2  Deverá suportar velocidade do barramento 
de comunicação com o processador ofertado; 
 2.8.3  Operar com dois canais simultâneos (Dual 
Channel); 
2.9  BIOS:  
 2.9.1  UEFI desenvolvida pelo fabricante do 
equipamento ou este deverá ter direitos 
(COPYRIGHT) sobre esta BIOS; 
 2.9.2  Suporte à SMBIOS, ACPI, atualização e 
configuração da BIOS; 
 2.9.3  Suporte aos recursos PXE (Pre-boot 
Execution Environment) e WOL (Wake on LAN). 
 3  Interface de rede interna:  
 3.1  Ethernet com velocidades 10/100/1000 Base-
T/TX; 
 3.2  Implementar as funções Wake-On-LAN 
(WOL) e PXE 2.0; 
 3.3  Auto-negotiation   (suporte   a   negociação   
automática   de   velocidade   e   ao   modo 
half/full duplex); 
 3.4  Conector RJ-45. 
 4  Controladora de vídeo: 
 4.1  On-board; 
 4.2  2 (duas) saídas digitais em interfaces 
distintas, podendo ser padrão DVI ou HDMI ou 
DisplayPort; 
 4.3  Suporte simultâneo a 2 monitores; 
 4.4  1,5 GB de memória compartilhada; 
 4.5  Resolução 1.920 x 1.080 dpi em ambas as 
saídas; 
 4.6  Compatível com o padrão DirectX 12, ou 
superior.  
 5  Memória RAM:  
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 5.1  DDR4, 2.133 MHz; 
 5.2  2 (dois) módulos idênticos de 4,0 GB, 
totalizando 8,0 GB; 
 5.3  Os pentes de memória devem ser 
homologados pelo fabricante do equipamento. 
 6  Unidade de disco rígido: 
 6.1  Tecnologia SSD, conexão SATA ou mSATA 
ou M.2; 
 6.2  Compatível com a controladora fornecida no 
equipamento; 
 6.3  Capacidade de armazenamento de 240 GB 
ou superior; 
 6.4  Velocidade de leitura mínima de 450 MB/s; 
 6.5  Velocidade de gravação mínima de 250 
MB/s. 
 7  Gabinete: 
7.1  Com slot de segurança furado no próprio 
gabinete para tranca tipo "Kensington",que trave 
todas as partes do gabinete; 
 7.2  Sensor de intrusão com gerador de alertas, 
mesmo que o equipamento for aberto desligado 
da energia, com geração de logs na BIOS; 
 7.3  6 (seis) interfaces padrão USB, sendo 2 
(duas) frontais e 4 (quatro) traseiras; 
 7.4  Conector(es) de entrada e saída de áudio, 
sendo aceita interface tipo combo; 
 7.5  Fonte bivolt (127 e 220 V): 
 7.5.1  Com correção de fator de potência ativo; 
 7.5.2  Eficiência de no mínimo 87% com 20% e 
100% de carga, no mínimo 90% com 50%   de   
carga,   medida   sob   115   V,   equivalente   à   
certificação   80   PLUS   Gold 
(http://www.plugloadsolutions.com), devendo 
constar no site o nome do fabricante e o modelo 
da fonte do equipamento ofertado; 
 7.5.3  Todas   conexões   internas   à   placa-mãe   
e   aos   periféricos   devem   ser   feitas 
diretamente, sem uso de adaptadores ou 
extensores;  
 7.5.4  Com capacidade de suportar os 
componentes solicitados; 
 7.5.5  Cabo de força NBR-14.136; 
 7.6  Abertura do gabinete e remoção de 
componentes sem uso de ferramentas (tool less); 
 7.6.1  A unidade de disco poderá ser fixada com 
parafusos; 
 7.7  Volume máximo de 14.000 cm³ (altura x 
largura x profundidade); 
 7.8  Deverá ser fornecido com os acessórios 
necessários para utilização do gabinete nas 
posições horizontal e vertical. 
 8  Periféricos:  
 8.1  Mouse ótico com resolução de 1000 dpi, 2 
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(duas) teclas, dispositivo de rolagem (scroll), 
interface USB e com mouse pad apropriado; 
 8.2  Teclado com interface USB, padrão ABNT 2; 
 8.3  O comprimento mínimo dos cabos do teclado 
e do mouse deve ser 1,5 m, ou maior, sem uso de 
adaptadores ou extensões; 
 8.4  Mouse   e   teclado   deverão   ser,   
obrigatoriamente,   do   mesmo   fabricante   do 
equipamento   fornecido,   (sendo   aceito   o   
regime   de   OEM   (Original   Equipment 
Manufacturer),   desde   que   devidamente   
comprovado   pelo   fabricante),   e   possuir   a 
mesma tonalidade do gabinete (cor), não sendo 
aceito o emprego de mouses de livre 
comercialização no mercado. 
 9  Compatibilidade:  
 9.1  Com o sistema operacional Microsoft 
Windows 10 Professional de 64 bits; 
 9.2  O equipamento ofertado deverá constar no 
Microsoft Windows Catalog (HCL) para o sistema 
operacional Windows 10 Professional. A 
