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revi Od_J 
Município de Mercedes 

Estado do Paraná 

TERMO DE REFERÊNCIA 

De: Andréa Regina Alves Hahn - Secretária de Assistência Social 
Elenir Dõrner Brun - Secretária de Educação e Cultura 

Para: Marcelo Dieckel - Secretário de Planejamento, Administração e Finanças. 

Requisitante: Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação e Cultura. 

Objeto a ser licitado: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição 
de materiais e equipamentos de proteção individual, para servidores e profissionais da 
Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e Cultura e alunos da rede 
municipal de ensino do Município de Mercedes, para enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do Coronavírus COVID-19. 

Especificaçoes Técnicas e Valor de Mercado: 

1 250 

R$ Unit R$ Total Item Qtd U nid Descrição 
MASCARA CIRURGICA 
DESCARTÁ VEL, semifacial, descartável, 
com três camadas de proteção, sendo a 
interna em material hipoalérgico, 
confeccionada com não tecido, com 
gramatura mínima de 30g/m2, com clip 
nasal embutido que permita ajuste 
adequado ao contorno do rosto, produzido 
em alumínio suave e flexível, não 
traumatizante, inodora, elástico roliço 
feito em elastano e fio poliéster 
texturizado com excelente performance 

unid cilíndrica, tiras costuradas com solda 
eletrônica, bordas bem acabadas, isentas 
de cola e que apresentem eficiência de 
filtração bacteriana (E.F.B.), para 
partículas de 1.0 mícron, acima de 95%, 
não libera fiapos, hipoalergênica e atóxica, 
inerte e antisséptico. Embalagem em caixa 
tipo dispenser-box com 50 unidades. Na 
embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, n? de 
registro ou isenção no ministério da saúde. 
Produto industrializado. 

65,26 16.315,00 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 
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Município de MercedestÁGOj I~] 
Estado do Paraná - - 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

2 30 unid 

LUVA, para procedimento não cirúrgico, 
tamanho médio, látex natural íntegro e 
uniforme, sem pó absorvível (talco), 
descartável, atóxica, ambidestra, 
descartável, formato anatômico, resistente 
à tração; caixa com 100 unidades. 

70,10 2.1 03,00 

3 15 pct 

AVENTAL DESCARTAVEL, uso 
hospitalar, 30 g/rn" manga longa punho 
com elástico, tamanho único, tnt, 100% 
polipropileno, cor branco. Medidas do 
avental: comprimento: 1,13 metros; 
largura total da peça 1,40 metros; 
comprimento da manga: 60 em. Tipo de 
fechamento: abertura nas costas com tiras 
para amarrar na cintura e no pescoço. Na 
embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação e n? de registro. Pacote 
com 10 unidades. 

60,72 910,80 

4 14 unid 

TERMOMETRO DIGITAL, 
infravermelho de testa, sem contato, que 
permite medir a temperatura à distância, 
com alarme sonoro de febre, visor 
iluminado, com registro na ANVISA/MS. 
Garantia de 01 (um) ano. 

303,91 4.254,74 

5 185 

JALECO, manga longa, confeccionado em 
gabardini, com punho em ribana. Botões 
de fechamento: embutidos. Gola padre. 
Com 2 bolsos frontais, com fenda na parte 
inferior traseira. Tamanho PP ao EXG a 

und ser definido no momento da aquisição 
quando do envio da ordem de compra. Cor 
branco. Com bordado do brasão do 
município no lado esquerdo superior, com 
medidas de 10cmx8cm e inscrito SMEC 
ou SMAS abaixo do brasão. 

76,33 14.121,05 

6 300 und 

MASCARA REUTILIZA VEL DE 
TECIDO. 91% poliéster e 9% elastano, 
corte a laser, anatômico. Produz barreira 
física de proteção que garante o bloqueio 
de gotículas do usuário para o ar ambiente, 
inibindo a proliferação de bactérias. 
Tamanho adulto. Cores conforme 
solicitação da Secretaria de Educação. 

6,16 1.848,00 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR ., , __ -= ..J •• 1-._ f"'''IDlnk7~O'l7'l1(\(\(\1_')'l 



Município de Merceder04 I~ I 
Estado do Paraná 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 
MASCARA REUTILIZA VEL DE 
TECIDO. 91% poliéster e 9% elastano, 
corte a laser, anatômico. Produz barreira 

7 700 und física de proteção que garante o bloqueio 5,67 3.969,00 de gotículas do usuário para o ar ambiente, 
inibindo a proliferação de bactérias. 
Tamanho infantil. Cores conforme 
solicitação da Secretaria de Educação. 

Obs. 1: O objeto deverá ser entregue no Município de Mercedes, nas dependências da 
Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação e Cultura, sendo que a referida 
entrega deverá ser agendada previamente e acompanhada por representante indicado pela 
Secretaria interessada na aquisição do objeto. 

Finalidade: 
Em razão do enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, 
decorrentes do Coronavírus Covid-19, do qual decorreu o significativo aumento da demanda 
pelos serviços públicos de assistência social, faz-se necessária a urgente aquisição dos 
objetos acima descritos, consubstanciados em equipamentos de proteção individual, de 
forma a evitar a contaminação dos servidores públicos lotados na Secretaria de Assistência 
Social, bem como, a própria continuidade do atendimento prestado pelo serviço público de 
assistência social. Da mesma forma, faz-se necessária a aquisição destes EPI,s para o uso 
pelos profissionais da Secretaria de Educação e alunos na volta aos atendimentos dos 
escolares. 

Métodos de Execução: Fornecimento 

Dotação orçamentária: 
02.011.08.244.0013.2054 - Gestão da Política de Assistência Social. 
Elemento de despesa: 33903028 
Fonte de recurso: 000, 505 

02.012.08.244.0013.2057 - Serviços de Proteção Social Básica. 
Elemento de despesa: 33903028 
Fonte de recurso: 1022 

02.007.010.301.0006.2028 - Gestão das Unidades de Atenção Básica. 
Elemento de despesa: 33903028 
Fonte de recurso: 1019, 494, 1035 

Estratégia de Suprimento: Fornecimento, a partir de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), 
sendo que a entrega do objeto dar-se-á mediante e de acordo com a entrega da Ordem de 
Compra, após a assinatura da competente Ata de Registro de Preços. 
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Município de Mercedes L':ôs 1&2 I 
Estado do Paraná 

Prazo de entrega: 10 dias úteis. 

Prazo de Vigência: 6 (seis) meses. 

Mercex;:; novembro 2020. 
J4!!.9réa RegiMhn 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

~ () . Q't.LliV-- 
Elenir Dõrner Brun 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-80~O _-_C~~ ~5._9~~-=.~~~...-.M_e!cedes - PR 



, ~ MARCELO UNIFORMES 
m)41 e-mail: contato@marcelouniformes.com.br 

Rua 7 de Setembro, 825, Sala 03 - centro 
Mal. Cândido Rondon - Pr 

CEP: 85.960-000 

ORÇAMENTO 

ITEM QTDE MED PRODUTO Valor 

JALECO, manga longa, confeccionado 
em gabardini, com punho em ribana. 
Botões de fechamento: embutidos. Gola 
padre. Com 2 bolsos frontais, com fenda Valor 

Unitário 
na parte inferior traseira. Tamanho PP ao 

1 100 und EXG a ser definido no momento da 59,00 
aquisição quando do envio da ordem de 
compra. Cor branco. Com bordado do 
brasão do município 110 lado esquerdo 
superior, com medidas de 1 Ocmxêcm e 
inscrito SMEC abaixo do brasão. 

