
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
CNPJ: 7577120410001-25 

Praça do Café, 22 - Jandaia do Sul - PR - CEP 86.900-000 
Fone: (043) 3432.9250 

E-mail: licitacao@jandaiadosul.pr.qov.br  

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 

PROCESSO N°.: 12/2021 
EDITAL: PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N°. 5/2021 
OBJETO: Registro de Preços para eventual fornecimento de refeições embaladas em marmitas 
descartáveis (marmitex), destinadas aos servidores de vários setores e departamentos 
municipais, para o período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência (Anexo V). 
Razão Social: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual: 

Sócio da Empresa: 

Endereço da Empresa: 

Bairro: 

Cidade: 

Estado: 

CEP: 

DDD — Telefone: 

DDD — Celular: 

DDD — FAX: 

E-Mail: 

NOTA:  
Para formalização do interesse em participar desta licitação, a empresa deverá encaminhar, 
devidamente preenchido, o RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL, para o setor de licitações, 
através do e-mail: licitacaojandaiadosul.pr.gov.br, ou pessoalmente. no endereço indicado 
neste Edital. O Município não se responsabilizará pelo Edital, anexos e demais informações, 
obtidos ou conhecidos de forma diversa ou em local diverso do disposto acima. A não remessa 
do presente Recibo exime a Pregoeira e Equipe de Apoio da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais. 
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EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N°. 5/2021 
(Processo Administrativo n°12) 

REGISTRO DE PREÇOS 

LICITAÇÃO COM ITEM/LOTE COM RESERVA DE COTA PARA ME/EPP/MEI, E ITEM/LOTE 
COM AMPLA CONCORRÊNCIA PARA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM GERAL 

CONFORME LC 123/2006 E ALTERAÇÕES 

1. PREÂMBULO 

1.1. Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de 
Jandaia do Sul, Estado do Paraná, através da Pregoeira, nomeada pelo Decreto n°. 7454, de 07 
de janeiro de 2021, com a devida autorização expedida pelo Sr. Prefeito. LAURODE SOUZA 
SILVA JUNIOR, realizará licitação, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, com 
critério de julgamento MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO, valor GLOBAL POR LOTE. 
objetivando adquirir o objeto solicitado pelo Departamento Administrativo, referido no item 2, 
nos termos da Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2.002, na Lei Federal n°. 8.666/93 de 21 
de junho de 1993 e suas alterações, cuja aplicação é subsidiária, na Lei Complementar 123 de 
14 de dezembro de 2006, na Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014. no Decreto 
Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, no Decreto n°. 10.024 de 20 de setembro de 2019 e 
demais legislações aplicáveis e das exigências estabelecidas neste Edital. 

1.2. O recebimento das propostas e dos documentos de habilitação  dos 
interessados será até as 08 horas, do dia 10/03/2021, no endereço eletrônico 
http://www.licitacoes-e.com.br, obedecendo ao horário oficial de Brasília- DF. 

1.3. A abertura das propostas será às 08 horas do dia 10/03/2021 e o início 
da disputa de preços às 08h30min do dia 10/03/2021 em sessão pública através do endereço 
eletrônico http://www.licitacoes-e.com.br, obedecendo ao horário oficial de Brasília- DF. 

1.4 - Em conformidade com a Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 
2006, alterada pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, nesta licitação o item/lote 
com valor estimado acima de 80.000,00 está fracionado em cota de 25% para participação 
exclusiva de ME, EPP e MEl. sendo o quantitativo restante de 75%, aberto para ampla 
participação de empresas em geral, conforme consta Termo de Referência (Anexo V). 

2. OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual 
fornecimento de refeições embaladas em marmitas descartáveis (marmitex), destinadas aos 
servidores de vários setores e departamentos municipais. para o período de 12 (doze) meses. 
conforme Termo de Referência (Anexo V). 

2.2. O Edital e demais documentos pertinentes à licitação em apreço poderão ser 
adquiridos no setor de licitações, na sede da Prefeitura Municipal, sito à Praça do Café. n°. 22. 
centro, Jandaia do Su — PR, no site do município: www.andaiadosu!..r..t..& e no site 
www.licitacoes-e.com. br. 

3. ORÇAMENTO 

d 
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3.1. Orçamento Referencial: NÃO SIGILOSO 

3.2. O valor máximo estimado da presente licitação é R$282.950.00 (duzentos e 
oitenta e dois mil e novecentos e cinquenta reais), detalhado no Termo de Referência (Anexo V). 

3.3. Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento referencial 
foram obtidos através da cesta de preços elaborada pelo Departamento Administrativo (setor de 
compras). 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 — Poderão participar da presente licitação: 
a) No item/lote com reserva de cota de 25%, os interessados que atenderem a 

todas as exigências deste edital, EXCLUSIVAMENTE enquadrados como MICROEMPRESA — 
ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE — EPP OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e no 
tem/lote com o quantitativo restante, item/lote de 75%, EMPRESAS EM GERAL, interessadas e 
que atenderem a todas as exigências deste edital, conforme Lei Complementar n°. 123/2006 e 
suas alterações; 

b) empresas do ramo, brasileira ou estrangeira, sediada no Brasil atendendo as 
condições exigidas pela Lei nt'. 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações; e, 

c) empresas que explorem o ramo de atividade objeto desta licitação. 

4.2. Estarão impedidos de participar da licitação: 
a) os interessados que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9° da Lei 

8.666/1993; 
b) empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil, com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente: 
c) os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos li e 

IV do art. 87 da Lei Federal n. 8.666/93; 
d) empresas em consórcio; 
e) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação: e, 
f) empresas que não atendam as condições deste edital e seus anexos. 

5. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E ESCLARECIMENTOS 

5.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão, 
qualquer interessado poderá solicitar esclarecimento, requerer providências ou impugnar o ato 
convocatório do PREGAO, mediante requerimento fundamentado. 

5.2. A impugnação ou pedido de esclarecimentos deverão conter o nome 
completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a denominação social 
da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e e-mail para contato e poderão ser 
realizados por meio eletrônico, através do sítio www.licitacoes-e.com.br,  ou protocolados no 
Setor de Protocolo do Município, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, no horário de 
expediente, ou encaminhados por e-mail ao endereço eletrônico: 
licitacao(jandaiadosuI. pr.gov. br. 

5.3. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias 
úteis contados da data de recebimento da impugnação e quando for o caso, auxiliada pelos 
responsáveis pela elaboração do Termo de Referência, que contem os.r" pais subsídios para 
a elaboração do Edital. 
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5.4. As respostas a impugnação ou aos pedidos de esclarecimentos serão 
divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração. 

5.5. Caso os questionamentos alterem o texto do Edital, que afete à 
documentação a ser apresentada ou a formulação da proposta, será designada nova data para a 
realização da sessão, através dos mesmos meios de publicação utilizados inicialmente. 

6. CREDENCIAMENTO 

6.1. Os interessados deverão cadastrar-se previamente em Agências do Banco 
do Brasil e/ou no site www.licitacoes-e.com.br. 

6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha pessoal e intransferível do representante credenciado para acesso ao sistema eletrônico, 
no site www.licitacoes-e.com.br, observados rigorosamente a data e horário limite estabelecidos 
neste Edital. 

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade 
legal da licitante ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão, na forma Eletrônica. 

6.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao Município de Jandala do Sul - PR responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

6.5. As MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E OS 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS deverão declarar no campo INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS, na oportunidade de credenciamento, a sua condição de ME, EPP ou MEl, para 
participação do tem/lote exclusivo, bem como para utilizarem os benefícios previstos na Lei 
Complementar Federal n° 123/2006 e suas alterações. 

7. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

7.1. A proposta, bem como os documentos de habilitação, DEVERÃO SER 
ENCAMINHADOS DE FORMA CONCOMITANTE (AO MESMO TEMPO), nos termos do artigo 
26, do Decreto Federal n° 10.024/2019, e serão recebidas até o horário previsto, no Preâmbulo 
deste Edital. 

7.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

7.3. Incumbirá ainda à 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. 

7.4. O encaminhamento da proposta pressupõe o PLENO CONHECIMENTO E 
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO PREVISTAS NESPEI AL. 
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7.5. A proposta a ser lançada no sistema para efeitos de disputa, deve ser 
efetuada com VALOR GLOBAL DO LOTE, por meio de preenchimento da planilha existente no 
sistema eletrônico de licitações —hctacoes-e, sendo obrigatório: - 

a) no campo valqr tõjdo iote devera ser informado o valor total para o lote 
cotado expresso em reais. Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas 
relativas ao fornecimento do objeto deste Pregão; - 

b) no campo descnçàobservaçôes devera ser iformada as especificações  do 
objeto a marcalrnodelo cotada para cada item e o prazo de vaíidade da propo 

7.5.1. O prazo de validade da proposta não inferior a 12(doze) meses. As 
propostas que omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo estipulado serão 
entendidas como válidas pelo período de 12 (doze) meses. 