comprovação da compatibilidade será efetuada 
pela apresentação do documento Hardware 
Compatibility Test Report emitido especificamente 
para o modelo no sistema operacional ofertado.  
Website https://sysdev.microsoft.com/en-
US/Hardware/LPL/ ou endereço que porventura 
venha a substituir o citado. 
 10  Sistema operacional:  
 10.1  Licença de uso do sistema operacional 
Microsoft Windows 10 Professional de 64 bits, 
versão em Português Brasil, em regime OEM; 
 10.2  Chave da licença (BIOS OEM Key) do 
sistema operacional Microsoft Windows 
deverá estar gravada na BIOS do equipamento. A 
comprovação será efetuada usando uma 
ferramenta de software que possa demonstrar 
esta característica, por exemplo, ProducKey v1.80 
ou superior, no site:  
http://www.nirsoft.net/utils/produkey-x64.zip  ou 
através do comando no sistema operacional slmgr 
-dlv; 
 10.3  O sistema operacional licenciado deverá 
estar pré-instalado no equipamento, 
com   drivers   para   todos   os   componentes   
fornecidos   e   software   de   gerência   dos 
recursos que o TPM oferece; 
 11  Certificações e requisitos de qualidade:  
 11.1  Deverá ser entregue o Certificado de 
Conformidade com a Portaria nº 170/2012 do 
Inmetro, abrangendo os ensaios de: 
 11.1.1  Compatibilidade com a norma IEC 60950 
(Requisitos de Segurança); 
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 11.1.2  Compatibilidade   com   a   norma   IEC   
61000   (Emissão   Eletromagnética   e   de 
Radiofrequência); 
 11.1.3  Eficiência Energética. 
 11.2  Caso o equipamento ofertado tenha sido 
projetado para o mercado internacional, serão 
aceitas: 
 11.2.1  Certificado de Conformidade com a norma 
IEC 60950; 
11.2.2  Certificado de Conformidade coma norma 
IEC 61000; 
 11.2.3  Certificação de consumo eficiente de 
energia Energy Star 6, ou superior, ou certificação 
similar emitida por entidade / laboratório creditado 
pelo Inmetro. 
 11.3  O   equipamento   ofertado   deve   estar   
listado   na   ferramenta   eletrônica   EPEAT 
(Electronical   Product   Environmental   
Assesment   Tool   -   http://www.epeat.net),   na 
categoria Gold; 
 11.4  Certificado da Anatel (aplicável apenas às 
interfaces WiFi, Bluetooth ou 3G/4G): 
 11.4.1  A PROPONENTE deverá apresentar o(s) 
certificado(s) emitidos pela Anatel para operar as 
interfaces de rede wireless (WiFi), 3G/4G e 
Bluetooth para os produtos ofertados, de acordo 
com os requisitos solicitados; 
 11.4.2  O   certificado   deverá   estar   com   a   
validade   vigente,   sendo   passível   de 
verificação no portal www.anatel.gov.br; 
 11.4.3  O selo de certificação deverá estar fixado 
no equipamento em local visível. 
 11.5  As exigências das certificações para o 
equipamento ofertado deverão: 
 11.5.1  Ser comprovadas quando da 
apresentação da proposta; 
 11.5.2  Ser apresentados laudos técnicos do IPT, 
Inmetro ou outro órgão nacional ou internacional 
acreditado pelo Inmetro, com autoridade 
reconhecida no tema;  
11.5.3  Os documentos deverão ser em língua 
portuguesa ou inglesa, ou com tradução 
juramentada no caso da documentação original 
tiver sido emitida em outra língua estrangeira; 
 11.5.4  Os documentos deverão estar dentro do 
prazo de validade. 
 11.6  Requisitos de qualidade: 
 11.6.1  Todos os componentes do equipamento e 
respectivas funcionalidades deverão ser   
compatíveis   entre   si,   sem   a   utilização   de   
adaptadores,   frisagens,   pinturas, usinagens em 
geral, furações, emprego de adesivos, fitas 
adesivas ou quaisquer outros procedimentos   ou   
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emprego   de   materiais   inadequados   ou   que   
visem   adaptar forçadamente o equipamento ou 
suas partes que sejam fisicamente ou logicamente 
incompatíveis. 
 12  Manuais, drivers e acessórios: 
 12.1  Fornecer manuais para instalação e 
configuração, mídias e acessórios de todos os 
componentes adquiridos; 
12.2  Fornecer   placas,   dispositivos,   cabos,   
software,   instalados,   configurados   e ativados, 
bem como suporte técnico para os mesmos. 