Orçamento válido por 20 dias 

Marechal Cândido Rondon, 03 de Novembro de 2020. 

~~~ 

MÁRCIA J.SCHIBICHEWSKI 
-Sócia-Administradora- 

www.marcelouniformes.com.br 



Orçamento 

ITEM QTDE MED PRODUTO Valor 

JALECO, manga longa, confeccionado em gabardini, 
com punho em ribana. Botões de fechamento: 
embutidos. Gola padre. Com 2 bolsos frontais, com 

85 fenda na parte inferior traseira. Tamanho PP ao EXG ,00 
1 100 und a ser definido no momento da aquisição quando do 

envio da ordem de compra. Cor branco. Com 
~ bordado do brasão do município no lado esquerdo 

superior, com medidas de 10cmx8cm e inscrito 
SMEC abaixo do brasão. 
MASCARA REUTILIZA VEL DE TECIDO. 91% 

~ poliester e 9% elastano, corte a laser, anatômico. 
Produz barreira fisica de proteção que garante o 

2 200 und bloqueio de gotículas do usuário para o ar ambiente, 
~ inibindo a proliferação de bacterias. Tamanho adulto. i50 

Cores conforme solicitação da Secretaria de 
Educação. ~ 

MASCARA REUTILIZA VEL DE TECIDO. 91% 
poliester e 9% elastano, corte a laser, anatõmico. 
Produz barreira fisica de proteção que garante o C;; 3 700 und bloqueio de gotículas do usuário para o ar ambiente, 150 
inibindo a proliferação de bacterias. Tamanho 
infantil. Cores conforme solicitação da Secretaria de C~~ 
Educação. 



Orçamento 

ITEM QTDE MED PRODUTO Valor 

JALECO, manga longa, confeccionado em gabardini, 
com punho em ribana. Botões de fechamento: 
embutidos. Gola padre. Com 2 bolsos frontais, com 
fenda na parte inferior traseira. Tamanho PP ao EXG ~5aJ,{X) 

1 100 und a ser definido no momento da aquisição quando do 
envio da ordem de compra. Cor branco. Com 
bordado do brasão do município no lado esquerdo .- ,_. 
superior, com medidas de 10cmx8cm e inscrito r>:J.QJ 
SMEC abaixo do brasão. '~ 

MASCARA REUTlLIZA VEL DE TECIDO. 91% 

-, poliester e 9% elastano, corte a laser, anatômico. 
~J)CXXJ,OO Produz barreira fisica de proteção que garante o 

2 200 und bloqueio de gotículas do usuário para o ar ambiente, 
inibindo a proliferação de bacterias. Tamanho adulto. 
Cores conforme solicitação da Secretaria de mS.oo 
Educação. lvnit0.Nv0 
MASCARA REUTlLIZA VEL DE TECIDO. 91% 
poliester e 9% elastano, corte a Ia ser, anatômico. i(~3SCO:CO Produz barreira fisica de proteção que garante o 

3 700 und bloqueio de gotículas do usuário para o ar ambiente, 
inibindo a proliferação de bacterias. Tamanho 
infantil. Cores conforme solicitação da Secretaria de 

Rj51~~T Educação. 



ITEM QTDE MED PRODUTO Valor 
MASCARA REUTILIZA VEL DE 
TECIDO. 91 % poliéster e 9% 
elastano, corte a laser, anatômico. 
Produz barreira física de proteção que 

2 300 und 
garante o bloqueio de gotículas do 

6,00 usuário para o ar ambiente, inibindo a 
proliferação de bactérias. Tamanho 
adulto. Cores conforme solicitação da 
Secretaria de Educação. 

etor 

-(( :It. : 

Mascaras ~IPO Neoprene reutilizáveis. corte 
a laser 
RS600 

'2 Comp"ar este produto 

S ••• )t.iJ 
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ITEM QTDE MED PRODUTO Valor 
MASCARA REUTILIZA VEL DE 
TECIDO. 91 % poliéster e 9% 
elastano, corte a laser, anatômico. 
Produz barreira fisica de proteção que 

3 700 und 
garante o bloqueio de gotículas do 

5,52 usuário para o ar ambiente, inibindo a 
proliferação de bactérias. Tamanho 
infantil. Cores conforme solicitação da 
Secretaria de Educação. 

Kit com 07 Máscaras Infantis T"cido Dupla 
Proteção Lav;ovel Não R$ 38,70 

;.~, -n -rrese ceo.a rr.aS~lla~ Je;" a eaeeca <hJe 3JXlRr 
na ~l'\!'t";lc 3 ".,0.1;' e r;ac~é'iM vcssc s ;Xodul.M sJ~ 
r -o j coa: ~It-!CIOS rtil f'1Mt, 2 A l;:. ilC.I';!t' \1ô1l.·lhn::lO •• ( íI 
t-'III:.Jt.l. se ~ q1 r d ~~ 

•• [2 R$ 31,70 -1"1 a' -, ~ri 
cílrbO "'mtrJC~$ com Ame 

~_dJa di; 

l' d. novlmbro 

re'ne -ia e oa. Ó" 
11 de novembro 

R$ 20,43 

~cornprm 



16/09/2020 Roundcube Webmail :: ENC: RES: ORÇAMENTO 

COTAÇÃOSKY DATA 15/09/2020 

FORNECEDOR SKY DESCARTÁVEIS CONTATO VENDAS3 

E-MAIL I vendas3@s!r{.descartaveis.com.br (11)4446-7777 

DESCRiÇÃO DO PRODUTO CÓD 
QUANTIDADE Marca 

VALOR 
(PACOTES) Registro 

Máscara descartável Tripla com elástico - SKY Registro: 
IMP - GR70 - Caixa com 50 unidades - Caixa 02085 25,00 80251280006 
máster com 40 

Avental descartável manga longa branco 
45,00 

com tiras com elástico GR30 - Pacote com 01052 
TAMANHO SKY Registro: 

10 unidades - Caixa máster com 15 pacotes 
1,40 X1.00 80251280007 

COM 

Valor Total R$ 0,00 

Pagamento A vista - Antecipado 

**Valores e Estoque sujeitos a alterações diarias ** 

Faturamento mínimo R$ 800,00 

Prazo de entrega até 8 dias uteis após pagamento 

Vendas somente em Quantidade de Caixa máster 

Frete CIF para Grande São Paulo 

Frete FOB para Demais localidades 

Endereço para retira: Rua José Marques Ribeiro,493. 
Jardim Serra Dos Cristais 
Cajamar- São Paulo 07756-640 

A disposição. 

Jennifer Pinheiro 

Assistente de Vendas 

TEL: + 55 11 4446-7777 

tFax: + 55114446-6447 
Fvendas3@skydescartaveis.com.br 

www.skydescartaveis.com.br 

Skype:vendas3_1328 

https://webmail.r 



30/10/2020 

procure por código, nome, marca ... 

~ > = Utilidades Domésticas > Avental 

Avental Descartável TNT Manga Longa Punho com Elástico 30G Pacote com 
10 unidades - Sp Produtos Para Saúde 
Código he97f602ee I Ver descrição CO!I!Rleta, I ~R Produtos Para Saúde 

D <o 
Vendido por ORTOPEDIA CAMPOS SALLES 
Entregue por 

por R$ 69,16 à vista (5% de desconto) 

ou R$ 72,80 em 2x de R$ 36,40 sem juros 

Mais formas de p-ªgamento 

Consultar prazo e valor do frete 

00000-000 Ok Não sei o CEP 

~rodutos patrocinados 

~ I 
i; 

I 
I .• 

Micro-ondas Continental 
34L MC34B - Branco 

pohuca de CHA 

https://www.magazineluiza.com.br/avental-descartavel-tnt-manga-longa-punho-com-elastico-30g-pacote-com-1 O-unidades-sp-produtos-para-saude/p/... 1/5 
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Termômetro Clínico G·Tech Digital de 
Testa Sem Contato - Medição da 
Temperatura Corpórea, Ambientes e 
Superfícies. 

~a::c:!J 
R$ 164,91 !·mals 
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Termômetro Clínico G- Tech Digital de Testa 
Sem Contato - Medição da Temperatura 
Corpórea, Ambientes e Superfícies ">~- R$ 156,66.í. Prime 
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ITEM QTDE MED PRODUTO Valor 

MASCARA DESCARTAVEL. Branca. 

4 120 cx Com elástico e clip nasal. Tripla -:;0,,00 proteção. Embaladas em caixa com 50 
und. ~ m(}.r?YJ1Ã1. 

= comprw por a~rt.1mento v e v., ,,"'lI:ldW 

ca.,ra ":a ) 

< Mascara Tripla Com Elastico Branca 50 
Unidades Pozzatto 

R$ 69,50 i''11rus 

.·EB R$ 59.50 eF' a~é 12)1' 5~TI .orcs no 
cartão Amenc.m,35 com Ame e -ececa RS- 

® t,ter\ew· PR 

re.eoa até 
16 di novembro 

R$ 20,35 

félre- <'ta ~~.i par: ~ 
16 de ":;ftI'dbro 

RS1S,.28 

x 

-- ------ ---~ 
ri - " ." ~ f a~~~1O 

'0 

•••• Submarlno ® Entrar.. Q \.! O 

Vam _ •• I~, v BaIxe o APP BIadc No-.ember Rec~ em 3h Ülrtão Sob PrI? ..enca PSS'" Ve~ no Sub Oferta CE 

Mascara Tripla Com Elastico Cabeca Branca 50 
Unidades Cremer 

~rn:iCl3Pàfa ~)J:'3.e pc ..• ~:l~Qe":o!SJf1(..,ti~~Ci"\Y~Stl •• e 
r;:os<arrSf>fl'Hladm MiH.-a~atnp.;(l;(:a~·~'e em-ec õo -ac r-c.cc 
I'\Y (.(,t,f~ •• c::::'IJ::ono,=_:_ '?Jttlt..IJ! :_'l'r~rt'1e Ilr.. p'J~~ •• 1 
,ré) ca-r-ecas COr'1 aç 

~~\:t ~@'ba ~ I 

• -:r R$ 57.9D F-""!"I !I-I?" 'li 1=." ce ro 
cartão SubmõH'mo T .• 111:'.,;>·('\_ptl"S r. 

9 ''''' - ~I1 

-t.e:':'~ Cito:!' 
16 de novembro 

P' . p,.,~ -ia ~ par~ .:1" 
" de novembro 

~ 
RS 16.21 

c 3/11/20 



Ild-I 
PHA 

PHARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI 
Rua Joaquim Távora, 2983 

Bairro: PQ São Paulo 
CEP: 85803-750 
Cascavel - Paraná 

Telefone: (45) 3035-1935 
CNPJ: 20.138.626/0001-76 Distribuidora de Produtos Hospitalares 

Á 
Prefeitura Municipal de Mercedes - Orçamento 

item Quant Unid Produto Pço Unit Pço Total 
'01 1 CX Máscara Desc. Tripla cx c/50 unid R$ 60,00 R$ 60,00 
'02 1 Pct Avental TNT desc c/10 unid R$ 68,00 R$ 68,00 
'03 1 cx luva para Procedimento cx c/100 unid R$ 79,00 R$ 79,00 
'04 1 Unid Termômetro sem contato de testa R$ 570,00 R$ 570,00 

Total... .... R$ 777,00 

Pharmed Com. E Distribuição de Produtos Hospitalares 
Rua Joaquim Távora, 2983 - Pque São Paulo 
Cep: 85.803-750 Cascavel- Pr 
CNPJ: 20.138.626/0001-76 Ins. Estadual: 90.671.754-90 
Fone: 45- 3035-1935 

Validade da Proposta: 60 dias 
Cascavel, 28 de Outubro 2020 
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Munlclplo de Mercedes 

Estado do Paraná 

Ofício n. o 244/2020 

Mercedes, 09 de novembro de 2020. 

Exma. Senhora Prefeita, 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a competente autorização para abertura de 
processo licitatório n° 244/2020, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n." 100/2020, que tem 
por objeto a seleção de proposta visando a formalização de Ata de Registro de Preços para eventual 
aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual, para servidores e profissionais da 
Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e Cultura e alunos da rede municipal de 
ensino do Município de Mercedes, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 
do Coronavírus COVID-19. 

Outrossim, informo a existência de previsão orçamentária para assegurar o pagamento das 
obrigações decorrentes do Processo Licitatório supra indicado. O pagamento será efetuado através 
da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): 

02.011.08.244.0013.2054 - Gestão da Política de Assistência Social. 
Elemento de despesa: 33903028 
Fonte de recurso: 000, 505 

02.012.08.244.0013.2057 - Serviços de Proteção Social Básica. 
Elemento de despesa: 33903028 
Fonte de recurso: 1022 

02.007.010.301.0006.2028 - Gestão das Unidades de Atenção Básica. 
Elemento de despesa: 33903028 
Fonte de recurso: 1019,494, 1035 

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos. 

DE: MARCELO DIECK - Secretário de Planejamento, Administração e Finanças 
PARA: CLECI M. RAMBO LOFFI - Prefeita 

Rua Or. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 



Município de Merced@~.(lD IVI 
Estado do Paraná 

Parecer n. o 244/2020 

Mercedes, 09 de novembro de 2020. 

Uma. Sr. Secretário de Planejamento, Administração e Finanças, 

Considerando as informações apresentadas por Vossa Senhoria, AUTORIZO o Processo 
Licitatório n'' 244/2020, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n." 100/2020, que tem por objeto 
a seleção de proposta visando a formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição 
de materiais e equipamentos de proteção individual, para servidores e profissionais da Secretaria de 
Assistência Social, Secretaria de Educação e Cultura e alunos da rede municipal de ensino do 
Município de Mercedes, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
Coronavírus COVID-19. 

Anexo ao presente, a Portaria n." 192/2020, na qual está designado o Pregoeiro, bem como os 
membros da Equipe de Apoio, a qual deverá ter sido publicada no Diário Oficial, anteriormente à 
publicação do Extrato de Edital de Licitação. 

Encaminhe-se ao Setor de Licitação para as providências necessárias. 

DE: CLECI M. RAMBO LOFFI - Prefeita 
PARA: MARCELO DIECKEL - Secretário de Planejamento, Administração e Finanças 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR 



PORTARIA N.O 192/2020. 
DATA: 27 DE ABRIL DE 2020. 

A Prefeita do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, e na forma do disposto no Art. 71, 11, "c" da Lei Orgânica do 
Município, e 

Considerando a necessidade de se nomear Pregoeiro e respectiva Equipe de 
Apoio para a realização de Licitações na Modalidade Pregão, forma Eletrônica, 

RESOLVE 

Art. 1° DESIGNAR Marcelo Dieckel, portador da Cédula de Identidade RG n°. 
8.432.814-6 SSP/PR, como Pregoeiro Titular, e Jaqueline Stein, portadora da Cédula 
de Identidade RG n°. 7.785.147-0 SSP/PR, como Pregoeira Suplente, para a 

,-..". realização de Licitações na Modalidade Pregão, forma Eletrônica. 

Parágrafo único. O certame deverá ser conduzido pelo Pregoeiro Titular e, em 
seu impedimento ou ausência, pela Suplente. 

Art. 2° Para compor a Equipe de Apoio ficam designados Jakson Felipe 
Winkelmann, portador da Cédula de Identidade RG n°. 13.516.504-2 SSP/PR, 
Djéscica Regina Siewes, portadora da Cédula de Identidade RG n°. 10.255.226-1 
SSP/PR, Janete de Almeida Coelho Kemmerich, portadora da Cédula de Identidade 
RG n°. 4.183.844-2 SSP/PR, Jessica Gabriele Finckler portadora da Cédula de 
Identidade RG n°. 12.857.209-0 e Sidiane Weiss, portadora da Cédula de Identidade 
RG n°. 8.678.249-9 SSP/PR. 

Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Município de Mercedes, Estado do Paraná, em 27 de abril de 2020. 

ti," .. QJ J I. 
vbi:CiM. Rambo Lo/tH1 

PREFEITA 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Faz (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR. 
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Município de Mercedes tRd-. /'V] 
Estado do Paraná 

Edital de Pregão Eletrônico n° 100/2020 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 100/2020 

UASG: 985531 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

LICITAÇÃO EXCLUSIVAPARAME'S E EPP'S 

Interessados: Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação e Cultura 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE MERCEDES, 
Estado do Paraná, sediado na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n." 555, centro, CEP 85.998-000, na 
Cidade de Mercedes-PR, através do Pregoeiro designado pela Portaria n'' 192/2020, realizará 
licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com 
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei n" 10.520, de 17 
de julho de 2002, da Lei Ordinária Municipal n." 1612, de 16 de março de 2020, do Decreto 
Municipal n." 096, de 5 de setembro de 2016, da Instrução Normativa SEGES/MP n? 03, de 
26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei 
Complementar Municipal n." 012, de 29 de outubro de 2009, e do Decreto Municipal n° 162, 
de 04 de dezembro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n" 8.666, de 21 de junho de 
1993, e das exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 26 de novembro de 2020. 
Horário: 08h30min (oito horas e trinta minutos) 
Local: Portal de Compras do Governo Federal- www.comprasgovernamentais.gov.br 

1. DO OBJETO 
1.1. ° objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e 
equipamentos de proteção individual, para servidores e profissionais da Secretaria 
de Assistência Social, Secretaria de Educação e Cultura e alunos da rede municipal 
de ensino do Município de Mercedes, para enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do Coronavírus COVID-19, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de 