7.6. Até a data e hora limite, para o recebimento das propostas/documentos de 
habilitação, previstos neste Edital, a Licitante poderá acessar o sistema eletrônico, no site 
www.licitacoes-e.com.br  para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada e/ou 
documentos de habilitação. A partir do início da sessão pública, não poderão ser alterados ou 
retirados às propostas formuladas e/ou documentos de habilitação. 

7.7. É de inteira responsabilidade do licitante o preço e demais condições 
apresentadas. 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. 

7.8. Não serão consideradas as propostas com alternativas que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante, devendo as licitantes se limitarem às especificações deste 
edital e seus anexos. 

7.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta. tais como marca. 
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam o Fornecedor. 

7.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas, devendo estar inclusos todos os custos, dentre estes, todas as 
despesas de pessoal, frete, seguros, impostos, taxas, encargos e demais despesas 
indispensáveis a entrega do objeto da presente licitação. 

7.11. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO a serem encaminhados/anexados 
concomitantemente com a proposta no sistema, independente se será vencedor ou não, são os 
que seguem: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual e alterações;  ou Ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores e alterações;  ou Inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício e alterações;  ou Decreto de 
autorização em se tratando empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; ou Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. 

ai) O Contrato Social ou outro ato constitutivo deverá vir a ornpnhado de todas 
as alterações ou ser CONSOLIDADO. 
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b) CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, ou do CARTÓRIO DE 
REGISTRO CIVIL (conforme o caso) emitida dentro do período correspondente aos 60 
(sessenta) dias anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes, sob pena de não 
aceitabilidade. 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de regularidade 
relativa à Segurídade Social, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos 
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federai e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação 
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do 
domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei. 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante 
apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, do domicílio ou sede do proponente. ou outra equivalente, na forma da Lei. 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei. 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título Vil-A de Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°. 5.452, de 1° de maio de 1943. 

h) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
i) Declaração Conjunta (modelo Anexo III) 
j) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, com data de expedição não anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista de 
abertura. 

k) Cópia da Autorização e Licença de Funcionamento da licitante, expedida pela 
Vigilância Sanitária Municipal, em vigência. 

7.11.1. Demais documentos: 
a) Quando ME, EPP ou MEl a Declaração de Comprovação do Enquadramento 

como Microempresa — ME, Empresa de Pequeno Porte — EPP ou Microempreendedor Individual 
- MEl (Modelo Anexo IV), as;inada pelo contador responsável da empresa, na forma prevista no 
art. 3° da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, como condição 
de participação dos tens/lotes exclusivos, bem como para utilizarem os benefícios previstos na 
citada lei complementar. A veracidade desta condição é de total responsabilidade da empresa e 
poderá ser objeto de diligência. A Declaração falsa ou inverídica sujeitará a PROPONENTE as 
penalidades previstas neste edital, bem como sanções penais cabíveis. 

b) Declaração que reúne todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital 
(modelo Anexo 1). 

7.11.2. Toda documentação deve estar assinada por pessoa devidamente 
habilitada, devendo haver comprovação da seguinte forma: 

a) tratando-se de representante legal: os documentos já solicitados na alínea a; 
ou, tratando-se de procurador: a Procuração com firma reconhecida  por instrumento público 
ou particular do representante de pessoa jurídica, da qual constem poderes específicos para 
formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos 
os demais atos pertinentes ac certame (sugestão Anexo VII) 

b) documento oficial de identificação que contenha foto do representante legal ou 
do procurador. 

7.11.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de re ..laridade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1 da LC n° 123, de 2006. 
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7.11.4. Preferencialmente os licitantes deverão encaminhar documentos que 
tenham autenticação digital, e, caso os mesmos não tenham, se comprometem em apresentar 
cópia fiel dos originais. bem como que os documentos sejam atualizados e correspondam com a 
realidade, sob pena de sofrer as sanções cabíveis, de acordo com a legislação civil e penal. 

7.11.5. Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente referentes ao 
mesmo CNPJ apresentado para a proposta, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma 
filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as 
filiais. 

8. ABERTURA DA SESSÃO 

8.1. No horário previsto no Preâmbulo deste Edital, terá início à sessão pública do 
Pregão, na forma Eletrônica n° 5/2021, para a verificação das Propostas de Preços recebidas 
e a respectiva aceitabilidade das mesmas. 

9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. Para julgamento será adotado o critério de Menor Preço — VALOR GLOBAL 
POR LOTE, observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste Edital. 

9.2. Serão desclassificadas aquelas propostas que não atenderem às exigências 
do presente edital e seus anexos, com valores superiores ao valor máximo estipulado no Edital, 
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento. bem 
como aquelas que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edita!, ou 
preços e vantagens baseados nas ofertas das demais licitantes. 

9.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas e somente 
estas participarão da fase de envio de lances. 

9.5. Se houver apenas uma proposta classificada poderá não haver a fase de 
envio de lances. 

10. MODO DE DISPUTA 

10.1. Será adotado para o envio de lances no Pregão. na forma Eletrônica o 
MODO DE DISPUTA "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com prorrogações. 

10.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos 
e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 
últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

10.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 
será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

10.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos ' - .nteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 
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10.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio. justificadamente, admitir o 
reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

11. FORMULAÇÃO DOS LANCES 

11.1. Aberta a sala de disputa. as licitantes deverão estar conectadas ao sistema 
para participar da sessão de lances. 

11 .2. As licitantes poderão oferecer lances por meio de sistema eletrônico. sendo 
a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

11 .3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

11 .4. Os lances deverão ser ofertados pelo valor TOTAL DO LOTE e possuir até 
02 (duas) casas decimais após a virgula (*,xx).  

11 .5. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance 
por ele ofertado e registrado no sistema, devendo se atentar para as seguintes regras: 

• intervalo de valores para lances: R$ 1,00 
• intervalo de tempo para lances: 5 segundos 

11.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

11 .7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas. em 
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais 
licitantes. 

11 .8. No(s) item(s)/lote(s) de Ampla Concorrência, ocorrendo empate previsto no 
art. 44, § 2° da Lei Complementar n°. 123/06 será assegurada à preferência de contratação para 
as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por Microerrpresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

11.8.1. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 

11.8.2. Para fins de desempate, proceder-se-á. conforme art. 45 da Lei 
Complementar n°. 123/06, da seguinte forma: 

a) a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o item licitado: 

b) não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
na forma do item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese do tem 11 .8.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no interv2lo previsto no tem 11.8.1, será 
realizado sorteio, entre elas para que se identifique àquela que primeiro psçlerá apresentar 
melhor oferta. 
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11 .8.3. Para as situações previstas no item 11.8, a Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte mais bem classificada, será convocada para apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

11.8.4. 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. 

11 .8.5. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 
desempate será aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.8.6. Persistindo o empate. a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

11 .9. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva 
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos 
lances. 

11.10. A Pregoeira, quando possível, dará continuidade à sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

11.11. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após decorridas 24 (vinte e quatro) 
horas  da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

11.12. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta. 

11.13. Após o encerramento da etapa de lances, através do MODO DE DISPUTA 
ABERTO, e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor, o sistema informará a 
proposta de menor valor e o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 
condições diferentes das previstas neste Edital. 

11.14. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

11.15. 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. 

11.16 - Terá preferência para o fornecimento dos produtos, a empresa 
detentora da cota reservada, ressalvado os casos em que a cota reservada for inadequada 
para atender as quantidade; ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela 
Administração, conforme § 4° do art. 8 do Decreto Federal N° 8.538/2015 e § 70 do art. 17 
do Decreto Municipal N° 6048/2015. 

11.17 - Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a 
contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 
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11.18. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

12. ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

12.1. 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 estipulad para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o 
disposto no parágrafo único do art. 70  e no § 90 do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019. 

12.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que 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. 

12.2.1. 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, 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. 

12.3. 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; 

12.4. 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, 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

12.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, 
sob pena de não aceitação da proposta. 

12.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado, a partir de solicitação 
escrita, justificada e fundamentada pelo licitante, antes de findo o prazo, e formalmente aceita 
pelo Pregoeiro. 

12.5.2. 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. alem de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos. 
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for c 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. 

12.6. Havendo a necessidade, o licitante classificado em primeiro lugar, poderá 
ser convocado para apresentar AMOSTRA, sob pena de não aceitação da proposta. 