2 UN 1 

ESCÂNER BIOMÉTRICO (SOLICITAÇÃO) 
1 Funcionalidade do Equipamento: 
 1.1 Dispositivo que permita a captura da imagem 
da impressão digital ao vivo no modo rolado; 
 1.2 Tecnologia óptico com prisma de vidro ou 
tecnologia eletroluminescente; 
 1.3 O dispositivo, juntamente o software, deverá 
permitir a captura de imagens de impressões 
digitais por meio da rolagem de cada dedo; 
 1.4 O   dispositivo   e   ou   o   software   não   
poderão   realizar   pré-processamentos   que 
degradem a imagem capturada ou omitam níveis 
de cinza capturados pelo sensor do dispositivo;  
 1.5 Resolução não interpolada mínima de 500 
DPI e tamanho de imagem de 750x800 pixels;  
 1.6 Possuir 256 níveis de escala de cinza (8 bits 
gray level); 1.7 Taxa de amostragem de quadros 
por segundo (frame rate) de, no mínimo, 15 fps 
(frames por segundo); 
 2 Características Construtivas: 
 2.1 Interface USB 2.0; 
 2.2 Dimensões do prisma de vidro de leitura, 
mínima de 1.6" x 1.5" (40.6 mm x  38.1mm) de 
área efetiva da imagem capturada; 
 2.3 Deve atender os padrões internacionais: 
FCC, CE, PIV- FBI;  
 2.4 Constar nas especificações do FBI 
(BioSpecs): Apêndice F. 
 3 Conectividade e Cabo: 
 3.1 Interfaces USB compatível com o padrão 2.0; 
 3.2 O cabo do equipamento deverá dispor de 
cabo de conexão ao microcomputador, 
de alta durabilidade e comprimento mínimo de 
1,5m.  
 4 Compatibilidade:  
 4.1 Possui driver compatível com os sistemas 
operacionais MS Windows 8.1 / 10 de 64 bits; 
 5 Homologação:  
 5.1 A homologação da  solução  será  realizada  
em  estação  com  um dos  sistemas operacionais 
acima;  
 6 Manuais, drivers e acessórios:  

R$ 2.285,66 R$ 2.285,66 
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 6.1 Fornecer manuais para instalação e 
configuração, mídias e acessórios de todos os 
componentes adquiridos; 
 6.2 Fornecer APIs e documentações para 
interação com softwares desenvolvidos; 
 6.3 Fornecer   SDK   (Software   Development   
Kit)   visando   fornecer   acesso   direto   às 
funções do dispositivo; 
 6.4 Indicação no site do fabricante do produto 
proposto. 