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu 
interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
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Estado do Paraná 

Edital de Pregão Eletrônico n° 100/2020 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Mercedes para o exercício 
de 2020, na classificação abaixo: 

02.011.08.244.0013.2054 - Gestão da Política de Assistência Social. 
Elemento de despesa: 33903028 
Fonte de recurso: 000, 505 

02.012.08.244.0013.2057 - Serviços de Proteção Social Básica. 
Elemento de despesa: 33903028 
Fonte de recurso: 1022 

02.007.010.301.0006. 2028 - Gestão das Unidades de Atenção Básica. 
Elemento de despesa: 33903028 
Fonte de recurso: 1019, 494, 1035 

3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SlCAF, que permite a participação dos 
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
3.2. O cadastro no SlCAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. por meio de certificado digital 
conferido pela lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - lCP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão. 
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 
terceiros. 
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais no SlCAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1.A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 
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Edital de Pregão Eletrônico n° 100/2020 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto nos 
arts. 10 e 11 da Lei Ordinária Municipal n." 1612/2020, e no art. 9° da IN SEGES/MP n° 
3,de2018. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
4.1.2.A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte; 

nos termos do art. 48, I, da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 
2006. 

4.1.3.É vedada a participação de pessoas físicas nesta licitação. 
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n" 
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 
microempreendedor individual - MEl, nos limites previstos da Lei Complementar n" 123, 
de 2006. 
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 
4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n" 8.666, 
de 1993; 
4.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, recuperação judicial 
(observada a decisão proferida no AREsp 309867/ES), concordata ou em processo 
de dissolução ou liquidação; 
4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 
nessa condição (Acórdão n° 746/20 14-TCU-Plenário). 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou 
"não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá 
o prosseguimento no certame; 

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para 
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 
campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito 
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Edital de Pregão Eletrônico n° 100/2020 

ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 
anexos; 
4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 
Instrução Normativa SLTIIMP n" 2, de 16 de setembro de 2009. 
4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 
1 ° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal; 
4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem 
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de 
julho de 1991; 
4.4.9. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a 
usufruir dos critérios de preferência (APENAS QUANDO O OBJETO 
CONTEMPLAR BENS DE INFORMÁ TICA). 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos 
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 
constantes dos sistemas. 
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1 ° da LC n" 123, de 2006. 
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5.5. Incumbirá 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. 
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 
acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 
6.1.2. Marca; 
6.1.3. Fabricante; 
6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, marca, 
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, quando for o 
caso. 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente no fornecimento dos bens. 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigi das no 
Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
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7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor UNITÁRIO do item; 
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabeleci das no Edital. 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta deverá ser 0,1% (um décimo por cento). 
7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
"aberto ", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 
7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 
nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
7.12. Não havendo novos lances naforma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 
7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir: 
o retnicio da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances. 
7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
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decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 
Edital e seus anexos. 
7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 
verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O 
sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada Lei Complementar 
Municipal n.? 012, de 29 de outubro de 2009, o pelo Decreto Municipal n" 162/2015, de 
04 de dezembro de 2015. 
7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor Rro_Rosta ou 
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 
comunicação automática para tanto. 
7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 
7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subi tens 
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 
7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
7.26. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n" 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: 
7.26.1. no pais; 
7.26.2. por empresas brasileiras; 
7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 
7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 
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7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas empatadas. 
7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 
7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 

02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 
7.30. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação (CASO O 
OBJETO OS CONTEMPLE), definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será 
assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 30, conforme procedimento 
estabelecido no Decreto Municipal n" 133/2015. 

7.30.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos 
termos da Lei n° 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas 
ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto 
no Decreto Municipal n" 133/2015, terão prioridade no exercício desse beneficio 
em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação 
ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 7° e no § 9° do art. 26 da Lei Ordinária Municipal n." 
1612/2020. 
8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 
RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 
desclassificação. 
8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final 
superior ao preço máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto 
menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1.Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 
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exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita; 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no razo de 02 
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
8.6.1.É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
8.6.2.Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se 

os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações 
pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados 
por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo 
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 
pena de não aceitação da proposta, 

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" 
a nova data e horário para a sua continuidade. 
8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar 
a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas 
neste Edita!. 

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 
melhor. 
8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n" 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso. 
8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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9. DA HABILITAÇÃO 
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
a) SICAF~ 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade admlconsultar requerido.php); 
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 
e) Lista de impedidos de licitar e contratar com o Poder Público, mantida pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
9.1.1.Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de 
Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.brl) 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n? 8.429, de 1992, 
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência 
de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para 
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 
9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar n" 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será 
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 
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financeira e habilitação técnica, conforme o disposto no art. 43 da Lei Ordinária 
Municipal n.? 1612/2020 e na Instrução Normativa SEGES/MP n" 03, de 2018. 
9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP n" 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 
anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

9.2.2.É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 
documentação atualizada. 

9.2.3.0 descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões 
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), 
conforme art. 43, §3°, da Lei Ordinária Municipal n." 1612/2020. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o 
licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo 
de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF /FGTS, quando for 
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 
habilitação: 

9.8. Habilitação jurídica: 
9.8.1. No caso de empresano individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual- MEl: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 
sucursal, filial ou agência; 
9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 
indicação dos seus administradores; 
9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com 
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 
registro de que trata o art. 107 da Lei n" 5.764, de 1971; 
9.8.7. No caso de agricultor familiar (se aplicável): Declaração de Aptidão ao 
Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela 
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos 
termos do art. 4°, §2° do Decreto n. 7.775, de 2012. 
9.8.8. No caso de produtor rural (se aplicável): matrícula no Cadastro 
Específico do INSS - CEI, que comprove a qualificação como produtor rural 
pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 
1geI65). 
9.8.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País: decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
9.8.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 
9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta n° l.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 
9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 
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negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 10 de maio de 1943; 
9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível " 
com o objeto contratual; 
9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante; 
9.9.7. prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede da licitante; 
9.9.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou 
municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 
mediante declaração da Fazenda Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou 
sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
9.9.9. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 
123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de 
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e 
das demonstrações contábeis do último exercício (caso exigidos). 

Nota Explicativa: A apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI supre as exigências de inscrição nos cadastros fiscais, na medida em 
que essas informações constam no próprio Certificado .. 

9.11. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências 
do edita!. 
9.11.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 
9.12. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 
9.13. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
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Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 
ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 
concedido o mesmo prazo para regularização. 
9.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
9.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 
9.16. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
9.17. A Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida por qualquer órgão da 
Administração Pública direta ou indireta, exigível para este Pregão, constitui documento 
hábil para a comprovação da regularidade fiscal da licitante. 
9.18. Para efeito de verificação da validade das certidões de regularidade fiscal e 
trabalhista, se outro prazo não constar da lei ou dos próprios documentos, serão 
consideradas válidas aquelas emitidas no período de 90 (noventa) dias que antecedem a 
data da sessão do Pregão. 
9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor, devidamente adequada ao 

resultado da etapa de lances, deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas 
a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
datada e assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante 
legal. 
10.1.2. conter a especificação do produto oferecido com informações técnicas 
que possibilitem a sua avaliação, em conformidade com a descrição constante do 