12.7. A amostra poderá ser solicitada, principalmente, quando o(s) tem(s) 
proposto seja de marca não seja conhecida pelo departamento solicitante/setor de compra do 
município, ou que em momento pretérito apresentou problema de rendimento funcionamento 
ou desempenho, para a verificação da compatibilidade do item co . - especificações 
constantes do Termo de Referência. 
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12.8. Na hipótese de apresentação de amostras. a sessão será suspensa e 
retomada somente após a análise acerca da aceitação do produto/material a que se refere. A 
nova data e horário para a sua continuidade será informado, pela Pregoeira aos participantes, no 
sítio eletrônico utilizado para divulgação, com antecedência de no mínimo 24 (vinte e quatro) 
hora. 

12.9. As amostras deverão ser apresentadas de acordo com o item 12  - 
Amostras constante no Termo de Referência. 

12.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira 
examinará a proposta ou lance subseqüente, e, assim sucessivamente. na  ordem de 
classificação. 

12.11. 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 subseqüente. haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 4 e 45 da LO n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso. 

12.12. Considerada aceitável a Proposta, será verificada a habilitação do Licitante 
e sua elegibilidade, conforme disposições deste Edital. 

13. EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

13.1. 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) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoes-
apf.apps.tcu .gov. brl) 

b) Consulta nos Cadastros e Impedidos de Licitar do TCEIPR 
(https://servicos.tce .pr.gov. br/tcepr/m u nicipal/ail/ConsultarlmpedidosWeb. aspx) 

13.2. 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. 

13.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado. por falta de condição de participação. 

13.4. 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 anteE estabelecida para aceitação da proposta subseqüente. 

13.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos -neste Edital e já 
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apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no 
prazo de 2 (duas) horas,  sob pena de inabilitação. 

13.6. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores 
Individuais, por ocasião da participação em certames icitatórios, DEVERÃO APRESENTAR 
TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO DE 
REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta apresente alguma restrição (certidões positivas e 
vencidas). 

13.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do 
Microempreendedor, da Micro ou Pequena Empresa, será assegurado o prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis prorrogável oor igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, 
com efeito, de certidão negativa. 

13.8. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, SEM PREJUÍZO DAS SANÇOES previstas na Lei 
n°. 8.666/93 e Lei no. 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato e/ou ARP, ou revogar a 
licitação. 

13.9. 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. 

13.10. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta de 
acordo com o Edital e seus anexos, a Pregoeira considerará o proponente inabilitado. 

13.11. Após a comprovação de atendimento as exigências editalícias referentes à 
proposta e habilitação, a licitante será declarada vencedora. 

14. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ATUALIZADA APÓS LICITANTE SER 
DECLARADA VENCEDORA 

14.1. A proposta de preços (ATUALIZADA), (modelo Anexo II) deverá ser 
encaminhada no email Iicitacaojandaiadosul.pr.gov.br, no prazo de 2 (duas) horas,  a contar 
da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, ser redigida em língua portuguesa, salvo 
quanto a expressões técnicas de uso corrente, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal, e deverá conter: 

a) Número do Pregão; 
b) descrição do(s) objeto(s) da presente licitação; 
c) Marca/Modelo e Especificações do objeto de acordo com o Termo de 

Referência (Anexo V); 
d) preço unitário e total por item, bem como o VALOR TOTAL do LOTE 

expressos em reais; 
e) prazo de validade da proposta de no mínimo 12 (doze) meses. As propostas 

que omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permi.. serão entendidas 
como válidas pelo período de 12 (doze) meses; 
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f) prazo de execução de 12(doze) meses. E entrega de até 30 (trinta) minutos, 
após solicitação. Caso tal prazo seja omitido, ou seja, superior ao máximo estipulado, a 
Pregoeira o entenderá como sendo igual ao máximo permitido: 

g) razão social, endereço, email. telefone/Fax, número do CNPJ, Inscrição 
Estadual, nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente: 

h) declaração integrante da proposta. 

14.2. Na proposta deverão estar inclusos todos os custos, dentre estes, todas as 
despesas de pessoal, com frete, seguros, impostos, taxas, encargos e demais despesas 
indispensáveis à execução do objeto da presente licitação. 

14.3. É de inteira responsabilidade do licitante o preço e demais condições 
apresentadas. 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. 

14.4. 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. 

14.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca. 
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam o Fornecedor. 

14.6. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato/ARP e aplicação de eventual sanção ao 
Fornecedor, se for o caso. 

15. RECURSOS 

15.1. A licitante que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira, deverá fazê-
lo por meio do próprio sistema eletrônico, no site www.Iicitacoes-e.com.br,  no prazo de 60 
(sessenta) minutos imediatamente posteriores á declaração da vencedora da disputa pela 
Pregoeira. 

15.2. Tal manifestação terá que conter a síntese das razões que o motivaram. 
sendo obrigatório a apresentação das razões a Pregoeira no prazo de 3 (três) dias úteis a contar 
da data da manifestação. 

15.3. A falta de manifestação motivada quanto á intenço de recorrer importará 
na decadência desse direito. 

15.4. Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) 
dias para a apresentação das razões de recurso. ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a 
contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

15.5. Os recursos e contrarrazões deverão ser protocolado no Setor de Protocolo 
do Município, no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, no horário de expediente. ou 
encaminhada por e-mail ao endereço eletrônico: licitacaojandaiadosul.pr.gov.br. ou por meio 
eletrônico via Internet, no sitio: www.licitações-e.com.br. 
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15.6. A aprecação dos recursos eventualmente interpostos observará, no que 
couber, a Lei n°8.666/93. 

15.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

15.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais. 
a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório. 

15.9. Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor 
e encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 

16. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 
ato da Pregoeira, caso não haja interposição recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 

16.2. Após a fase recursal. constatada a regularidade dos atos praticados. a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

17. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

17.1. Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado, 
para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação, assinar e retirar a Ata ou 
instrumento equivalente, adaptado à proposta vencedora. 

17.2. Alternativamente à convocação para assinar e retirar a ARP ou instrumento 
equivalente, a administração poderá encaminhá-lo para assinatura através de meio eletrônico 
para que seja assinado no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da data do seu recebimento. 

17.3. Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante 
adjudicatária deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação. 

17.4. Quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços ou não 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos. a Pregoeira 
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, negociando diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

17.5. Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, o Município de 
Jandaia do Sul poderá monitorar o valor dos produtos através de cotações, e rever os preços 
registrados a qualquer tempo, em decorrência de sua REDUÇAO, convocando o fornecedor para 
negociar o preço registrado e adequá-lo aos praticados no mercado. 

17.6. Caso ;eja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do 
compromisso assumido e o Município convocará os demais fornecedores visando igual 
oportunidade de negociação. 

17.7. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços oriunda desta licitação é 
de 12(doze) meses, eventuais prorrogações serão incluídas, conforme . ' 'o III do § 3° do art. 
15 da Lei n°. 8.666, de 1993. 
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18. CONTRATO 

18.1. Na presente licitação, os contratos advindos da Ata de Registro de Preços 
serão substituídos pelas Notas de Empenho emitidas, quando da entrega e/ou execução do 
objeto. 

19. FORNECIMENTO 

19.1. O objete da presente licitação deverá ser entregue, conforme Termo de 
Referência (Anexo V). 

20. PAGAMENTO E EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

20.1. O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 30(trinta) 
dias após a entrega e/ou execução do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal que deverá 
ser emitida em nome do MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL — CNPJ N°. 75.771.204/0001-25. 
juntamente com a Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Prova de 
Inexistência de Débitos Inadimplidos Perante a Justiça do Trabalho, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei. As notas e documentos fiscais 
deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura. 

20.2. Deverá constar obrigatoriamente nas notas fiscais o n°. da licitação e n°. da 
ARP. 

20.3. As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação serão 
suportadas pelos recursos constantes no orçamento municipal do exercício de 2021/2022. 

20.4. Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados nas 
autorizações de fornecimento/empenhos, para liberação do respectivo pagamento. Em caso de 
divergência, o fornecedor deverá substituir a nota no prazo 24(vinte e quatro) horas. A Nota 
fiscal deverá vir acompanhada das respectivas requisições emitidas pelo Departamento 
Administrativo/Setor de Compras. 

20.5. As Notas Fiscais/Faturas correspondentes serão discriminativas, devendo 
constar o número do Pregão e da Ata de Registro de Preços, não apresentar rasuras e/ou 
entrelinhas e estar de acordo com o Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009 (emitir Nota 
Fiscal Eletrônica — NF-e, modelo 55, independentemente da atividade econômica exercida). 

20.6. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a 
ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização 
monetária. 

20.7. O preço proposto para o objeto será reajustado quando houver 
comprovação por parte do fornecedor de que o serviço/produto cotado sofreu aumento de 
preços. 