3 UN 1 

WEBCAM 
1 Câmera 
 1.1 Resolução real do sensor de captura de vídeo 
de no mínimo 1080p (até 1920 x1080 pixels); 
 1.2 Gravação de vídeo em Full HD (até 1920 x 
1080 pixels); 
 1.3 Taxa de quadros mínimos de 30 fps;  
 1.4 Compactação de vídeo H.264; 
 1.5 Correção automática para pouca luz; 
1.6 Lente com foco automático; 
 1.7 Zoom digital por software; 
 1.8 Microfone embutido; 
1.9 Base para fixação em monitores e tripé. 
2 Compatibilidade:  
 2.1 Com   o   sistema   operacional   Microsoft   
Windows   7,  8.1   e   10   de   32/64   bits   ou 
superior. 
 2.2 Compatibilidade com DirectX 9 ou superior; 
 3 Interface:  
 3.1 USB 2.0 com detecção automática (Plug & 
Play), com o respectivo cabo. 
 4 Manuais, drivers e acessórios:  
 4.1 Fornecer manuais para instalação e 
configuração, mídias e acessórios de todos os 
componentes adquiridos; 
 4.2 Possui driver compatível com os sistemas 
operacionais Microsoft Windows 7, 8.1 e 10 de 32 
e 64 bits ou superior. 

R$ 453,45 R$ 453,45 

4 UN 1 

BANNER FOTOGRÁFICO COM TRIPÉ 
REGULÁVEL 
- Banner padrão fotográfico para identidade; 
- Fundo de cor branca fosca; 
- Dimensões: 1,50m (altura) x 1,00m (largura); 
- Tripé com regulagem de altura. 

R$ 310,00 R$ 310,00 

5 UN 1 

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 
Características Mínimas Obrigatórias: 
1 Funcionalidade do Equipamento: 
1.1 Destinado à leitura de etiquetas com código 
de barras; 
1.2 Tipo pistola de leitura ótica (scanner de mão) 
em múltiplas densidades e cores; 
1.3 Ler código de barras com baixa qualidade e 
impressos em papel reciclável. 

R$ 1.049,98 R$ 1.049,98 
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2 Características Construtivas: 
2.1 Carcaça em material resistente e que suporte 
queda até 1,5 m em chão de concreto; 
2.2 Apresentar acabamento externo com pintura 
em cor uniforme sem deformações, arestas 
cortantes ou parafusos salientes; 
2.3 Carcaça identificada com número de série, 
marca e modelo; 
2.4 Suporte apropriado ao equipamento que 
possa ser fixado (aparafusado) em sentido 
vertical, com opção de disparo automático (sem 
uso das mãos) do gatilho; 
2.5 Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) maior que 
70.000 horas. 
3 Tecnologia: 
3.1 Diodo Laser - Class II ou Linear Imager com 
650nm +/- 5%. 
4 Características Funcionais: 
4.1 Acionamento através de gatilho e 
acionamento automático; 
4.2 Indicações de Leitura: Sonora (beep) e 
Luminosa (LED); 
4.3 Taxa de Leitura Mínima 70scan/s; 
4.4 Condições de Contraste e Reflexão: Mínimo 
de 20%; 
4.5 Ler etiqueta impressa de densidade de 3 mils; 
4.6 Ler etiqueta impressa com largura do código 
1D de 15 cm a uma distância de 22 cm; 
4.7 Alimentação fornecida pelo micro. 
5 Ambiente de Operação: 
5.1 Deverá efetuar leitura precisa do código de 
barras a uma luminosidade ambiente de 60.000 
lux. 
6 Conectividade e Cabo: 
6.1 Interface USB compatível com os padrões 2.0; 
6.2 O cabo do equipamento deverá dispor de 
cabo de conexão à estação/notebook, de alta 
durabilidade e comprimento mínimo de 1,5 m. 
7 Padrão de Simbologia: 
7.1 O equipamento deverá reconhecer os 
seguintes formatos de códigos de barras 1D: 
UPC, EAN 8/13, JAN, Code 25 - Intercalado 2 de 
5. 
8 Compatibilidade: 
8.1 Com o sistema operacional Linux Kernel 2.6.x, 
última versão estável disponível; 
8.2 Com os sistemas operacionais Microsoft 
Windows 7 / 8.1 Professional e 10. 
9 Homologação: 
9.1 A homologação da solução será realizada em 
estação com um dos sistemas operacionais 
acima, a critério da CONTRATANTE e nas suas 
instalações. 
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10 Manuais, drivers e acessórios: 
10.1 Fornecer manuais para instalação e 
configuração, mídias e acessórios de todos os 
componentes adquiridos; 
10.2 Fornecer cabos, softwares, bem como 
suporte técnico para os mesmos. 