ANEXO 01 deste Edital, e a indicação da marca, modelo, tipo, fabricante, caso 
aplicável; 
10.1.3. Conter valor unitário e valor total do item ao qual se refere a proposta, 
conforme o objeto deste Edital, em moeda nacional, com no máximo 02 (duas) 
casas decimais; 
10.1.4. A proposta escrita da adjudicatária deverá ser adequada ao resultado 
final da etapa de lances; 
10.1.5. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento; 
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10.1.6. Indicar o e-mail da licitante, para o qual serão remetidas as ordens de 
compra, empenhos e demais comunicações relativas a futura e eventual execução 
contratual, o qual será tido por e-mail oficial, reputando-se recebidas todas as 
comunicações remetidas para o mesmo. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção 
à Contratada, se for o caso. 
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como 
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n" 
8.666/93). 
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10A. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11. DOS RECURSOS 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 
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término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1. 1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que 
dele dependam. 
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43, § 10 da LC n" 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

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

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, 
de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após 
a regular decisão dos recursos apresentados. 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 
15.1. Não haverá exigência de garantia contratual, complementar à garantia legal, 

dos bens fornecidos na presente contratação. 
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16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05( cinco) 

dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de 
Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá 
Ia para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, 
a contar da data de seu recebimento. 

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado 
pelo(s) licitante(s) vencedores), durante o seu transcurso, e desde que devidamente 
aceito. 

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência (observada a forma de 
adjudicação eleita - itens ou lotes/grupos), com a indicação do licitante vencedor, a 
descrição does) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 
condições. 
16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante 
vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual 
referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos 
requisitos previstos no art. 3° da Lei n" 8.666, de 1993, com vistas a 
formação de cadastro de reserva de que trata o art. 10, II e § 1°, do Decreto 
Municipal n." 096, de 5 de setembro de 2016; 

16.4.2. O Pregoeiro fará a análise da documentação de habilitação dos licitantes 
que optarem por compor o cadastro de reserva na própria sessão de abertura 
e julgamento de propostas, na forma definida para o vencedor (se houver 
funcionalidade no sistema que o permita). 

16.4.3. A convocação para assinatura do anexo, ou o seu envio para tanto, 
seguirá as disposições relativas a própria Ata de Registro de Preços. 
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17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
17.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite 
da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 
(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

17.2.1.1. Considera-se recebida, nos termos do subitem 10.1.6, o Termo 
de Contrato ou instrumento equivalente encaminhado para o e-mail 
informado pelo adjudicatário em sua proposta escrita, que será considerado 
automaticamente aceito após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias sem 
manifestação em contrário. 

17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 
Administração. 

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à 
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
17.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de 

negócios ali estabelecida as disposições da Lei n" 8.666, de 1993; 
17.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 

seus anexos; 
17.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas 

previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n" 8.666/93 e reconhece os direitos da 
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

17.4. O prazo de vigência da contratação é de 6 (seis) meses, prorrogável conforme 
previsão no instrumento contratual ou no termo de referência. 

17.5. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser 
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de 
preços. 

17.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de 
registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das, 
demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, 
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 
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habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
18.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

21. DO PAGAMENTO 
21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n" 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 
22.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
22.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
22.1.3. apresentar documentação falsa; 
22.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
22.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
22.1.6. não mantiver a proposta; 
22.1.7. cometer fraude fiscal; 
22.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 
compromisso assumido injustificadamente. 

22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 
às condições de participação, quanto ao enquadramento como MEIEPP ou o 
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 

22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 
às seguintes sanções: 
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22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

22.4.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado does) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de 
Mercedes, pelo prazo de até dois anos; 

22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Mercedes e 
descredenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores 
eventualmente mantido pelo Município, pelo prazo de até cinco anos; 

22.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados; 

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

22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 
prática de infração administrativa tipificada pela Lei n" 12.846, de 1 ° de agosto de 
2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 
termos da Lei n" 12.846, de 1 ° de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na 
unidade administrativa. 

22.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 
jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

22.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

22.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei n" 8.666, de 
1993. 

22.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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22.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 
Termo de Referência. 

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 

preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 
23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual 
ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 
individual apresentada durante a fase competitiva. 
23.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a 
ata ou tenha seu registro cancelado, na forma do art. 10, 11 e § 10, do Decreto Municipal 
n. o 096, de 5 de setembro de 2016. 

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
24.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 
eletrônico, na forma prevista no edital, até cinco dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública. Decairá do direito de impugnar o Edital de licitação o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a sessão. 
24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-rnail 
compras@mercedes.pr.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 
constante do preâmbulo deste Edital. 
24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital 
e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado da data de 
recebimento da impugnação. 
24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 
do certame. 
24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data designada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, através do e-mail 
compras@mercedes.pr.gov.br. 
24.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de um dia 

útil, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 
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25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília - DF. 

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente na Administração. 

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

25.11. O Edital e anexos estão disponibilizados, na íntegra, nos endereços eletrônicos 
www.mercedes.pr.gov.br/licitacoes.php e www.comprasgovernamentais.gov.br, e 
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Dr. Oswaldo Cruz, n". 555, 
Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, nos dias úteis, no horário das 
08:00 horas às 12:00 Horas e das 13:30 horas às 17:30 horas, mesmo endereço e 
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados. 
25.11.1. Os interessados em adquirir fotocópia deste Edital e seus anexos, 
poderão fazê-lo mediante recolhimento da importância de R$ 7,50 (sete reais e 
cinquenta centavos), junto a Tesouraria do Município de Mercedes, sendo gratuito 
o seu fornecimento por correio eletrônico ou por gravação em mídia removível 
disponibilizada pelo interessado, desde que, por este solicitado. 

25.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
25.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 
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25.12.2. ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Preços; 
25.12.3. ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato (quando for o caso). 

25.13. As questões decorrentes da execução deste Pregão que não possam ser 
dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de 
Marechal Cândido Rondon-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

Município de Mercedes - PR, 09 de novembro de 2020. 

JJd::tl cJr. ~ 
PREFEITA 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

DO OBJETO 
1.1 Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais 
e equipamentos de proteção individual, para servidores e profissionais da Secretaria de 
Assistência Social, Secretaria de Educação e Cultura e alunos da rede municipal de 
ensino do Município de Mercedes, para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do Coronavírus COVID-19, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento: 

Item Qtd Unid 

1 250 

Descrição 
MASCARA CIRURGICA 

R$ Unit R$ Total 

65,26 16.315,00 

DESCARTÁ VEL, semifacial, descartável, 
com três camadas de proteção, sendo a 
interna em material hipoalérgico, 
confeccionada com não tecido, com 
gramatura mínima de 30g/m2, com clip 
nasal embutido que permita ajuste 
adequado ao contorno do rosto, produzido 
em alumínio suave e flexível, não 
traumatizante, inodora, elástico roliço 
feito em elastano e fio poliéster 
texturizado com excelente performance 

unid cilíndrica, tiras costuradas com solda 
eletrônica, bordas bem acabadas, isentas 
de cola e que apresentem eficiência de 
filtração bacteriana (E.F.B.), para 
partículas de 1.0 mícron, acima de 95%, 
não libera fiapos, hipoalergênica e atóxica, 
inerte e antisséptico. Embalagem em caixa 
tipo dispenser-box com 50 unidades. Na 
embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, n? de 
registro ou isenção no ministério da saúde. 
Produto industrializado. 
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Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

2 

3 

4 

5 

6 

30 

15 

14 

185 

300 

JALECO, manga longa, confeccionado em 
gabardini, com punho em ribana. Botões 
de fechamento: embutidos. Gola padre. 
Com 2 bolsos frontais, com fenda na parte 
inferior traseira. Tamanho PP ao EXG a 

und ser definido no momento da aquisição 
quando do envio da ordem de compra. Cor 
branco. Com bordado do brasão do 
município no lado esquerdo superior, com 
medidas de 10cmx8cm e inscrito SMEC 
ou SMAS abaixo do brasão. 
MASCARA REUTILIZA VEL DE 
TECIDO. 91% poliéster e 9% elastano, 

und corte a laser, anatômico. Produz barreira 
física de proteção que garante o bloqueio 
de gotículas do usuário __Qara o ar ambiente, 

unid 

unid 

pct 

LUV A, para procedimento não cirúrgico, 
tamanho médio, látex natural íntegro e 
uniforme, sem pó absorvível (talco), 
descartável, atóxica, ambidestra, 
descartável, formato anatômico, resistente 
à tração; caixa com 100 unidades. 
AVENTAL DESCARTAVEL, uso 
hospitalar, 30 g/m- manga longa punho 
com elástico, tamanho único, tnt, 100% 
polipropileno, cor branco. Medidas do 
avental: comprimento: 1,13 metros; 
largura total da peça 1,40 metros; 
comprimento da manga: 60 em. Tipo de 
fechamento: abertura nas costas com tiras 
para amarrar na cintura e no pescoço. Na 
embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação e n? de registro. Pacote 
com 10 unidades. 
TERMOMETRO DIGITAL, 
infravermelho de testa, sem contato, que 
permite medir a temperatura à distância, 
com alarme sonoro de febre, visor 
iluminado, com registro na ANVISAlMS. 
Garantia de 01 (um) ano. 

70,10 2.103,00 

60,72 910,80 

303,91 4.254,74 

76,33 14.121,05 

6,16 1.848,00 
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Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 
inibindo a proliferação de bactérias. 
Tamanho adulto. Cores conforme 
solicitação da Secretaria de Educação. 
MASCARA REUTILIZA VEL DE 
TECIDO. 91% poliéster e 9% elastano, 
corte a laser, anatômico. Produz barreira 

7 700 und 
física de proteção que garante o bloqueio 5,67 3.969,00 de gotículas do usuário para o ar ambiente, 
inibindo a proliferação de bactérias. 
Tamanho infantil. Cores conforme 
solicitação da Secretaria de Educação. 

1.2 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 6 (seis) meses, contados da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogada até o limite de 12 (doze) meses. 