20.8. Na hipótese acima mencionada poderá ser restabelecida a relação que as 
partes pactuaram inicialmente, entre os encargos do Fornecedor e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração. objetivando a manutenção d.oquilíbrio econômico-
financeiro inicial. 
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20.9. A detentora do Registro de Preços somente terá os preços reajustados 
(aumentados), após solicitar formalmente a Administração Municipal, o restabelecimento do 
equilíbrio econômico-financeiro junto ao Orgão Gerenciador, com os devidos comprovantes. 
dentre os quais obrigatoriamente nota fiscal de compra do produto na época da apresentação da 
proposta comercial desta lictação ou, no caso de justificada impossibilidade, da época do 
primeiro fornecimento e nota atual posterior ao aumento, ambas do mesmo fornecedor para 
posterior análise por parte do Município. 

20.10. Caso o preço do objeto sofra redução (decréscimo), será também 
efetuado o reequilíbrio econômico financeiro, devendo também neste caso o Fornecedor 
apresentar notas fiscais comprobatórias dessas ocorrências (última anterior ao reajuste e 
primeira posterior ao reajuste). 

20.11. Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando todo 
processamento necessário, a detentora da Ata se obriga em fornecer, a cada ocorrência de 
majoração ou redução. todos os documentos necessários a ser utilizado no realinhamento dos 
preços. Sendo de responsabilidade exclusiva da detentora do registro o fornecimento dos 
documentos comprobatórios dessas ocorrências. 

20.12. Os preços atualizados poderão ser praticados após Apostilamento ou 
Termo Aditivo. 

21. RECEBIMENTO 

21.1. O objeto da presente licitação será recebido nos termos do Art. 73, da lei 
8.666/93 e de acordo com o Decreto Municipal n°. 7.447, de 05 de janeiro de 2021. 

22- GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

22.1. Para promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das 
condições estipuladas na ARP, na forma do artigo 67, da Lei n°. 8.666, de 21 .06.93 o gestor e o 
fiscal deverão seguir a Portaria Municipal n°. 23, de 12 de fevereiro de 2021, e ainda: 

a) propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades 
previstas na ARP e na legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pelo Fornecedor: 

b) encaminhar o fato à deliberação superior para a adoção das medidas 
corretivas e punitivas aplicáveis, no caso de haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo 
ao erário. 

22.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade do Fornecedor, pelos danos causados ao Orgão Gerenciador ou a terceiros, 
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 
prepostos; 

22.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Órgão Gerenciador, 
não elide nem diminui a responsabilidade do Fornecedor quanto ao cumprimento das obrigações 
pactuadas entre as partes. 

23. PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1. O licitante que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços 
injustificadamente, falhar ou raudar a sua execução, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, garantido o direito prévio da citação e ampla defesa, ficará impedido se licitar e contratar 
com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, - anto perdurarem os 
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motivos determinantes da punição ou até que seja proferida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, além de 
outras cominações legais. 

23.2. A inexecução total ou parcial das contratações que poderão advir da 
Ata de Registro de Preços sujeitará o Fornecedor às seguintes penalidades: 

1. advertência, quando a gravidade da inexecução das contrações que poderão 
advir da Ata de Registro de Preços não justificar a imposição de penalidade mais grave. 

II. multa, nas seguintes hipóteses e graduações: 
a) pelo atraso na execução do objeto deste Pregão. multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor total do objeto ofertado, devidamente atualizado, independentemente de 
eventual cancelamento da ARP, a critério da Administração, nos termos do art. 79, inciso 1. da 
Lei n°. 8.666, de 1993; 

b) pela rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços pelo Fornecedor, sem 
justa causa, o que caracteri2ará descumprimento total da obrigação assumida, multa de 50% 
(cinqüenta por cento) sobre o valor total do objeto ofertado. devidamente atualizado; 

c) pelo descumprimento das demais condições fixadas no Edital e na Ata de 
Registro de Preços e não abrangida pelas alíneas anteriores, multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do objeto ofertado, para cada evento, devidamente atualizado. 
independentemente de eventual cancelamento da ARP, até o limite de 50% (cinqüenta por 
cento) do valor total do objeto ofertado. 

23.3. As atualizações das multas serão feitas com base no IGP-M (FGV). 

23.4. As multas serão descontadas dos pagamentos no prazo de 10 (dez) dias 
corridos, contados da data de publicação do ato de punição, ou ainda, quando for o caso, 
poderão ser cobradas judicialmente, nos termos dos § 20 e 3° do art. 86 da Lei no. 8.666/93. 

23.5. Das penalidades de que tratam a Lei, cabe recurso ou pedido de 
reconsideração, conforme o caso. 

23.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo e 
sem a devida motivação. 

23.7. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas se ocorrer caso fortuito 
ou força maior, devidamente comprovado, a critério da autoridade competente do Município. 

23.8. Para a aplicação das penalidades previstas, a Contratada/Fornecedor será 
notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
notificação. 

23.9. As penalidades previstas são independentes entre si, podendo as multas 
serem aplicadas cumulativamente com as demais sanções, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

23.10. No caso de aplicação cumulativa de sanções, o Ordenador de Despesa do 
município ao decidir, fará a devida fundamentação para aplicação das sanções cumuladas. 

23.11. O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 5 
(cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

23.12. Após a aplicação de qualquer penalidade, o município comunicará por 
escrito à Contratada/Fornecedor e providenciará a publicação no Órgão Qfiial do Município. 
constando o fundamento legal da punição. 
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24. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO 

24.1 - O preço registrado decorrente deste Pregão poderá ser cancelado de 
pleno direito no todo ou em parte. nas situações previstas na Minuta da Ata de Registro de 
Preços (Anexo IV). 

24.2 - O aceite ou aprovação do(s) produto(s)/serviço(s) pelo Município de 
Jandaia do Sul não exclui a nsponsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade 
ou qualidade do(s) produto(os)/serviço(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas 
neste edital e seus anexos, verificadas posteriormente, garantindo — se ao Município as 
faculdades previstas no art.18 da Lei n°8.078/90 — Código de Defesa do Consumidor. 

25. FRAUDE E CORRUPÇÃO 

25.1. O Órgão Gerenciador e/ou o futuro Fornecedor devem observar e fazer 
observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 
execução do objeto a ser contratado. 

25.1.1. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de 
licitação ou na execução de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou 
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, 
visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 
indiretamente, ás pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 
processo licitatório ou afetar a execução do contrato: 

e) "prática obstrutiva": destruir. falsificar. alterar ou ocultar provas em 
inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, 
com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste 
Edital e atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 

25.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral. mediante adiantamento ou reembolso. este organismo imporá sanção sobre uma 
empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento. 
constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente. em práticas 
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da 
execução um contrato financiado pelo organismo. 

25.3. Considerando os propósitos dos itens acima. o Órgão Gerenciador e/ou o 
futuro Fornecedor concorda e autoriza que, o Município, e/ou na hipótese de o contrato vir a ser 
financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele 
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os 
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execu90 do objeto a ser 
contratado. 
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26. DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1. O pres€nte Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante 
vencedor, farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independentemente de 
transcrição. 

26.2. A proponente ao participar da presente licitação, expressa automaticamente 
concordância aos termos deste Edital. 

26.3. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação: 

a) a promoção de diligência a esclarecer ou complementar a instrução do 
Processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato 
da sessão pública; 

b) revelar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins 
de habilitação e classificação do proponente. desde que sejam irrelevantes, não prejudicando o 
entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação; 

c) convocar o. licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários 
ao entendimento de suas propostas. 

26.4. Fica assegurado ao Município de Jandaia do Sul o direito de, no interesse 
da Administração, revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando 
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

26.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
e ou documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

26.6. Após apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma. salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira. 

26.7. Quando todos licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, conforme Ad. 48, Parágrafo 3° da 
Lei n°. 8.666/93. 

26.8. O proponente que vier a ser contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor atualizado de fechamento do PREGÃO, obedecido o disposto no § 
1°., artigo 65 da Lei Federal n°. 8666/93. 

26.9. Se alguma data marcada ou de fim de contagem de prazos coincidir com 
decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público que impeça a realização de 
qualquer procedimento, este será automaticamente prorrogado até o primeiro dia útil 
subseqüente. 

26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, em ambos os casos, só se iniciam e 

vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura de Jandaia do Sul. 



SILVA JUNIOR 
Prefeito — 

LAti 
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26.11. As normas que disciplinam este pregão serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da futura contratação. 

26.12. Como condição para a assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante 
vencedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem 
como assim para o recebimento dos pagamentos relativos ao material/serviço fornecido e 
aceitos em toda a vigência da ARP. 