6 UN 1 

ESCÂNER BIOMÉTRICO (ENTREGA) 
1 Funcionalidade do Equipamento: 
 1.1 Tipo óptico que permita a captura da 
impressão digital no modo pousado; 
 1.2 Sensor de presença de impressão digital 
(Auto-On); 
1.3 Realizar funções de Extract e Match de 
minúcias de digitais; 
 1.4 As imagens de impressões digitais deverão 
ter resolução mínima de 500 DPI; 
 1.5 Níveis de escala de cinza: (8 bits gray level); 
 1.6 Tamanho da imagem mínimo: 248 x 292 
pixels; 
 1.7 Deve atender os padrões internacionais : 
FCC e CE. 
 2 Características Construtivas: 
 2.1 Leitor ótico com janela do prisma do scanner 
tendo área de coleta mínima de 16mm X 18 mm. 
 3 Conectividade e Cabo: 
 3.1 Interfaces USB com detecção automática 
(Plug & Play) compatível com o padrão 2.0 ou 
superior; 
 3.2 O cabo do equipamento deverá dispor de 
cabo de conexão ao microcomputador, de alta 
durabilidade e comprimento mínimo de 1,5 m.  
 4 Compatibilidade:  
 4.1 Com o sistema operacional MS Windows 7/10 
de 32/64 bits ou superior e Linux kernel 2.6 ou 
superior de 32/64 bits. 
 5 Manuais, drivers e acessórios:  
 5.1 Fornecer manuais para instalação e 
configuração, drivers e acessórios de todos os 
componentes adquiridos. 
 5.2 Fornecer SDK de desenvolvimento de 
extração e confronto nos padrões:  
 5.2.1 Suporte a compressão de imagem: WSQ; 
 5.2.2 ISO/IEC 19794-2 2005, gratuito, compatível 
com C e C++; 
 5.2.3 ANSI/INCITS 378-2004; 
 5.2.4 Qualidade da imagem: NIST NFIQ. 
 5.3 Fornecer cabos, software, instalados, 
configurados e ativados, bem como suporte 
técnico para os mesmos. 

R$ 3.650,00 R$ 3.650,00 
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OBSERVAÇÕES GERAIS: 
 
a) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 
b) Tipo de licitação: Menor Preço 
c) Critério de Julgamento: Por Lote 
d) No valor global da proposta apresentada deverão estar inclusos os impostos, fretes, encargos 
sociais e trabalhistas, e demais despesas pertinentes à entrega do objeto, bem como aquelas 
decorrentes de eventuais substituições dos mesmos. 
e) MARCA/MODELO DOS EQUIPAMENTOS: A licitante deverá indicar na proposta a marca do 
bem por ela cotado, inclusive o modelo, que atendam as especificações e condições deste Anexo e do 
seu Edital. 
f) Prazo Mínimo de Garantia: 12 meses, ou aquele oferecido pelo fabricante, ou que for maior. 
g) Manual: A licitante deverá ofertar o bem que contenha obrigatoriamente manual em língua 
portuguesa. 
h) O licitante vencedor deverá entregar o equipamento no prazo máximo de 20 (vinte) dias, 
contados do recebimento da AF – Autorização de Fornecimento. 
i) O transporte do objeto da licitação, bem como a descarga, ocorrerão por conta e risco da 
licitante vencedora. 
j) Os equipamentos deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, localizada 
na Avenida Brasil nº 38, Centro, Agudos do Sul – PR, de segunda à sexta-feira, nos horários das 09:00h 
às 11:00h e das 13:00h às 16:30h. Entende-se por recebimento o descarregamento e acomodação do 
veículo no local acima indicado.  
k) Prazo para pagamento: até 30 dias após a entrega realizada e conferida do bem, mediante 
apresentação da Nota Fiscal. 
l) Telefones para informações: 

a) assuntos sobre especificações do bem - fone: (41) 3624-1577 no Posto de Atendimento 
do Instituto de Identificação com Dorli. 
b) assuntos relacionados com documentos e Editais – fone: (41) 3624-1808 - 
Departamento de Compras e Licitações. 
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ANEXO II -MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 
 
 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL 
PREGÃO ELETRÔNICO 44/2019 
 
 
DECLARAMOS, sob as penas da lei, que a empresa  , inscrita no CNPJ 
nº  , cumpre os 
requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte 
estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a 
usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. 
 