1.3 Eventual instrumento contratual celebrado terá vigência de 6 (seis) meses, a contar da 
data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57 da Lei n° 8.666/93. 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
1.4 O objeto tem por objetivo viabilizar a segura realização das atividades das Secretarias 

interessadas, face a emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus - COVID-19, 
salvaguardando a vida e a integridade física de servidores e alunos. 

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
1.5 Os bens a serem adquiridos são comuns, na medida em que os padrões de 
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no presente Termo de 
Referência, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado. 

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
1.6 A entrega do objeto por parte da contratada, de modo [racionado, deverá se dar 
após a emissão da Ordem de Compra. O objeto deverá ser entregue no prazo máximo de 
10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Compra. O objeto deverá ser 
entregue no Município de Mercedes, e devidamente descarregado pela Contratada, em 
local previamente indicado pela Secretaria interessada na aquisição do objeto, sendo 
que a entrega deverá ser agendada com responsável da referida Secretaria. 
1.7 A entrega do objeto deverá ser efetuada no horário de expediente desta 
municipalidade (de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:30h), 
sendo que a mesma deverá ser acompanhada por representante do Município de 
Mercedes. 
1.8 Os bens serão recebidos provisoriamente no ato de entrega, pelo(a) responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de 
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sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 
proposta. 
1.9 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas 
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
1.10 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

1.10.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á corno realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

1.11 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 
da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
1.12 São obrigações do Contratante: 

1.12.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 
1.12.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
1.12.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 
ou corrigido; 
1.12.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado; 
1.12.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

1.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução contratual, bem corno por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
1.14 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 
anexos e sua proposta, assumindo corno exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

1.14.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes 
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a (quando cabível): marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia 
ou validade; 
1.14.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n" 
8.078, de 1990); 
1.14.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
1.14.4 comunicar o Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 
prazo previsto, com a devida comprovação; 
1.14.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
1.14.6 indicar preposto para representá-Ia durante a execução do contrato; 
1.14.7 responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao 
MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do 
fornecimento do objeto; 
1.14.8 prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, 
obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade 
e desempenho do objeto fornecido; 
1.14.9 executar diretamente a Ata, sem transferência de responsabilidades ou 
subcontratações não autorizadas pelo Contratante. 

DASUBCONTRATAÇÃO 
1.15 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
~ 1.16 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 
Administração à continuidade do contrato. 

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
1.17 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados. 

1.17.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e 
setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) 
membros, designados pela autoridade competente. 
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1.18 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 
implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei n" 8.666, de 1993. 
1.19 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

DO PAGAMENTO 
1.20 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 
partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para 
crédito/depósito/transferência em banco, agência e conta corrente indicados pelo 
contratado. 

1.20.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados 
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

1.21 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que 
o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

1.22 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o 
Contratante. 
1.23 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem/comando em meio eletrônico, para crédito/depósito/transferência. 
1.24 Havendo a efetiva execução do objeto e, verificada a não manutenção dos 
requisitos de habilitação e qualificação técnica pela Contratada, os pagamentos serão 
realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada 
não regularize sua situação. 
1.25 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

1.25.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 
da Lei Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 
ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 
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oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

1.26 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo 
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

(6/100) 1=0,00016438 1= (TX) 1= TX = Percentual da taxa anual = 6% 
365 

DO REAJUSTE 
1.27 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 
para a apresentação das propostas. 

1.27.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um 
ano, aplicando-se o índice IPCA-IBGE exclusivamente para as obrigações 
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

1.28 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
1.29 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última 
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o 
índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
1.30 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 
definitivo. 
1.31 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a 
ser determinado pela legislação então em vigor. 
1.32 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 
termo aditivo. 
1.33 O reajuste será realizado por apostilamento. 

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
1.34 Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 
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A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 
1.35 Não haverá exigência de garantia contratual, complementar à garantia legal, 
dos bens fornecidos na presente contratação. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
1.36 Comete infração administrativa nos termos da Lei n" 10.520, de 2002, a 
Contratada que: 

1.36.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 
1.36.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 
1.36.3 falhar ou fraudar na execução do contrato; 
1.36.4 comportar-se de modo inidôneo; 
1.36.5 cometer fraude fiscal; 

1.37 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
1.37.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 
1.37.2 multa moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 ( quinze) dias; 
1.37.3 multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
1.37.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida; 
1.37.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de 
Mercedes, pelo prazo de até dois anos; 
1.37.6 impedimento de licitar e contratar com o Município de Mercedes com o 
consequente descredenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores 
eventualmente mantido pelo Município, pelo prazo de até cinco anos; 

1.37.6.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também 
é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no 
subitem 1.36 deste Termo de Referência. 

1.37.7 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 o 
Contratante pelos prejuízos causados; 

1.38As sanções previstas nos subitens 1.37.1, 1.37.5, 1.37.6 e 1.37.7 poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 

1.39 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 
1993, as empresas ou profissionais que: 
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1.39.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
1.39.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 
1.39.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

1.40 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando 
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993. 
1.41 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

1.42As multas devidas e/ou prejuízos causados ao Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Mercedes, ou 
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e 
cobrados judicialmente. 

1.42.1 Caso o Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 
enviada pela autoridade competente. 

1.43Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, o Contratante poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

1.44A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

1.45Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 
de infração administrativa tipificada pela Lei n" 12.846, de 1° de agosto de 2013, 
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, 
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

1.46A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da 
Lei n" 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 
administrativa. 

1.470 processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 
ou sem a participação de agente público. 
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DOS PREÇOS MÁXIMOS. 
1.480 preço total do objeto do presente certame é de R$ 43.521,59 (quarenta e três 

mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), conforme 
disposto no item 1.1 do presente Termo de Referência do presente Edital, onde 
verificam-se os valores máximos unitário e total por item, conforme o julgamento 
do presente procedimento. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
1.49 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Mercedes para o exercício 
de 2020, na classificação abaixo: 

02.011.08.244.0013.2054 - Gestão da Política de Assistência Social. 
Elemento de despesa: 33903028 
Fonte de recurso: 000, 505 

02.012.08.244.0013.2057 - Serviços de Proteção Social Básica. 
Elemento de despesa: 33903028 
Fonte de recurso: 1022 

02.007.010.301.0006.2028 - Gestão das Unidades de Atenção Básica. 
Elemento de despesa: 33903028 
Fonte de recurso: 1019,494, 1035 

Município de Mercedes - PR, 09 de novembro de 2020. 

~f2~~~. 
PREFEITA 
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ANEXO 11 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° __ /2020 
VALIDADE: 6 (seis) meses 

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa 
na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n." 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste 
ato representado por sua Prefeita, a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada, 
residente e domiciliada na Rua xxxxxxxxx, n" xxx, xxxxxx, considerando o julgamento da 
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, n° 
....... 120 , publicada no de ./ ./200 , processo administrativo n." , RESOLVE 
registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições 
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações, no Decreto Municipal n." 096, de 5 de setembro de 2016, e 
em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição 
de materiais e equipamentos de proteção individual, para servidores e profissionais 
da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e Cultura e alunos da 
rede municipal de ensino do Município de Mercedes, para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus COVID-19, especificado(s) 
no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão n" 
.......... /20 ... , que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor( es) e 
as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

Fornecedor: INSERIR DADOS COMPLETOS DO FORNECEDOR E REPRESENTANTE 
LEGAL 

Descrição R$ Unit R$ Total 
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250 

Item Qtd U nid 

1 

2 

3 

30 

15 

unid 

unid 

pct 

Descrição 
MASCARA CIRURGICA 
DESCARTÁ VEL, semifacial, descartável, 
com três camadas de proteção, sendo a 
interna em material hipoalérgico, 
confeccionada com não tecido, com 
gramatura mínima de 30g/m2, com clip 
nasal embutido que permita ajuste 
adequado ao contorno do rosto, produzido 
em alumínio suave e flexível, não 
traumatizante, inodora, elástico roliço 
feito em elastano e fio poliéster 
texturizado com excelente performance 
cilíndrica, tiras costuradas com solda 
eletrônica, bordas bem acabadas, isentas 
de cola e que apresentem eficiência de 
filtração bacteriana (E.F.B.), para 
partículas de 1.0 mícron, acima de 95%, 
não libera fiapos, hipoalergênica e atóxica, 
inerte e antisséptico. Embalagem em caixa 
tipo dispenser-box com 50 unidades. Na 
embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, n° de 
registro ou isenção no ministério da saúde. 
Produto industrializado. 

LUV A, para procedimento não cirúrgico, 
tamanho médio, látex natural íntegro e 
uniforme, sem pó absorvível (talco), 
descartável, atóxica, ambidestra, 
descartável, formato anatômico, resistente 
à tração; caixa com 100 unidades. 

R$ Unit R$ Total 

AVENTAL DESCARTAVEL, uso 
hospitalar, 30 g/m? manga longa punho 
com elástico, tamanho único, tnt, 100% 
polipropileno, cor branco. Medidas do 
avental: comprimento: 1,13 metros; 
largura total da peça 1,40 metros; 
comprimento da manga: 60 em. Tipo de 
fechamento: abertura nas costas com tiras 
para amarrar na cintura e no pescoço. Na 
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Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 
embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação e n? de registro. Pacote 
com 10 unidades. 

4 14 unid 

TERMOMETRO DIGITAL, 
infravermelho de testa, sem contato, que 