26.13. Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições 
constantes na Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo VI). 

27. ANEXOS DO EDITAL 

27.1. Integram o presente edital os seguintes anexos: 
Anexo 1 — Declaração de Pleno Atendimento as Requisitos de Habilitação 

(modelo); 
Anexo II — Proposta de Preços (modelo); 
Anexo III — Declaração Conjunta (modelo); 
Anexo IV — Declaração de Comprovação do Enquadramento como Microempresa 

— ME, Empresa de Pequeno Porte — EPP ou Mircroempreendedor Individual (modelo); 
Anexo V — Termo de Referência; 

Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços; e, 
Anexo VII — Procuração (sugestão). 

Prefeitura Municipal de Jandata do S11,,23 de fevereiro de 2021. 
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ANEXO 1 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (MODELO) 

A empresa 

 

inscrita no 

 

CNPJ/MF n°. , sediada à  

por intermédio de seu representante ou responsável legal o(a) Sr(a). 

portador(a), da Carteira de Identidade n°. 

 e do CPF n°. , DECLARA, sob as penas da Lei que reúne 

todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital. 

em de 

Assinatura: 
Nome: 
(do Representante legal ou procurador da empresa proponente) 
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ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

(Razão Social, endereço. email. telefone. CNPJ e Inscrição estadual) 

Local e Data  
Edital de Pregão, na forma Eletrônica, no. 05/2021 
Descrição do Objeto:  Registro de Preços para eventual fornecimento de refeições embaladas 
em marmitas descartáveis (marmitex), destinadas aos servidores de vários setores e 
departamentos municipais, para o período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência 
(AnexoV). 
LOTE Quantidade 

estimada 
Especificação Marca 

/Modelo 
Valor 

unitário 
VALOI 
TOTAL 
LOTE 

Prazo de 
validade! 
execução 

9.750 unid 

Refeição, tipo quentinha, acondicionada 
em embalagem de isopor com tampa. 
Tamanho Grande - 1 Kg. (AMPLA 

CONCORRÊNCIA — 75%) 

12 meses 

2 3.250 unid 

Refeição, tipo quentinha. acondicionada 
em embalagem de isopor com tampa. 
Tamanho Grande - 1 Kg. (COTA 
EXCLUSIVA ME-EPP-MEI — 25%) 

12 meses 

3 6.000 unid 

Refeição, tipo quentinha, acondiconada 
em embalagem de sopor com tampa. 
Tamanho Média - 800 Gramas. (ITEM 
EXCLUSIVO PARA ME-EPPMEI) 

12 meses 

TOTALGERAL R$ 

• Prazo da validade da proposta de preços: 12 (doze) meses. 
• Prazo de execução: 12 (doze) meses. E o Prazo de entrega: em até 30 (trinta) 

minutos, após solicitação. 

DECLARAÇÃO INTEGRANTE DA PROPOSTA 
DECLARAMOS, sob as penas da Lei que: 
a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de 

maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente. 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 
Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa: 

b) os produtos e/ou serviços ofertados atendem todas as especificações contidas no 
Termo de Referência do presente edital; 

c) estão inclusos todos os custos, dentre estes, todas as despesas de pessoal, com 
frete, seguros, impostos, taxas, encargos e demais despesas indispensáveis à execução do 
objeto da presente licitação; 

d) teremos disponibilidade dos produtos e/ou serviços e estes serão entregues e/ou 
executados no prazo previsto estipulado no Termo de Referência; 

e) estamos cientes que as condições para pagamento são de até 30(trinta) dias; e, 
f) estamos de acordo e ciente com todas as exigências estipuladas em edital. 

Atenciosamente, 

Assinatura: 
Nome: 
(do Representante legal da empresa proponente em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO CONJUNTA (MODELO) 

A empresa  inscrita no CNPJ/MF n°. , sediada à  por intermédio 
de seu representante ou responsável legal o(a) Sr(a).  portador(a), da Carteira de 
Identidade n°.  e do CPF n°.  DECLARA, sob as penas da Lei que: 

• Não há no seu quadro de sócios, servidores públicos do município; 

• Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 
8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de novembro de 
1999; 

• Para atendimento ao § 2°, do Artigo 32, da Lei n°. 8.666/93 que, até a presente data, 
inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

• Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de 
suas esferas. 

• Recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

• Atende as regras de sustentabilidade ambiental definidas pela Instrução Normativa 
1/20 10. 

• Terá a disponibilidade, caso venha a vencer a licitação, do fornecimento, NO PRAZO 
PREVISTO, dos produtos e/ou serviços licitados. 

()Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*.  

Assinatura: 
Nome: 
(do Representante legal ou procurador da empresa proponente em papel timbrado da 
empresa) 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEMPRESA — ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE — EPP OU MICROEMPREENDOR 

INDIVIDUAL (MODELO) 

(nome/razão social)  inscrita no CNPJ n°. , por 
intermédio do contador responsável da empresa, o(a) Sr(a)  
portador (a) da Cédula de Identidade n°.  e CPF n°.  
DECLARA, sob as sanções administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser Microempresa 

), Empresa de Pequeno Porte ( ). ou Microempreendedor Individual - MEl ( ). nos termos de 
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4° do artigo 3° da lei 
Complementar n°123/06 e alterações. 

(local e data) 

Assinatura 
Nome: 
(do contador responsável da empresa) 
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ANEXO V 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1-OBJETO 

1.1. Registro de preços visando eventual fornecimento de refeições embaladas em 
marmitas descartáveis (marmitex), destinados aos servidores de vários setores e 
departamentos municipais, para um período de 12 (doze) meses. 

2. VALOR MÁXIMO ESTIMADO E ESPECIFICAÇÕES 

2.1. O preço máximo estimado e admitido pela administração para a aquisição do 
objeto deste certame será de: 

LOTE Quantidade 
estimada 

Código 
CATMAT 

Especificações 
mínimas 

Especificações 
complementares 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

9.750 Unid 3697 Fornecimento de 
refeições , lanches 

salgados , doces. 
(AMPLA 
CONCORRÉNCIA 
—75%) 

REFEIÇÃO, TIPO 
QUENTINHA, 
ACONDICIONADA 
EM EMBALAGEM DE 
ISOPOR COM 
TAMPA. TAMANHO 
GRANDE - 1 QUILO 

1565 152.587,50 

2 3.250 Unid 3697 Fornecimento de 
refeições lanches 

salgados , doces. 
(lTEM EXCLUSIVO 
PARA ME-EPPMEI 
—25%) 

REFEIÇÃO, TIPO 
QUENTINHA, 
ACONDICIONADA 
EM EMBALAGEM DE 
ISOPOR COM 
TAMPA. TAMANHO 
GRANDE - 1 QUILO 

15,65 50.862,50 

3 6.000 Unid 3697 Fornecimento de 
refeições , lanches 

salgados , doces. 
(ITEM EXCLUSIVO 
PARA ME- 
EPPMEI) 

REFEIÇÃO, TIPO 
QUENTINHA, 
ACONDICIONADA 
EM EMBALAGEM DE 
ISOPOR COM 
TAMPA. TAMANHO 
MÉDIA - 800 
GRAMAS 

13,25 79.500,00 

TOTAL 282.950,00 

2.2 - As marmitas deverão ser entregues conforme CARDÁPIO abaixo: 

CARDÁPIO MINIMO 
ARROZ e FEIJÃO (UM DIA DA SEMANA COM FEIJOADA) 

DOIS TIPOS DE CARNES (VARIAR DURANTE OS DIAS DA SEMANA) 
CARNE DE BOI 

CARNE DE FRANGO 
CARNE DE PORCO 

1 
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CARNE DE PEIXE 
LINGUIÇA  

UM TIPO DE MASSA (VARIAR DURANTE OS DIAS DA SEMANA) 
LASANHA 

MACAR RÃO 
RONDELLI 
NHOQUE 

UM TIPO DE SALADA COZIDA (VARIAR DURANTE OS DIAS DA SEMANA) 
DOIS TIPOS DE SALADA CRUA E MAIONESE 

(VARIAR DURANTE OS DIAS DA SEMANA) 
(EMBALAGENS SEPARADAS DA MARMITA)  

3. CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

3.1 - Os lotes 2 e 3 são exclusivos para MEs e EPPs e MEIs, por serem lotes cujo 
valor não ultrapassam R$ 80.000,00. Nos termos do inciso 1 do artigo 48 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, a administração pública deverá 
realizar processo licitatório destinado exclusivamente participação de 
Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, quando as licitações 
forem processadas por itens ou lotes cujos valores sejam iguais ou inferiores à R$ 
80.000,00. 

3.2 - O lote 1, é destinado a ampla concorrência, com cota para MEs, EPPs e MEIs. 