DECLARAMOS, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 
3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais 
defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja 
declarada vencedora do certame. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

[Local], _____de ________________de 2019. 
 
 
 
 

[Nome/Cargo/Assinatura do Responsável 
Legal] [Nome da Empresa] 

[CNPJ] 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES 
 
 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL 
REF. PREGÃO ELETRÔNICO 44/2019 
 

 

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________ e 
Inscrição Estadual nº _______________________, sediada na Rua ___________________________, 
nº _______, bairro _________________________, CEP: _________________________, na cidade de 
_____________________________, estado de _______________________, DECLARA, para os fins de 
direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em epígrafe, instaurado por este 
município, que: 
 

a) Não possui, no seu Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n.º 9854, 
de 27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93; 

b) Nenhum dos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Agudos do Sul; 
c) Não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e 

suas esferas; 
e) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 

[Local], _____de ________________________de 2019. 
 
 
 

[Nome/Cargo/Assinatura do Responsável 
Legal] [Nome da Empresa] 

[CNPJ] 
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO  
Contrato de fornecimento que entre si 
celebram o Município de Agudos do Sul e 
a empresa _______________________, 
na forma abaixo. 

O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob 
nº 76.105.667/0001-10, com sede na Av. Brasil, nº 277, nesta cidade, neste ato representado pela Sra. 
Prefeita Municipal Luciane Maira Teixeira, portadora da Cédula de Identidade RG nº XXXXXX e 
inscrito no CPF/MF nº XXXXXX, residente e domiciliada em Agudos do Sul-PR, doravante denominado 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ______________________, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº. ___________ com sede na Rua __________________, nº. ___, Bairro 
_______, Cidade __________, neste ato representada por _________________, portador da Cédula de 
Identidade RG nº ________________, inscrito no CPF/MF sob nº. ______________, doravante 
denominada CONTRATADA, vencedora do certame licitatório nº. 44/2019 na Modalidade de PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, resolvem firmar o presente contrato, obedecidas as condições estabelecidas 
na Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas através da Lei nº. 8.883/94 e 9.648/98 e 
Lei Federal 10.520/02, e mediante as cláusulas e condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VISANDO 
A INFORMATIZAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO, 
conforme tabela abaixo. 

... 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Integram e completam o presente Instrumento, para todos os fins de direito, 
obrigando as partes em todos os seus termos, a proposta da CONTRATADA, bem como as 
especificações do Pregão nº 44/2019 e seus anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância total de R$ ________ (por extenso), em moeda 
corrente nacional, em até 30 dias após a entrega do bem, mediante apresentação da Nota Fiscal. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - FORMA DE PAGAMENTO 
 
O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante 
apresentação da Nota Fiscal e da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), do Certificado de Regularidade 
do FGTS – CRF e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Agudos do Sul – CNPJ: 
76.105.667/0001-10, Endereço: Avenida Brasil, 277, Centro, Agudos do Sul, Paraná, CEP 83.850-000, 
contendo os descritivos do veículo no corpo da nota. 
 
Em observância ao art. 32 da Instrução Normativa nº 45/2010, do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, o pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica diretamente na conta bancária da 
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CONTRATADA.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

A despesa referente a contratação acima, correrá por conta do orçamento geral de exercício de 2019, 
nas seguintes Dotações Orçamentárias, a saber: 
 
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
02.01.04 Administração  
02.01.04.122 Administração Geral  
02.01.04.122.0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA TRANSPARENTE  
02.01.04.122.0002.2.002 Manutenção das Atividades da Administração Geral 
 
27-4.4.90.52.00.00.00.00.100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO GESTOR DO CONTRATO  
 
A Administração indicará como gestor do contrato a Servidora DORLI APARECIDA MINICOVSKI 
HUBEL, dentro dos padrões determinados pela Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93, que será 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das 
ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os 
resultados revistos no contrato. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer 
circunstancias que incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções 
Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.  
 