permite medir a temperatura à distância, 
com alarme sonoro de febre, visor 
iluminado, com registro na ANVISA/MS. 
Garantia de 01 (um) ano. 

5 185 

JALECO, manga longa, confeccionado em 
gabardini, com punho em ribana. Botões 
de fechamento: embutidos. Gola padre. 
Com 2 bolsos frontais, com fenda na parte 
inferior traseira. Tamanho PP ao EXG a 

und ser definido no momento da aquisição 
quando do envio da ordem de compra. Cor 
branco. Com bordado do brasão do 
município no lado esquerdo superior, com 
medidas de 10cmx8cm e inscrito SMEC 
ou SMAS abaixo do brasão. 

6 300 und 

MASCARA REUTILIZA VEL DE 
TECIDO. 91% poliéster e 9% elastano, 
corte a laser, anatômico. Produz barreira 
física de proteção que garante o bloqueio 
de gotículas do usuário para o ar ambiente, 
inibindo a proliferação de bactérias. 
Tamanho adulto. Cores conforme 
solicitação da Secretaria de Educação. 

7 700 und 

MASCARA REUTILIZA VEL DE 
TECIDO. 91% poliéster e 9% elastano, 
corte a laser, anatômico. Produz barreira 
física de proteção que garante o bloqueio 
de gotículas do usuário para o ar ambiente, 
inibindo a proliferação de bactérias. 
Tamanho infantil. Cores conforme 
solicitação da Secretaria de Educação. 

Valor total da Ata de Registro de Preços: R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxxx) 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 
consta como anexo a esta Ata. 
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3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças. 
3.2. Dadas as características da contratação e da estrutura administrativa do 
Município de Mercedes, não constarão órgãos e entidades públicas participantes do 
registro de preços. 

4. VALIDADE DA ATA 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 6 (seis) meses, a partir da data 
de assinatura, podendo ser prorrogada até o limite de 12 (doze) meses. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO 
5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 
cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
5.2. Quando o preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 
negociare em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

Nota Explicativa: Suprimir o item quando inexistirem outros fornecedores classificados 
registrados na ata. 

5.4. Quando o preço de mercado tomar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, não sendo o caso de aplicação disposições 
contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, poderá a 
Administração: : 

5.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 
5.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 
5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
5.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
5.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 
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5.6.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nO 
8.666, de 1993, ou no art. 7° da Lei nO 10.520, de 2002. 

5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 
5.6.4 será formalizado por despacho do Chefe do Poder Executivo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

5.8.1. por razão de interesse público; ou 
5.8.2. a pedido do fornecedor. 

6. DAS PENALIDADES 
6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital (Anexo I - Termo de Referência). 

6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 
cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não 
honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, 
parágrafo único, da Lei Ordinária Municipal n.? 1612, de 16 de março de 
2020. 

6.2. É da competência da competência do Chefe do Poder Executivo a aplicação 
das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de 
preço, salvo delegação de poderes para tanto. 

7. CONDIÇÕES GERAIS 
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência, ANEXO AO EDITAL. 
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § IOdo art. 65 da Lei n" 8.666/93, nos termos 
do art. 11, § 1 ° do Decreto Municipal n. ° 096, de 5 de setembro de 2016. 
7.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, poderá haver a 
solicitação de fornecimento parcial, de um ou mais itens, nas quantidades que se 
revelarem necessárias. 
7.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 
vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 
10, §4° do Decreto Municipal n." 096, de 5 de setembro de 2016. 
7.5. A execução da Ata de Registro de Preços será disciplinada pelas disposições 
legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei 
Federal n.? 8.666, de 21/06/1993, Lei Federal n.? 10.520, de 17/07/2002, Lei Ordinária 

Página 38 de 46 

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Fax (45) 325~-80~~ .-~~~~ ~~:..9~~:~~~ _- .M_e_rcedes - PR 
___ :1. _ ..... ..J __ /':::\. -1_ - .- .• - - 



~4' 

Município de Mercedes ® 
Estado do Paraná 

Edital de Pregão Eletrônico n° 100/2020 

Municipal n." 1612, de 16 de março de 2020 e o Decreto Municipal n" 096, de 5 de 
setembro de 2016. 
7.6. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e pelo 
Decreto Municipal n? 096/2016, no que não colidir com a primeira e nas demais normas 
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
7.7. As questões decorrentes da execução desta Ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Marechal 
Cândido Rondon-PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual 
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

Local e data 
Assinaturas 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) does) fornecedores) 
registrado( s) 
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Edital de Pregão Eletrônico n° 100/2020 

ANEXO 111 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° 
....... ./ .... , QUE FAZEM ENTRE SI 
O(A).......................................................... E A 
EMPRESA . 

o Município de Mercedes, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa 
na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n." 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste 
ato representada por sua Prefeita, a Exma. Sra. Cleci M. Rambo Loffi, brasileira, casada, 
residente e domiciliada na Rua xxxxxxxxx, n? xxx, xxxxxx, doravante denominado 
CONTRATANTE, e ota) inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 
............................ , sediado(a) na , em doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da 
Carteira de Identidade n" , expedida pela (o) , e CPF n" , 
tendo em vista o que consta no Processo n" e em observância às 
disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 
da Lei Ordinária Municipal n." 1612, de 16 de março de 2020, da Lei n" 8.078, de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor, e do Decreto Municipal n° 096, de 05 de setembro de 
2016, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão n° /20 , 
por Sistema de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de materiais e equipamentos de 
proteção individual, para servidores e profissionais da Secretaria de Assistência Social, 

-r-, Secretaria de Educação e Cultura e alunos da rede municipal de ensino do Município de 
Mercedes, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus 
COVID-19, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, 
anexo do Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

Descrição R$ Unit R$ Total 
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Edital de Pregão Eletrônico n° 100/2020 

Item Qtd U nid 

2 

3 

250 

30 

15 

DESCARTÁ VEL, semifacial, descartáve1, 
com três camadas de proteção, sendo a 
interna em material hipoalérgico, 
confeccionada com não tecido, com 
gramatura mínima de 30g/m2, com clip 
nasal embutido que permita ajuste 
adequado ao contorno do rosto, produzido 
em alumínio suave e flexível, não 
traumatizante, inodora, elástico roliço 
feito em elastano e fio poliéster 
texturizado com excelente performance 

unid cilíndrica, tiras costuradas com solda 
eletrônica, bordas bem acabadas, isentas 
de cola e que apresentem eficiência de 
filtração bacteriana (E.F.B.), para 
partículas de 1.0 mícron, acima de 95%, 
não libera fiapos, hipoalergênica e atóxica, 
inerte e antisséptico. Embalagem em caixa 
tipo dispenser-box com 50 unidades. Na 
embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação, procedência, data de 
fabricação, prazo de validade, n° de 
registro ou isenção no ministério da saúde. 
Produto industrializado. 

AVENTAL DESCARTAVEL, uso 
hospitalar, 30 g/m- manga longa punho 
com elástico, tamanho único, tnt, 100% 
polipropileno, cor branco. Medidas do 

pct avental: comprimento: 1,13 metros; 
largura total da peça 1,40 metros; 
comprimento da manga: 60 em. Tipo de 
fechamento: abertura nas costas com tiras 
para amarrar na cintura e no pescoço. Na 

unid 

CIRURGICA 
Descrição R$ Unit R$ Total 

MASCARA 

LUV A, para procedimento não cirúrgico, 
tamanho médio, látex natural íntegro e 
uniforme, sem pó absorvível (talco), 
descartável, atóxica, ambidestra, 
descartável, formato anatômico, resistente 
à tração; caixa com 100 unidades. 
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4 

5 

6 

7 

14 

185 

300 

700 

unid 

und 

und 

Município de Merced& 63/'l;5J 
Estado do Paraná 

Edital de Pregão Eletrônico n° 100/2020 

TERMOMETRO DIGITAL, 
infravermelho de testa, sem contato, que 
permite medir a temperatura à distância, 
com alarme sonoro de febre, visor 
iluminado, com registro na ANVISAlMS. 
Garantia de 01 (um) ano. 

MASCARA REUTILIZA VEL DE 
TECIDO. 91% poliéster e 9% elastano, 
corte a laser, anatômico. Produz barreira 
física de proteção que garante o bloqueio 
de gotículas do usuário para o ar ambiente, 
inibindo a proliferação de bactérias. 
Tamanho adulto. Cores conforme 
solicitação da Secretaria de Educação. 
MASCARA REUTILIZA VEL DE 
TECIDO. 91% poliéster e 9% elastano, 
corte a laser, anatômico. Produz barreira 
física de proteção que garante o bloqueio 
de gotículas do usuário para o ar ambiente, 
inibindo a proliferação de bactérias. 
Tamanho infantil. Cores conforme 
solicitação da Secretaria de Educação. 

Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 
embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação e n° de registro. Pacote 
com 10 unidades. 

JALECO, manga longa, confeccionado em 
gabardini, com punho em ribana. Botões 
de fechamento: embutidos. Gola padre. 
Com 2 bolsos frontais, com fenda na parte 
inferior traseira. Tamanho PP ao EXG a 

und ser definido no momento da aquisição 
quando do envio da ordem de compra. Cor 
branco. Com bordado do brasão do 
município no lado esquerdo superior, com 
medidas de 10cmx8cm e inscrito SMEC 
ou SMAS abaixo do brasão. 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de 
Referência, com início na data de __ / __ / e encerramento em 
__ / __ / ,prorrogável na forma do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ( ). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Mercedes, para o exercício 
de 2020, na classificação abaixo: 

02.011.08.244.0013.2054 - Gestão da Política de Assistência Social. 
Elemento de despesa: 33903028 
Fonte de recurso: 000, 505 

02.012.08.244.0013.2057 - Serviços de Proteção Social Básica. 
Elemento de despesa: 33903028 
Fonte de recurso: 1022 

02.007.010.301.0006.2028 - Gestão das Unidades de Atenção Básica. 
Elemento de despesa: 33903028 
Fonte de recurso: 1019,494,1035 

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo 
de Referência. 

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE 
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO 
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
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8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. 

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 
designado pelo CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo 
do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA 
CONTRATADA 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

10.1. As obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 
Termo de Referência, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 
12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos 
I a XII e XVII do art. 78 da Lei n" 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no 
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital; 

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES 
13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por 
parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n" 
8.666, de 1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3. Os acréscimos não poderão extrapolar a quantidade registrada na Ata de Registro de 
Preços. 

14.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n" 10.520, de 2002 e demais normas federais e 
municipais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e 
normas e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO 
16.1. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Mercedes, no prazo previsto na Lei 
n° 8.666, de 1993. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 
17.1. É eleito o Foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon - PR para dirimir os 
litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser 
compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93. 
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes. 
........................................... , 

TESTEMUNHAS: 
1- 
2- 

. de de 20 . 

Responsável legal do CONTRATANTE 

Responsável legal da CONTRATADA 
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PARECER JURÍDICO 

RELATÓRIO 

Trata-se o expediente de análise do Procedimento Licitatório n" 244/2020, na 
modalidade Pregão, forma Eletrônica, n." 100/2020, cujo objeto é a formalização de Ata de 
Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos de proteção 
individual, para servidores e profissionais da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de 
Educação e Cultura e alunos da rede municipal de ensino do Município de Mercedes, para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus COVID-19, 
realizada em atendimento ao disposto no art. 38, VI e parágrafo único, da Lei n.? 8.666/93. 

Estudada a matéria, passo a opinar. 

FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, cumpre salientar que existe ofício do setor competente solicitando a 
abertura de procedimento licitatório, bem como, o necessário Termo de Referência 
especificando o objeto a ser licitado e a estratégia de fornecimento, fatos que motivam e 
subsidiam a deflagração do certame. 

Há que se frisar ainda que no bojo do procedimento existe a consignação de dotação 
orçamentária para fazer frente a futura despesa, estando, pois, plenamente atendidas as 