3.3 - Os LOTES AMPLA CONCORRÊNCIA - 75°J - são destinados a todos os 
interessados que atendam aos requisitos do edital. 

3.4 - Os LOTES COM COTA EXCLUSIVA - 25% - são destinadas as empresas 
enquadradas como Microempresa -. ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP, 
inclusive Microempreendedores Individuais - MEl, nos termos da Lei Complementar 
n.° 147/2014 e que atendam aos requisitos do edital. 

3.5 - Os LOTES EXCLUSIVOS - no valor de até R$ 80.000,00, são exclusivos para 
as empresas enquadradas como Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - 
EPP, inclusive Microempreendedores Individuais - MEl, nos termos da Lei 
Complementar n.° 147/20 14 e que atendam aos requisitos do edital. 

3.6 - Terá preferência para o fornecimento dos produtos, a empresa detentora da cota 
reservada, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para 
atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela 
Administração, conforme § 40 do art. 8 do Decreto Federal N° 8.538/2015 e § 7° do 
art. 17 do Decreto Municipal N°6048/2015. 

4. FORNECIMENTO E/OU EXECUÇÃO 
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4.1. O objeto da presente licitação deverá ser entregue em até 30 (trinta) minutos, 
contadas do recebimento da requisição, inclusive, se solicitado, nos finais de 
semana e feriados. As refeições poderão ser retiradas no estabelecimento, ou 
deverão ser entregues nos locais que os departamentos solicitarem, dentro do 
perímetro urbano do município. 

4.2 - As refeições devem ser servidas utilizando as embalagens em alumínio ou 
isopor descartáveis, com tampa. A salada crua e a maionese deverão estar em 
embalagem própria. 

4.3 - Devem ser encaminhados Talheres de Plástico Resistente (garfo e faca), 
guardanapos, na mesma quantidade das refeições. 

4.4 - Não será admitido o fornecimento de alimentação requentada. 

4.5 - A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte 
do MUNICIPIO, encarregado de acompanhar o fornecimento das refeições, prestando 
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas e obedecer 
rigorosamente os padrões de qualidade conforme normas da Vigilância Sanitária. 

4.6. O objeto será entregLe de forma parcelada, conforme necessidade, por um 
período de 12 (doze) meses, reservando-se ao Órgão Gerenciador o direito de, a seu 
critério, utilizar ou não a totalidade do valor contratado/registrado, sendo que a não 
utilização dos recursos previstos não gera qualquer direito ao Fornecedor, seja de que 
natureza for inclusive indenizatório. 

4.7. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor fica obrigado a 
entregar o objeto, nas quantidades indicadas em cada solicitação, podendo consistir-
se em apenas uma única unidade do referido item. 

4.8. As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades dos setores e 
departamentos. A existência dos preços registrados não obriga o Município a firmar 
as contratações que poderão advir, facultando-se-lhe a realização de hcitação 
específica para as aquisiç5es pretendidas, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro a preferência da execução em igualdade de condições. 

4.9. Constatadas irregularidades no objeto, o Órgão Gerenciador poderá: 
a) no que diz respeito à especificação ou defeitos, rejeitá-lo no todo, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b) na hipótese de substituição, o Fornecedor deverá fazê-la em conformidade com a 
indicação da Administração, mantido o preço inicialmente contratado/registrado: 
c) no que diz respeito à diferença das características do objeto, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades c- .eis; 
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d) na hipótese de complernentação, o Fornecedor deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do Órgão Gerenciador, mantido o preço inicialmente 
contratado/registrado. 

4.10 - Responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n°. 8.078/90 - Código de 
Defesa.doConsumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade do objeto. 

4.11. Correrão por conta da contratada/fornecedor todas as despesas com 
embalagem, seguros, transporte, distribuição, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou serviços. 

4.12. As dúvidas e demais informações quanto as especificações deverão ser 
esclarecidas junto ao Setor de Compras, no endereço Rua dos Patriotas, S/N° 
(Almoxarifado) - Jandaia do Sul - PR, ou pelo telefone (43) 3432-9263 ou e-mail 
comprasjandaiadosul.pr.gov.br. 

5. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 

5.1. As futuras aquisições que poderão advir da ARP a que se refere este Termo 
correrão por conta da dotação(ões) orçamentária(s) abaixo descrita(s) ou outra que 
vier a ser disponibilizada para o Município neste exercício ou no exercício seguinte, 
sendo que a liberação estará condicionada a disponibilidade financeira e orçamentária 
tendo em vista esta licitação ser um Registro de Preços. 

U.G. Fonte Descrição Õrgão Funcional Proj/Ativ Categoria Descrição 
892 000 Rec.Livres 09.02 15.451.0025 2.019 3.3.90.30.07.99 Outras 

Despesas com 
Gêneros 
Alimentícios 

6. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

6.1. A aquisição faz-se necessária para atender as necessidades dos diversos setores desta 
municipalidade no atendimento aos servidores em serviços extras ou extraordinários fora do 
horário normal de trabalho ou nos finais de semana, também a necessidade de fornecimento 
de alimentação diretamente no local de trabalho, para os servidores empregados nas diversas 
áreas operacionais que eventualmente não podem deslocar-se para suas residências durante 
o horário de almoço, sendo que a quantidade a ser adquirida é estimada para um período de 
doze meses. 
6.2. A quantidade estimada do Pregão Eletrônico n°. 40/2020, homologado em 01/09/2020, 
para o período de 12 (doze) meses, não foi suficiente ao período de vigência, devído ao 
detrimento ao estado de Pai'idemia na Saúde Pública decorrente do novo Corona us - 
COVlD-19, instalada em todo o mundo. 

( 
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7. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

a) entregar/executar os produtos nas quantidades definidas nas Autorizações de 
Fornecimento e/ou Serviços a serem emitidas, durante o prazo de validade da ARP; 
b) responsabilizar-se pela qualidade do objeto, inclusive a promoção de 
readequações, sempre qu detectadas impropriedade que possam comprometer a 
consecução do objeto pactuado; 
c) responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao ORGÃO 
GERENCIADOR durante a vigência da ARP bem como os relativos à omissão pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras 
exigências legais inerentes a ARP e pela qualidade dos materiais/serviços fornecidos 
inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedade que 
possam comprometer a consecução do objeto pactuado; 
d) responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda 
que vinculados à execução da ARP; 
e) responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n°. 8O78/90 Código de 
Defesa do Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade do objeto. 
O manter, durante toda vigência da ata de registro de preços, todas as condições de 
habilitação e qualificação e:dgidas no Edital, nos termos do art. 55, Inciso XIII, da lei 
n°. 8666/93, que será observado, quando dos pagamentos a Detentora do Preço 
registrado 
g) cumprir todas as especificações/obrigações previstas neste Termo. 

8. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

a) gerenciar a ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, 
os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais/serviços registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
b) convocar o particular via telefone ou e-mail, para retirada da Nota de Empenho; 
c) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o fornecedor, 
efetuando os pagamentos dDs produtos adquiridos; 
d) fornecer e colocar a disposição do Fornecedor todos os elementos e informações 
que se fizerem necessários à execução do objeto; 
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação 
de penalidades; 
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na ARP; 
g) notificar, formal e tempestivamente, o Fornecedor sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento da contratação; 
h) notificar o Fornecedor, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

9. FISCALIZAÇÃO 
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9.1. Para promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições 
estipuladas na ARP, o gestor e o fiscal deverão: 
a) propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades previstas 
na ARP e na legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pelo 
Fornecedor; 
b) encaminhar o fato à deliberação superior para a adoção das medidas corretivas e 
punitivas aplicáveis, no caso de haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo 
ao erário. 

9.2. A fiscalização de que trata o item anterior não exclui nem reduz a 
responsabilidade do Fornecedor, pelos danos causados ao Órgão Gerenciador ou a 
terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus 
empregados ou prepostos. 

9.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Órgão Gerenciador, não 
elide nem diminui a responsabilidade da empresa Fornecedora quanto ao 
cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes. 

10. SANÇÕES 

10.1. O licitante que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços 
injustificadamente, falhar ou fraudar a sua execução, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja proferida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
sem prejuízo das multas previstas neste Termo, além de outras cominações legais. 