As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas a 
autoridade Superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO E DA ENTREGA 
 
O prazo de entrega do equipamento será de 20 (vinte) dias, sendo o pedido efetuado com empenho ou 
autorização de fornecimento. 
 
O transporte do objeto da licitação, bem como a descarga, ocorrerão por conta e risco da Contratada. 
 
m) Os equipamentos deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Agudos do Sul, localizada 
na Avenida Brasil nº 38, Centro, Agudos do Sul – PR, de segunda à sexta-feira, nos horários das 09:00h 
às 11:00h e das 13:00h às 16:30h. Entende-se por recebimento o descarregamento e acomodação do 
veículo no local acima indicado.  
 
Fica designada a servidora Dorli Aparecida Minicovski Hubel, para exercer a fiscalização e o 
acompanhamento do objeto deste Edital, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal 
nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido no Edital. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA 
 
A Contratada fica obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos pelo período mínimo 
de 12 (doze) meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 
 
O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I - Entregar o objeto no local e prazo determinado.  

II - Substituir o bem fornecido quando apresentar irregularidades, de acordo com o estabelecido no 
Código de Defesa do Consumidor.  

III - Deverá responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do objeto 
fornecido.  

IV - Responsabilizar-se por todas as dívidas porventura advindas do presente fornecimento, junto ao 
comércio ou indústria, ficando o CONTRATANTE isento de quaisquer responsabilidades perante as 
mesmas. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

I - Receber o objeto de acordo com as especificações.  

II - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no contrato.  

III - Comunicar a empresa contratada, quando o objeto apresentar irregularidades, para a sua devida 
substituição.  

IV - Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
 

A contratada ficará sujeita, garantida a defesa prévia, à: 
 
a) multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor contratado, por dia útil, 
limitada  ao percentual máximo de 2% (dois por cento), na hipótese de atraso no adimplemento das 
obrigações assumidas na licitação. 
 
b) multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor total global contratado, nas seguintes 
hipóteses, dentre outras: 
 

a. não cumprimento das obrigações assumidas na licitação; 
b. não entrega de documentação exigida para o certame ou para recebimento do pagamento; 
c. apresentação de documentação falsa exigida para o certame ou para recebimento do 

pagamento; 
d. não manutenção da proposta; 
e. retardamento da execução do objeto da licitação; 
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f. falha na execução do objeto da licitação; 
g. fraude na execução do objeto da licitação; 
h. comportamento inidôneo; 
i. cometimento de fraude fiscal. 

 
VI. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública conforme previsto no art. 7º da Lei 10.520/2002 por prazo de até 5 (cinco) anos. 
 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes decorridos o prazo da sanção aplicada. 
 
A aplicação das sanções previstas neste Instrumento Contratual não exclui a possibilidade de aplicação 
de outras, previstas na Lei nº. 8.666/93 inclusive responsabilização da contratada por eventuais perdas 
e danos causados à Administração. 
 
A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pelo Município de Agudos do Sul. 
 
O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no Município de Agudos do 
Sul, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a 
diferença será cobrada na forma da lei. 
 
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à contratada o contraditório e ampla 
defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Artigo 78 e 
seguintes da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa, prevista 
no Artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO 
 
A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará válida se 
tomadas expressamente em Termo Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a dele fazer parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 8.666/93, e pelos preceitos 
de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
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disposições de Direito Privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que venham a ser 
devidos em decorrência do presente correrão por conta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base nas legislações em 
vigor, em especial pela Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avançamento perante o 
foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 
Regional de Fazenda Rio Grande da Comarca da região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, 
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam este Instrumento em quatro (03) vias de igual teor 
e forma, para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas. 
 

LUCIANE MAIRA TEIXEIRA 
Prefeita Municipal 

LORENA EMANUELI TEIXEIRA DA LUZ 
Secretária de Administração e Finanças 

 
Empresa Contratada 

[razão social] 
[CNPJ] 

 
[gestor do contrato] 

[nome e cpf] 
[cargo] 

Testemunhas: 
________________________________ 
1. Nome: 

RG.: 

________________________________ 
2. Nome: 

RG.: 
 