disposições do art. 14 da Lei n.? 8.666/93. 

Quanto à escolha pelo procedimento licitatório na modalidade Pregão, forma 
eletrônica, ressalta-se que de acordo com a legislação pertinente, eis que o visado objeto 
consubstancia-se em bem comum, cujas condições de desempenho e qualidade podem ser 
objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado. 

Dentro da análise do Edital, entendo que as disposições traçadas estão em consonância 
com os ditames da Lei n." 10.520/02, Lei n." 8.666/93 e da Lei Municipal n." 1612, de 16 de 
março de 2020. 

Ainda com relação ao edital, consigno que o mesmo estabelece o critério de 
julgamento das propostas, que é o de "menor preço", frisando que o processo de seleção da 
melhor proposta deverá observar o procedimento previsto na citada Lei Municipal n." 
1612/2020. 

Por fim, no que tange a análise das minutas da ata de registro de preços e do 
instrumento contratual, ressalto que as mesmas atendem ao regramento estabelecido pela Lei 
Federal n." 8.666/93, não havendo ressalvas ou modificações a serem feitas. 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, concluo pela regularidade e legalidade do Procedimento Licitatór 
n? 244/2020, na modalidade Pregão, forma Eletrônica, n." 100/2020, o qual deverá ter nor ãl 
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seguimento, com, inclusive, a publicação de todos os atos em conformidade com a Lei n.? 
10.520/02. 

É o parecer passível de ser censurado por outro entendimento que, devidamente 
fundamentado, comprove melhor resguardo dos interesses do Município. 

Geo n de Mello 
PROCURADOR JURÍDICO 

OABIPR 52531 
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10/11/2020 

Sistema Integrado de 
Admlnlstraçlo de 
Serviços Gerais 

Disponibilizar Aviso de Licitação apenas para Divulgação 10/11/202018:27:34 

• 
•• Este Aviso de Licitação será Divulgado no Portal de Compras (www.gov.br/compras) na data de 11/11/2020. 

r Resumo do Aviso de Licitação----------------------------------------, 

Órgão 
96120 - ESTADO DO PARA NA 

UASG Responsável 
985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES 

Registro de Preço (SRP) 
Modo de Disputa 
Aberto 

I Modalidade de Licitação 
I Pregão 
N°daIRP 

Forma de Realização 
Eletrônico 

Característica 

",,-_-,0-,-0023/2020 

Compra Nacional 
Sim 

Gerenciada/Autorizada ME/SGD 
Não 

N° do Processo 

Validade da Ata SRP 

~ 
Objeto 

Equalização de ICMS Internacional 

Quantidade de Itens 

7 

Aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual. 

Data da Divulgação 
11/11/2020 

Data da Disponibilidade do Edital 
A partir de 11/11/2020 às 08:00 

Data/Hora da Abertura da Licitação 
Em 26/11/2020 às 08:30 

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarDivulgacao 1/1 



96120· ESTADO DO PARANA 
985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES 

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO N° 00100/2020-000 SRP 

1 - Itens da Licitação 

~ - Máscara multiuso 

Descrição Detalhada: Máscara multiuso, material: 100% algodão, tipo uso: reutilizável, finalidade: proteção individual, tripla camada, tipo correia: 
ajuste c, elástico orelhas, tamanho: adulto, cor: com cor, características adicionais: semifacial, modelo anatõmico 

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. 

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço 

Quantidade Total: 250 
Quantidade Máxima para Adesões: 

Valor Unitário (R$): 

o 
65,26 

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável 

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN 

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10 
Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (250) 

~ - Luva proteção 

Descrição Detalhada: Luva proteção, material: malha banhada a látex, aplicação: serviços gerais 

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. 

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço 

Quantidade Total: 30 
Quantidade Máxima para Adesões: O 

Valor Unitário (R$): 70,10 
Intervalo Mínímo entre Lances (%): 0,10 
Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (30) 

Critérío de Valor: Valor Máximo Aceitável 

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN 

-Avental 

Descrição Detalhada: Avental, material: plástico polietileno, tipo: impermeável, características adícionais: manga longa, punho com elástico, tira na 
cintura, gramatura: 40 g,m2, aplicação: proteção e segurança, tamanho: único 

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de MElEPP/Cooperativas. 

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço 

Quantidade Total: 15 
Quantidade Máxima para Adesões: O 
Valor Unitário (R$): 60,72 
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10 
Local de Entrega (Quantídade): Mercedes/PR (15) 

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável 

Unidade de Fornecimento: Pacote 10,00 UN 

~ - Termômetro clínico 

Descrição Detalhada: Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, tipo: uso em testa, componentes: c, alarmes, medição à distãncia, memória: 
memória até 20 medições 

--..._ Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. 

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não 

Quantidade Total: 14 
Quantidade Máxima para Adesões: O 
Valor Unitário (R$): 303,91 
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10 
Local de Entrega (Quantidade): Mercedes/PR (14) 

Critério de Julgamento: Menor Preço 

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável 

Unidade de Fornecimento: Unidade 

PREGÃO ELETRONICO N° 00100/2020-000 SRP UASG 985531 10/11/2020 18:25 (1/2) 
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MUNiCíPIO DE MERCEDES - PR 
UASG: 985531 

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO, FORMA ELETRÔNICA, N.o 100/2020 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME'S E EPP'S 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e 
equipamentos de proteção individual, para servidores e profissionais da Secretaria de Assistência 
Social, Secretaria de Educação e Cultura e alunos da rede municipal de ensino do Município de 
Mercedes, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus 
COVID-19. 

PREÇO MÁXIMO: 
Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

1 250 unid Máscara cirúrgica descartável 65,26 16.315,00 
2 30 unid Luva 70,10 2.103,00 
3 15 pct Avental descartável 60,72 910,80 
4 14 unid Termômetro digital 303,91 4.254,74 
5 185 unid Jaleco 76,33 14.121,05 
6 300 unid Máscara reutilizável, de tecido. Adulto 6,16 1.848,00 
7 700 unid Máscara reutilizável, de tecido. Infantil 5,67 3.969,00 

LOCAL Portal de Compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br 

INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h30min do dia 26/11/2020. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital completo encontra-se no site 
www.mercedes.pr.gov.br. bem como, no site www.comprasgovernamentais.gov.br Demais 
informações encontram-se à disposição dos interessados, na Secretaria de Planejamento, 
Administração e Finanças, na Prefeitura do Município de Mercedes, de segunda a sexta feira, no 
horário de atendimento ao público: 8:00 às 12:00h e 13:30h às 17:30h. Telefone: (45)3256-8000. 

Mercedes - PR, 09 de novembro de 2020. 
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www.mercedes.pr.gov.br 
ATOS DO PODER EXECUTIVO 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital completo encontra-se no site www.mercedes.pr.gov.br. Demais 
informações encontram-se à disposição dos interessados, na Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, na 
Prefeitura do Município de Mercedes, de segunda a sexta feira, no horário de atendimento ao público: 8:00 às 12:00h e 
13:30h às 17:30h. Telefone: (45)3256-8000. 

Mercedes - PR, 09 de novembro de 2020. 

Cleci M. Rambo Loffi 
Prefeita 

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 100/2020 

UASG: 985531 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME'S E EPP'S 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos de proteção 
individual, para servidores e profissionais da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e Cultura e alunos 
da rede municipal de ensino do Municípiô de Mercedes, para enfrentamento da emergência dOe saúdé pública 'deCOrrente - 
do Coronavírus COVID-19. 

PREÇO MAXIMO: 
Item Qtd Unid Descrição R$ Unit R$ Total 

1 250 unid Máscara cirúrgica descartável 65,26 16.315,00 
2 30 unid Luva 70,10 2.103,00 
3 15 Qct Avental descartável 60,72 910,80 
4 14 unid Termômetro digital 303,91 4.254,74 
5 185 unid Jaleco 76,33 14.121,05 
6 300 unid Máscara reutilizável, de tecido. Adulto 6,16 1.848,00 
7 700 unid Máscara reutilizável, de tecido. Infantil 5,67 3.969,00 

-r-, 

LOCAL Portal de Compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br 

INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h30min do dia 26/11/2020. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital completo encontra-se no site www.mercedes.pr.gov.br. bem como, 
no site www.comprasgovernamentais.gov.brDemaisinformaçõesencontram-seàdisposiçãodosinteressados.na 
Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças, na Prefeitura do Município de Mercedes, de segunda a sexta 
feira, no horário de atendimento ao público: 8:00 às 12:00h e 13:30h às 17:30h. Telefone: (45)3256-8000. 

Mercedes - PR, 09 de novembro de 2020. 

Cleci M. Rambo Loffi 
Prefeita 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP·Brasil e Protocolado com Carimbo de 
Tempo SCT - BRY PODE. 

O Municfpio de Mercedes da garantia da autenticidade deste documento. desde que visualizado através do site: 
www.mercedes.pr.gov.br - 
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O-W - AVISO DE LICITAÇAO 
A Universidade Estadual do Oeste do Plilraná - 
UNIOESTElCampus de Foz do Iguaçu, torna público o 
PREGÃO ELETRÓNICO N.· 007/2020 . prcceeao ttcnatóno CR 
n." 207212057.2117.213312020, que realizara, no dia 20 de 
novemtx"o de 2020. ,Ioti 10hor"., licitaçllio na modalidade Preg.o.o 
EletrOnloo. tlpo 'MenOl" Pleço', por Lato, cujo objeto é a 
conlf"ataçio no .Istema Regl.tro de Preço. contrataç.lo de 
bens e .ervlço. comuns (materiais de manutençio, de 
monltoramento, de Informállca, ImoblllArlo para a 
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qUõlrenta e doi" centavos). Dotaç:tio Orçamentária: 
45.34.1236.4084.127 _ Elemento da Despelilo: 
3390.3000.44g0.5200, Fonte: 250/284/100/101/132. 

Informaç6e. telefone (46) 3616-8102 d ••• 8:30h 6.12h e da. 
13h â. 17:30h. O Edltal eatará dlaponlvel no •• ttee: _w unloeste.br ti no compras nel 
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SANTA MARIA EXTRAÇAo E COMÉRCIO OE AREIA E 
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A COOPAVEL CooPERATIVA AGROINOOSTRIAL. CNPJ ••• 1f1 D118.21Q/003I1·DD. 
""""'pÍobITC.O",...,~uóoIAT.I~noYlçJoo"'Lk:.nçadlOs>-I;lçJoo"'12lMf1· 
RI. com v"",,,_ alo. 01J04/2021. p.,. oAWidad. di o.PÔ-.lto. C ••.•••• ,,,Io."'" 
""""_, •••• O • ......,_ ••• Rod. FF)I)I. SIn". 0;.""" d. ~ UN">_ No munoc;poo 
deCtu~>NP,. 

SÚMULA DE REIl\IERIMENTO DE RENOVAI;ÃO DE LICENÇA OE OPERAÇÃO 
A COOPAVEL COOPERATIVA AGROINOUS1RIAL, CNPJ n' 76.098.21!111113~. 
lorna pU!jico que ,; requ ee ao ~T, a R""'aç;o de L<eriça de Operaçio para a 
Atividade de Depósito e Comercio de Agrotó~iço, Wriplantaro na Rod. FF 306, SJrf, 
OiSIJito de Nova Urilo. No l1IIJUcipio de Céu WI'r. 

SÚMULADE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
A COOPAVEL COOPERAmA AGROINDUS1RIAI., CNPJ n' 76.1I9I.2I!1OOO!-03. 
'''''' ~ico que recebeu do ~T, a Reoovaçào de Licença de Opernçao ~ 121860- 
R1, COO1 vatmde até 02J03I2021, para a A!Mdade de Reeeblmento, 
Btnefieiamtnto, Seugtm, Expu!QO, Annaunamento e Comércio de C.reais, 
inpIarllado ro ProIorigamenloda A, Taraedo ~"", SI~. No rrmctpio de Boa V,1a 
da Apalecida/Pr. 

SUMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÀD DE LICENÇA OE OPERAÇÀO 
A COOPA\I'L COOPERAmA AGROINOOSTRIAI., CNPJ n' 76.11912Ii11úOO8.03, 
lama l'ilji;o q<Je ri requef. ao ~T. a R •.•• aç;o de L<eriça de Opernçao pa. a 
AIMiade de Reubimenlo, Beneficiamento, SecaQef11, Expuroo, Armuenamenlo 
~om!rciode" ';;;.;:,;;;;;,0; ''''''''N''es,SI~. 
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CO'iSÓ;OO ct S~lm ocos Mu!:~i~!osc.o CEm 00 p~~A'JA -CO'"\íA,tlU 
CNPllWO.047/0001~7 - AVISO CE UCIT.ÇÀO 

PREGÃO EUTRÔNICO N' 67/2010, 
0Ij0I0: O Consérdo de Saúde dos ~ooiá~" do Oeste do Par"'; - COHSAMU, 
ConSÓtcioPúblico, sem ftns luaativos, com peSSOi jurídici de dlreilo privado, Inscrao 
no CNPI sob o ni 17.420.047/(0)1-07, com sede na Rua lkuguai. 2&3, Bairro Alto 
IJ.gre, em C"c •• eVP~ 1Orn. pú~i", que ,j real,.! no.a 21/11/2020, b OIhllm 
'''''Ufl de ~Ioçlo '" mod.I~ade. PREGÃO IlIl1IÔNKO. 1~ M!N(),I PREÇO 
UNITÁRIO. q<Je tem por ob~lo 'CON1RA1AÇÃO 01 IMPRIlAS ESPlCIAlIZADAS NO 
FOIINEaMENTO DI HU1RlÇÃ0 ENlERA, PARA ATlNOE! A DEMANOA 00 HOSI'IlAl 
DI RETAGUARDA AllAN BRAME PlllHO/ElO PERíoDO OE 12 {DOZEI MESES.".ln'lo 
da sesllo de tlsput. d. pleÇDs ls O9I>OI"'n do dll 21/u/mo, A "lir." do edla1 
p:MIerá ser reaWda atraves do !oitewww.~Iiát~-COlIl.br, através do !--mail: 
lltiUcio@COI\5arnu.eom.bt, ou no COliSAMU, sitYado no endartÇo aelna. Mais 
InfortnaÇÕts iC~~Ollt( WWW.{Q.llBIl\I.!;Qffi.bf.oupelo Ie:efooe (4~) 3036-7117, 
C''''101, 09 de nowmbro de 2020. 
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SUMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 

COQUEIRAl. COMERCIO DE GAS LTDA • EI"f', CNPJ:0I.2I2,70f10001-3l 
10m. pUblico que ~ • Secrelaril ~ cio Meio Nnbient. de 
CASCAVEL - PR, I Lle.n~ P,..vIa par. COMERCIO VAREJISTA DE GAS 
LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) a Ml implanta.d. AVENIDA BRASIL, N 
0110, BAIRRO COQUEIRAl, CASCAVEL4>R. 

SUMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRtVtA 

TRANSRUYl TRANSPORTES LTDA· ME, CNPJ:2t.Sll.SltlOOOt.a& Ioroa 
pUblIco qui ~ 80 IAT. I Llc'OÇII Pr.". par. TRANSPORTE 
ROOQVIARIQ DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E 
MUDANCAS, MUNICiPAL I ler implafllada RUA CAMPOS SALLES, 11 
BAIRRO PARQUE 5"0 PAULO. CASCAVEL· PR. 

SÚMULA OE REQUERIMENTO oe LICENÇA SlMPLlFICADA 

DlME8RAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASil. L TOA. 
CNPJ:TU1U1I1OOO,-H ••••• pUblico quo ii.J!!I!!tiJ! 10 IAT, • Li<onçI 
Slm~_ p"" COMERCIO ATACADISTA DE MEDlCAMEHTOS ! 
OROGAS Df USO NUIIAHO • '" iorj>IaI;adI AVEHIDA BRASIl. '22&1, 
BAIRRO SANTA CRUZ. CASCAVEL· PR 
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AVISO (l! PlonOGACAO f RtmICAC~o D~ LtÇtTAC~O 

o Mllllidpio de Virlllo04. [mdo do hlut. Inl1'~' 4. "'I Prtl"il', tudo 
UI Villl o dlspcste UI Leis "fdmi, n,.- 8666193 r IO.S20nOO2. Decre10 