10.2. A inexecução total oui parcial da Ata de Registro de Preços sujeitará o 
Fornecedor às seguintes penalidades: 
— advertência, quando a gravidade da inexecução da ARP não justificar a imposição 
de penalidade mais grave. 
— multa, nas seguintes hipóteses e graduações: 
a) pelo atraso na execução do objeto deste Termo, multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total do objeto ofertado, devidamente atualizado, independentemente de 
eventual rescisão contratual, a critério da Administração, nos termos do art. 79, inciso 
1, da Lei n°. 8.666, de 1993; 
b) pela rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços pelo Fornecedor, sem justa 
causa, o que caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, multa de 
50% (cinqüenta por centoj sobre o valor total do objeto ofertado, devidamente 
atualizado; 
c) pelo descumprimento das demais condições fixadas no Edital e na Ata de Registro 
de Preços e não abrangida pelas alíneas anteriores, multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor total do objeto ofertado, para cada evento, devidamente - '. izado, 
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independentemente de eventual rescisão contratual, até o limite de 50% (cinqüenta 
por cento) do valor total do objeto ofertado. 

10.3. As atualizações das multas serão feitas com base no IGP-M (FGV). 

10.4. As multas serão descontadas dos pagamentos no prazo de 10 (dez) dias 
corridos, contados da data de publicação do ato de punição, ou ainda, quando for o 
caso, poderão ser cobradas judicialmente, nos termos dos § 2° e 30  do art. 86 da Lei 
no 8.666/93. 

10.5. Das penalidades de que tratam a Lei, cabe recurso ou pedido de 
reconsideração, conforme o caso. 

10.6. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo e sem 
a devida motivação. 

10.7. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas se ocorrer caso fortuito ou 
força maior, devidamente comprovado, a critério da autoridade competente do 
Município. 

10.8. Para a aplicação das penalidades previstas, o Fornecedor será notificado para 
apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
notificação. 

10.9. As penalidades previstas são independentes entre si, podendo as multas serem 
aplicadas cumulativamente com as demais sanções, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

10.10. No caso de aplicação cumulativa de sanções, o Ordenador de Despesa do 
município ao decidir, fará a devida fundamentação para aplicação das sanções 
cumuladas. 

10.11. O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 5 
(cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

10.12. Após a aplicação de qualquer penalidade, o município comunicará por escrito 
ao Fornecedor e providenciará a publicação no Orgão Oficial do Município, constando 
o fundamento legal da punição. 

11. PAGAMENTO 

11.1. O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 30(trinta) dias 
após o fornecimento do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal que deverá ser 
emitida em nome do MUNICíPIO DE JANDAIA DO SUL — CNPJ N°. 75.771.204/0001- 
25, juntamente com a Prova de regularidade para com a Fazenda Federal - de 
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regularidade relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos Perante a Justiça 
do Trabalho, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei. As notas e documentos fiscais deverão ser protocolados no Setor 
de Protocolo da Prefeitura 

12. AMOSTRAS 

12.1. Havendo a necessidade, o licitante classificado em primeiro lugar, poderá ser 
convocado para apresentar AMOSTRA, sob pena de não aceitação da proposta. 

12.2. A amostra poderá ser solicitada, principalmente, quando o(s) item(s) proposto 
seja de marca não seja conhecida pelo Setor de Compras e/ou Setor de 
Almoxarifado, ou que em momento pretérito apresentou problema de rendimento, 
funcionamento ou desempenho, para a verificação da compatibilidade do item com as 
especificações constantes do Termo de Referência. 

12.3. Na hipótese de apresentação de amostras, a sessão será suspensa e retomada 
somente após a análise acerca da aceitação do produto/material a que se refere. A 
nova data e horário para a sua continuidade será informado, pela Pregoeira aos 
participantes, no sítio eletrôrico utilizado para divulgação, com antecedência de no 
mínimo 24 (vinte e quatro) horas. 

12.4. As amostras deverão: 
a) ser apresentadas no prazo de no prazo de até 10 (dez) dias, após convocação, no 
endereço Rua dos Patriotas, SIN° (Almoxarifado) - Centro, Jandaia do Sul/PR; 
b) estar devidamente etiquetadas, contendo o número do Pregão, o nome da empresa 
proponente e o número do item a que se refere; 
c) estar acondicionados nas embalagens fechadas/lacradas e originais fornecidas 
pelos fabricantes, contendo informações que permitam conferir as especificações, ou 
estarem acompanhados de ficha ou laudos técnicos que comprovem sua 
compatibilidade com as especificações do Edital e seus anexos. 
d) apresentar informações em língua portuguesa, suficientes para análise do produto, 
quando os produtos forem de origem estrangeira. 

12.5. O número de amostras a serem entregues para análise visual e aprovação deve 
ser de 01 (uma) amostra para cada item arrematado. 

12.6. A análise será realizada pelo setor demandante, podendo contar com o auxílio 
de outros setores. O referido setor, após análise criteriosa, emitirá relatório de 
Aprovação/Reprovação das amostras. 

12.7. SERÃO AVALIADOS OS SEGUINTES ASPECTOS E PADRÕES '.- OS DE 
ACEITABILIDADE: 



Jandaia Sul, 28 de janeiro de 2021. 

arcos Ant. io Rezende 
Diretor do Depa. mento Administrativo 
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a) Especificação; 
b) Embalagem; 
c) Tempero; 
d) Sabor; 
e) Aroma; 
f) Aparência. 

12.8. Havendo necessidade de avaliação mais detalhada do material entregue, 
eventual custo com testes, análises de laboratório, ou laudos técnicos, o mesmo 
deverá ser efetuado pela contratada/fornecedor, conforme disposto no art. 75, da lei 
8.666/93 aplicando-se ainda, as penalidades cabíveis se os produtos não atenderem 
às especificações contidas no edital. 

12.9. Serão desclassificadas as propostas cujas amostras não atendam às 
especificações do Edital e seus anexos. 

12.10. Também será desclassificada a proposta do licitante que não entregar a 
amostra dentro do prazo estabelecido. 

12.11. Ocorrendo a desclausificação, serão solicitadas para análise as amostras do 
segundo colocado e assim sucessivamente 

12.12. Após a homologação do certame, o licitante terá 3 (três) dias para retirar a 
amostra rejeitada no mesmo endereço indicado para a entrega. Após o decurso de tal 
prazo, não havendo a retirada, as amostras serão descartadas. As amostras da 
licitante vencedora ficarão retidas para efeito de comparação quando da entrega do 
objeto desta licitação. 
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ANEXO VI 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. / 2021 

Aos dias do mês de do ano de dois mil e vinte, presentes. o MUNICÍPIO DE 
JANDAIA DO SUL, inscrito no CNPJ sob o no. 75.771 .204/0001-25, sito a Praça do Café, n°. 22, 
Estado do Paraná, represenada pelo Prefeito Municipal Senhor LAURO DE SOUZA SILVA 
JUNIOR. portador da Cédula de Identidade R.G. n°. 8.094.658-9/SESP-PR, inscrito no CPF/MF 
sob o no. 041 .472.819-07 e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. pessoa jurídica de 
direito privado, sito à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CEPXXXXXXXXXX, no município de 
XXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob. n°. XXXXXXXXXXXX, telefone XXXXXX, email XXXXXXXX. 
neste ato representada por seu (sua) representante ou Responsável Legal, Senhor (a) 
XXXXXXXXXXXXXxx, portador da Cédula de Identidade R.G. n°. xxxxxxxxxxx, e inscrito no 
CPF/MF sob o n°. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. resolvem, nos termos da Lei 10.520/02 e no Art. 15 da 
Lei 8.666/93, regulamentado pelo Decreto Municipal n°. 4.968/2009, em conformidade com o 
resultado do PREGAO, na forma ELETRONICA, n°. 5/2021, do tipo menor preço, valor 
GLOBAL POR LOTE homologado em / /  , registrar os preços para eventuais aquisições, 
segundo as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

A presente ARP tem por objuto o Registro de Preços para eventual fornecimento de refeições 
embaladas em marmitas descartáveis (marmitex), destinadas aos servidores de vários setores e 
departamentos municipais, para o período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência 
(Anexo V), ficando registrado(s) o(s) seguinte(s) item(s)/lote(s): 

LÕTE Quantkiade 
estimada 

- - - - Especificação ' Marca 
/Modelo 

Valor 
unitário 

VALOR 
TOTAL 
LOTE 

1 9.750 unid 

Refeição, tipo quentinha, acondicionada er'n 
embalagem de isopor com tampa. Tamanho Grande 

- 1 Kg. (AMPLA CONCORRÊNCIA — 75%) 

2 3.250 unid 

Refeição, tipo quentinha, acondicionada em 
embalagem de isopor com tampa. Tamanho Grande 

- 1 Kg. (COTA EXCLUSIVA ME-EPP-MEI — 25%) 

3 6.000 unid 

Refeição, tipo quentinha, acondicionada em 
embaIagm de isopor com tampa. Tamanho Média - 