Federaln·.3.S5SI2IXXl,LtiCoJapluunlarm.'I23!2006.lolupllblicollurbr' 
Ulliu"'t ÁS 091100101111 DO DIA H Dl 1I0VlWIlO D120l0, nl •• dt d.. P"!tifllll 
Munic:ipll, llidnçlo modalidad.e Pueio PltUNCIAlH.' 35f2020-PMV, tujo 
objeto 4. o RECISTtO DE PREÇOS VISANDO A AQUl51ÇÁO 01 MATERIAIS 
E SERViÇOS DE MÁO DE OBRA PAlA ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS 
NAS COMUNIDADES RURAIS 00 MUNIClplO DE VIlNOND/PR . 
01 inttltUldoJdunio luinro rdilal de licitlçlo 00 rite do Municlpiodr 
Virmond:~II..ur~>.btmCDmo ptdidoldrcltlutcirntPIOI, 
duvidll e illfllrmaçõu nl p.e{ri1un Municipal, eercr de litltaçau 1111 ptl0 e 
mlil: lkinQ9~irl!lD!ld!ÍÜ!!,pujL('9{Q. 

VIlNOl'lD,09 OE lfOYINIlO DI ]010. 

ElAIN!LOHSMUSIU 

PUCQltlA 



Diári°OFlCIALParaná 
cemerete, Indll$lrl,l e Serviços 

I Marialva 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 248/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N" 
83/2020. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA-ME, EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE-EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEl. 
Objeto: Aquisição de mesas, cadeiras, jogos e mobiliário para atender a demanda 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, pelo Menor Preço Por 
Item. Obtenção do Edital: Através da Internet pelos endereços eletrônicos: www. 
bll.org.br e www.marialva.pr.gov.br. Recebimento das Propostas e Habilitação: 
até 24 de novembro de 2020 às 08:30hs. Abertura da Sessão: 24 de novembro de 
2020 às 09:00hrs. Informações: (44) 3232-8372 ou compras@marialva.pr.gov.br 

Marialva-Pr, 06 de novembro de 2020. 
VICTOR CELSO MARTlNI 

Prefeito Municipal 
102387/2020 

r 
Maringá 

Prefeitura do Município de Maringá 

Súmula de requerimento de Autorização Ambiental 

A Prefeitura do Município de Maringá, CNPJ 76.282.656.0001-06, toma 
público que irá requerer junto ao IAT - Instituto Água e Terra, autorização 
ambiental para execução de duas pontes, paralelas entre si no endereço: 
Avenida Mário José de Faria Ferraz, sobre o Ribeirão Pinguim - Maringá-PR. 

102594/2020 

I Marnteleiro 

AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS 
TOMADA DE PREÇOS N" 004/2020 - PMM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 148/2020-LIC 
OBJETO: Contratação de empresa para executar serviço de pavimentação polié 
drica com pedras irregulares em estradas rurais (Barra Bonita e Novo Progresso). 
Data Para Abertura De Envelope De Proposta De Preços: 16 de novembro de 2020 
às I OhOOmin (Horário De Brasília). 

Manneleiro, 10 de novembro de 2020. 
Everton Leandro Camargo Mendes 

Presidente da CPL 
Portaria 6.345 de 0111012020 

103140/2020 

I Mercedes 

MUNiCíPIO DE MERCEDES - PR 
UASG: 985531 

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE P~EGÃO. FORMA ELETROf'jICA, N.~ 100/2020 

LICITAÇAO EXCLUSIVA PARA ME'S E EPP'S 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços para eventual 
aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual. para 
servidores e profissionais da Secretaria de Assistência Social. Secretaria 
de Educação e Cultura e alunos da rede municipal de ensino do 
Municipio de Mercedes, para enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do Coronavirus COVID-19. 
PREÇO MÁXIMO' 
Item Qtd Unid Descrição R$ R$ Total Unit .. 

Máscara cirúrgica 1 250 unid descartável 65,26 16.315,00 
2 30 unid Luva 70,10 2.10300 
3 15 pct Avental descartável 

.. 
60,72 910.8Ó 

4 14 unid Termômetro digital 30'3.91 4.254,74 
5 1'85 unid Jaleco 76,33 14.121;Ó5 
6 300 unid Máscara reutilizável, 6.16 1.848,00 de tecido. Adulto 
7 700 unid Máscará 'reutilizável. 5.67 3.969.00 de tecido. Infantil 

LOCAL Portal de Compras do Governo Federal. 
WNW.comprasgovernamentais.gov.br 
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h30min do dia 
26/11/2020. 

4a feira I 11/Nov/2020 - Ediç 

INFORMAÇÓES COMPLEMENTARES: O Edital completo encontra-se 
no site www.mercedes.pr.gov.br. bem como, no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br Demais informações 
encontram-se à disposição dos interessados. na Secrelaria de 
Planejamento, Administração e Finanças. na Prefeitura do Municipio de 
Mercedes, de segunda a sexta feira, no horário de atendimento ao 
público: 8:00 às 12:00h e 13:30h às 17:30h. Telefone: (45)3256-8000. 

Mercedes - PR. 09 de novembro de 2020. 
Cleci M. Rambo Loffi 

Prefeita 
102397/2020 

Morretes 

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.o 
003/2020 PROCEDIMENTO L1CITATÓRIO N° 086/2020 O MUNICíPIO 
DE MORRETES, TORNA PÚBLICO para conhecimento de quantos 
possam se interessar, que está retificando o Edital de licitação 
denominada Tomada de Preço 003/2020 cujo objeto da presente licitação 
é Execução de Obra Remanescente do CMEI - Centro Municipal de 
Educação Infantil. CRECHE Padrão Tipo 2 do FNDE, situada à Rua 
Pastor Dalzir Nízio - Vila das Palmeiras - Morretes/PR. conforme 
Caderno de Encargos e Especificações técnicas no prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, em conformidade com a Lei Federal 8666/93; ONDE SE 
LÊ :Executou obras similares ao objeto desta licitação com área de até 
401,25 m2 (quatrocentos e um vírgula vinte e cinco metros quadrados), 
devidamente chancelados pelo respectivo Conselho. LEIA-SE :Executou 
obras similares ao objeto desta licitação com área igualou superior a 
401.25 m2 (quatrocentos e um vírgula vinte e cinco metros quadrados), 
devidamente chancelados pelo respectivo Conselho. Diante disto segue 
se publicado o edital e seus anexos no Portal de Transparência do 
Município no site http://transparencia.morretes.pr.gov.br/Morretes, 10 de 
novembro de 2020. WAGNER DO ROSÁRIO LOURENÇO Presidente da 
Comissão Permanente. 

103170/2020 

I Paiçandu 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 70/2020 
MENOR PREÇO POR ITEM 

OBJETO: O objeto desta licitação é o REGISTRO DE PREÇOS visando 
à aquisição de EQUIPAMENTOS PERMANENTES, para a estruturação 
da Vigilãncia Alimentar e Nutricional, para atender as necessidades da 
Fundação Municipal de Saúde de Paiçandu-PR, nas quantidades, 
formas e condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos. 

ABERTURA: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de 
propostas de preços e de habilitação será no dia 24 de novembro de 
2020. às 09h30mln, na sala de licitações, sito à Rua Sete de Setembro, 
499. Centro, na cidade de Paiçandu-Pr. O presente Edital estará à 
disposição dos interessados através do link Licitações no site 
WNW.paicandu.pr.gov.br, e também. poderá ser obtido pessoalmente. no 
departamento de 'compras e licitações. 
Paiçandu (PR). 09 de novembro de 2020. 

Hallton Joaquim de OliveIra 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde 

102773/2020 

I Palotina 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO N." 227/2020 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - TIPO: MENOR PREÇO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
VEÍCULOS OKM CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASPARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, NOS DIVERSOS PONTOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE, 
FINANCIAMENTOS DO INCENTIVO FINANCEIRO PARA 
TRANSPORTE SANITÁRIO RESOLUÇÕES SESA 769/2019, 596- 
644/2020, E SOBRAS DAS RESOLUÇÕES SESA REFERENTES AOS 
TERMOS DE ADESÔES 02512015, 169/2016, 120/2017, 550/2017 E 
160/2018 ERRATA 164/2018 REFERENTE AO PROGRAMA DE 
QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - APSUS DA SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ, MAIS RECURSOS PRÓPRIOS 
E INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE SINISTRO 963073877 PAGO POR 
SEGURADORA. 
Edital completo estará à disposição dos interessados para retirada, na Prefeitura 
Municipal de Palotina, das 8h 30min às Ilh 30min e das 13h 30min às 17h 
30m;n, de segunda à sexta-feira, pelo site www.palotina.pr.gov.br (sessão 
editais ou no portal da transparência) ou solicitação via e-mail 
compras@palotina.pr.gov.br, admcompras@palotina.pr.gov.br, e no site 



SÚMULA DE 
PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO 
FLORESTAL 
Cooperativa 

Agroindustrial Copa 
gril torna público que 
irá requerer ao IAT a 
Autorização Florestal 
para atividade de corte 
de árvores em área ru 
ral, distrito de Curvado, 
s/n, município de Mare 
chal Cândido Rondon, 
Estado do Paraná. 

o Prefeito do Municlpio de Marechal COndido Rondon. Estado do Poran6, no 
uso de suo~ ctrtbuíções legais e considerando o Teste seteuvo 03/2020, o Edltol de Abertura de 
Teste Seletivo nO 01.03/2020, o Edital de Resultado Final nO 09.03/2020 e o Decreto nO 231/2020, 
que homologa o resultado final, 

I - CONVOCAR o candidato abaixo. aprovado no referido Teste Seletivo. pelo 
ordem de classificação final, para que compareço no Departamento de Recursos Humanos, 
do Secretaria Municipal de Administração. no Rua Espírito Santo nO 777, poro preenchimento 
de vagas. conforme Previsto no Edltot. no dia 16 de novembro de 2020. no horório normol de 
expediente: 

» MÉDICO T6 - CLINICO GERAL 
JAMAL HAMMOUO 

11 - DETERMINAR que o candidato convocado apresente a documentação abaixo, 
acompanhada d06 originais para conferência: 

01 foto 3x4; (otuo/J 
cópia do Cédula de Identidade; 
c6pia do CPF; 
cópia do Certificado Militar (quando couber); 
cópio do PIS/PASEP; 
cópia do Carteiro de Trabalho - CTPS; 
cópia do comprovonte do t/pagem songulneo; 
cópia do comprovante de endereço: 
cõco do titulo de eleitor e certidOo de cwrocõo eleitoral; 
ecoe do Regls/ro Civil {casamento ou nascimento}; 
cõc'c do Reg/stlo Civil e CPF I/ilhos menOles); 
cópia do CPF dos dependentes declarados no Imposto de Rendo; 
cópia do Ccrtõc de Vacino (/~hos menores de 07 anos): 
cópia do oocwnentcçõc de freqUêncio Escolor (filhos até 14 anos); 
cópia do documento Que comprove a coocneõo do escolaridade exigido poro o cargo; 
cópia do Registro no Conselho de Classe e Certidôo de regularidade 00 respectivo ConselhO; 
o/estado de sanidade fisica e mental, emitida por profissional do órea médico; 
oecorccõo de Bons e rendas a/vo/izodo (lei fedaroI8.429/92); 
oec'crcçõo de ooc ccwncocõo de cargo püblico. Caso acumule cecercçõc do Ófgóo 
empregador constando cargo ocupado, carqa horó(lO. horário de trabalho e remuneroç60; 
cereoõo neQo/Jvo de antecedentes criminais da JusHça Federal do PR a ser emitida no endereço 
eefronco: {Mtn}Jy.rww'2 t:f1.[wi-brltrf4/rxpcehl{lsJcerlk1oo rlCldeX 0001; 
cemacc negativa de antecedentes criminais da Pob"cio Federal a ser emilida no eoceeço elefrón!co; 
{~~~Jm<r'njoois/çe:tldg'"'J; 
Apresentor qualificação ccocsvct do eSoc..iol, o ser realizado no seguinte endereço eletrOnico: 
~mraç.Qdoslral ioss OOV_bclfw<"""jglloogesliodexAl1!Il! 
documentos complementares. inerentes ao cargo. conforme exigido no ecect 

111 - COMUNICAR que o nOo comparecimento no prazo previsto ímpãcoró no 
perda do lugar, facultado ao aprovado solicitar o deslocamento para o final da lista ciossrucotortc. sem que caiba à Administração qualquer obrigaforíedade de aproveitamento 
do candidato oté o termino da validade do teste seletivo. 

o PrC2sC2ntC2~' 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N· 091/2020 

RESOLVE 

Município de Marechal C6ndidO 
novembro de 2020. 

4t;Ç??<;&: .. ~ 
~{':AR HENS}lF 

Secretário Mu!yé!pal de Admlnistraçio 

Rondo/z;?~m 
MARCIO ANDREI RAUBER 

Prefeito 

09 de 
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11 jornalOPresente 

a OPresenteDigital 
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C O_Presente 
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EXTRATO DE EDITAL DEllClU,Ç'\'O 
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KOlllCIPIO Dt KUl.ECIIAL cWDlOO 1I0NOON 

EXTRATO 
TOM.-.oAOEPREÇOSN°03&120Z0 

iSTA:)()DO pA!U.HÁ 

o Preldo dtl Murucipio de Mar"ch(al C:'ooiCI~ Rondoo, ESladO do Paraná. clenlil"l(:a ao. 
inle(eu~dos Que lIali~a(' no di. 26 d. novlmbrtl d. 2020. h O~,O(I h. abertu-ra doi envelopei de 
habjilaçlloo da TOtII.da de Pra~ n' 0361202<1- PMMCR. par. a InJ •• I.~.., de um. Ac.~mi. d. Terceir. 
l~d.n.P" ••• doDI.trilod.Bol.V1'ta.umParquolnl.ntltnolot •• m.ntoRIcantoF.Uz,Ouad'lI 
14, !hlrro Botafogo, no valof total máu"IIo de RS 112.411.12. nol termOl da Lei de l!Clta~. e ceeeacs 
n'8.6661Q3 e demllfi Itgillaçlo vigente 

Ed~aled$("l\eblrorOfm&ÇÕ$5poder60,erob4l<!0I,e p,ertirdodla 10,'1·2020.jYnl0ao Depanamento 
do çompm •• licitaç6es na Pr"rlllura, sito à Rua Espl~10 Sanl0, n" 771 - conVo, fol"\tl. 45-328(·8821 e 
3264~665. O editar Sefli rorneCldo Impresso medlanle r~uenmen:o protocofado ou gralu~amente através 
doslle ~linl<.: Uc~aç6es. consulta da idlaç6es .• scolh.roed,t.r.downlo~d/l:)afl:.:Irem 
01",",'''''''' ""p<>"I_,s 

P,eI~'lura 00 Munk;lpoo de MUfedlal C6n<llao Rondem, E'lado do P1I<8f1;lo, em 0& de I'lOvembru de 
2020. MarooAndrel R.luber-Preleilo. 

MUNICíPIO DE MARECHAL CÂNOIDO RONOON 
EST,\,OOOOpiliJil 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 28612020 
PREGÃO PRESENCIAL N° 8912020 

CONTRATANTE: MUNIClplO DE MARECHAl. CANDIDO RONDON - PR 
FORNECEDOR: O V FERRElRA DISTRIBUIDORA EIREU 
CNPJ:24.167.3841OOO1-08 
REPRESENTANTE: Odete Vantini Ferreira 
OBJETO: Conírataçân de serviços de instalação, desmontagem, montagem e reelccaçào de 
divisélias, armários, portas. persianas e cortinas, instalação, manutenção e SUbstituição de 
vidros e forneomen'c de chapas de dIVisórias, portas. perfis. persianas, cortinas e demais 
materiais necessários pata esecoçac oos serviços. 
VALOR REGISTRADO: R$ 23.998,98 (vinte e três mil. novecentos e noventa e oüc reais e 
eoventa e cêc centavos). 
VAUDADE: 26/10f202t 
LOCAUOATA: Marechal Cândido Rondon. 28/1012020. 

'Documento na integra disponível no Endereço: htlps:llc.atende .neUp5fa54c6768540 
00 através do sâe: '/<N,W mcr.!?J.gov.br IIliçitaÇÕ9s 1I Serviços 1/ Consulta licitações 

MUNICíPIO OE MARECHAL CÂNOIOO RONDON 
ESTADO DO PARAHA 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 28412020 
PREGÃO PRESENCIAl N° 103/2020 

CONTRATANTE: MUNIClplO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR 
FORNECEDOR: L YON PRODUTOS PARA SAUDE L TOA. 
CNPJ:25.226.2441OOO1·18 
REPRESENTANTE: Ricardo de Ouelroz 
OBJETO: Aquisiçao de kit para teste munccrcmeicçrancc para oeteccêo qualitativa de 
anticorposdaCovid.19,aserusadonoenlrentamentodapandemiadeCOfOl1avírvs. 
VALOR REGISTRADO: RS 23.998,98 (vmte e três mil. novecentos e noventa e oito reais e 
noventa e otto centavos). 
VALIDADE: 27/10/2021 
LOCAUDATA: Marechal Cândido Rondon, 27/10/2020. 

• ücccmcntc na Integra disPQnlvel no Endere~o: hltp~:l/o.alonde,noVpSfa54f'gefa85 
ou auavés do sne; www.mcr.pr.qOI/.brll ucnacões /I Serviços 1I Consulta Licitações 