800 Gramas. (LOTE EXCLUSIVO PARA ME-EPP- 

MEl) 
TOTAL GERAL ____ R$ 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, o 
Município de Jandaia do Sul poderá monitorar o valor dos produtos através de cotações, e rever 

os preços registrados a qualquer tempo. em decorrência de sua REDUÇAO, convocando o 

fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo aos praticados no mercado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso seja frustrada a negociação. o fornecedor será liberado do 
compromisso assumido e o Município convocará os demais fornecedores visando 

oportunidade de negociação. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua 
assinatura. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a 
doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 30 do art. 15 da Lei n°. 
8.666, de 1993. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos termos do art.15. parágrafo 40, da Lei Federal 8.666/93, alterada 
pela 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não 
será obrigado a executar o objeto referido nesta ata. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a 
presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos, aos seus fornecedores, o 
contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO 

Caberá a Detentora do Registro: 
a) entregar os produtos nas quantidades definidas nas Autorizações de Fornecimento e/ou 
Serviços a serem emitidas, durante o prazo de validade desta ata; 
b) responsabilizar-se pela qualidade do objeto, inclusive a promoção de readequações, sempre 
que detectadas impropriedade que possam comprometer a consecução do objeto pactuado; 
c) responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuízos causados ao ORGÃO GERENCIADOR 
durante a vigência da presente ARP bem como os relativos à omissão pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais inerentes a 
este instrumento e pela qualidade dos materiais/serviços fornecidos inclusive a promoção de 
readequações, sempre que detectadas impropriedade que possam comprometer a consecução 
do objeto pactuado; 
d) responsabilizar-se por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que 
vinculados à execução da presente ARP; 
e) responder, nos termos do art. 18 e seguintes da Lei n°. 8.078/90 — Código de Defesa do 
Consumidor, pelos vícios de qualidade ou quantidade do objeto. 
f) manter, durante toda vigência desta ata de registro de preços, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente 
ajuste, nos termos do art. 55, Inciso XIII, da lei n°. 8.666/93, que será observado, quando dos 
pagamentos a Detentora do Preço registrado 
g) cumprir todas as especificações/obrigações previstas no Edital de Pregão, na forma 

Eletrônico, no. 5/2021 que deu origem a presente ARP, especialmente as contidas no Termo 
de Referência elaborado pelo Departamento Administrativo/Setor de Compras. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É vedada a cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto 
da presente Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

Caberá ao Órgão Cerenciado': 
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, o nome do fornecedor, o preço, 
os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais/serviços registrados, obse - - - 
ordem de c'assifiCaçãO indicada na licitação;

41 
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b) convocar o particular via telefone ou e-mail, para retirada da Nota de Empenho; 
c) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o fornecedor, efetuando os 
pagamentos dos produtos adquiridos; 
d) fornecer e colocar a disposição do Fornecedor todos os elementos e informações que se 
fizerem necessários à execução do objeto; 
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados. 
para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades: 
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação da 
presente ARP; 
g) notificar, formal e tempestivamente, o Fornecedor sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação; 
h) notificar o Fornecedor, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; 

CLÁUSULA QUINTA — FORNECIMENTO E/OU EXECUÇÃO 

O fornecedor deverá entregar os produtos conforme Termo de Referência, incorporado como 
anexo desta Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO 

O objeto da presente ARP será recebido nos termos do Ad. 73. da lei 8.666/93 e de acordo com 
o Decreto Municipal no. 7.447, de 05 de janeiro de 2021. 

CLÁUSULA SÉTIMA — FISCALIZAÇÃO 

Para promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas nesta 
ARP, na forma do artigo 67, da Lei n°. 8.666, de 21.06.93 o gestor e o fiscal deverão seguir a 
Portaria Municipal n°. 23, de 12 de fevereiro de 2021. e ainda: 
a) propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades previstas nesta ARP 
e na legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pelo Fornecedor; 
b) encaminhar o fato à deliberação superior para a adoção das medidas corretivas e punitivas 
aplicáveis, no caso de haver indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao erário. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade do Fornecedor, pelos danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros, 
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou 

prepostos; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A ação ou omissão. total ou parcial, da fiscalização do Órgão 
Gerenciador, não elide nem diminui a responsabilidade da empresa Fornecedora quanto ao 
cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

O Órgão Gerenciador pagará ao Fornecedor o valor total estimado de R$  

)  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento à empresa será efetuado em até 30(trinta) dias após a 
entrega e/ou execução do objeto. mediante apresentação de Nota Fiscal que deverá ser emitida 
em nome do MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL — CNPJ N°. 75.771.204/000125, juntatpe. - 

com a Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de regularidade/iVa à 

-p 
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Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Prova de 
Inexistência de Débitos Inadimplidos Perante a Justiça do Trabalho, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. As notas e documentos fiscais 
deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Deverá constar obrigatoriamente nas notas fiscais o n°. da licitação 
e n°. da ARP. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As despesas relativas à entrega e/ou execução do objeto, 
decorrentes desta ata, serão suportadas pelos recursos constantes no orçamento municipal do 
exercício de 2021/2022, para o período de 12 (doze) meses. 

PARÁGRAFO QUARTO - Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados nas 
autorizações de serviços/empenhos, para liberação do respectivo pagamento. Em caso de 
divergência, o fornecedor deverá substituir a nota no prazo 24(vinte e quatro) horas. A Nota 
fiscal deverá vir acompanhada das respectivas requisições emitida pelo Departamento 
Administrativo/Setor de Compras. 

PARÁGRAFO QUINTO - As Notas Fiscais/Faturas correspondentes serão discriminativas. 
devendo constar o número do Pregão e da Ata de Registro de Preços, não apresentar 
rasuras e/ou entrelinhas e estar de acordo com o Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009 
(emitir Nota Fiscal Eletrônica — NF-e, modelo 55. independentemente da atividade econômica 
exercida). 

PARÁGRAFO SEXTO - Os pagamentos não realizados dentro do prazo. motivados pela 
empresa a ser contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a 
atualização monetária. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O preço proposto para o objeto será reajustado quando houver 
comprovação por parte do fornecedor de que o serviço/produto cotado sofreu aumento de 
preços. 

PARÁGRAFO OITAVO - Na hipótese acima mencionada poderá ser restabelecida a relação que 
as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos do Fornecedor e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial. 

PARÁGRAFO NONO - A detentora do Registro de Preços somente terá os preços reajustados 
(aumentados), após solicitar formalmente a Administração Municipal, o restabelecimento do 
equilíbrio econômico-financeiro junto ao Orgão Gerenciador, com os devidos comprovantes. 
dentre os quais obrigatoriamente nota fiscal de compra do produto na época da apresentação da 
proposta comercial desta licitação ou, no caso de justificada impossibilidade, da época do 
primeiro fornecimento e nota atual posterior ao aumento, ambas do mesmo fornecedor para 
posterior análise por parte do Município. 

PARÁGRAFO DÉCIMO - Caso o preço do objeto sofra redução (decréscimo), será também 
efetuado o reequilíbrio econômico financeiro, devendo também neste caso o Fornecedor deverá 
apresentar as notas fiscais comprobatórias dessas ocorrências (última anterior ao reajuste e 
primeira posterior ao reajuste). 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Para que os preços estejam sempre atualizados, e visando 
todo processamento necessário, a detentora da Ata se obriga em fornecer, a cada ocorr 
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majoração ou redução. todos os documentos necessários a ser utilizado no realinhamento dos 
preços. Sendo de responsa)ilidade exclusiva da detentora do registro o fornecimento dos 
documentos comprobatórios dessas ocorrências. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Os preços atualizados poderão ser praticados após 
Apostilamento ou Termo Aditivo. 
CLAUSULA NONA — PENALIDADES E SANÇOES ADMINISTRATIVAS 

O licitante que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente, falhar ou 
fraudar a sua execução. fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio 
da citação e ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja proferida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
sem prejuízo das multas previstas neste Edital, além de outras cominações legais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inexecução total ou parcial das contratações que poderão 
advir da Ata de Registro de Preços sujeitará o Fornecedor às seguintes penalidades: 

— advertência, quando a gravidade da inexecução das contrações que poderão advir da ARP 
não justificar a imposição de penalidade mais grave. 

II — multa, nas seguintes hipóteses e graduações: 
a) pelo atraso na execução do objeto deste Pregão, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total do objeto ofertado, devidamente atualizado, independentemente de eventual cancelamento 
da ARP , a critério da Administração, nos termos do art. 79, inciso 1, da Lei n°. 8.666. de 1993; 
b) pela rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços pelo Fornecedor, sem justa causa, o que 
caracterizará descumprimento total da obrigação assumida, multa de 50% (cinqüenta por cento) 
sobre o valor total do objeto ofertado, devidamente atualizado; 
c) pelo descumprimento das demais condições fixadas no Edital e na Ata de Registro de Preços 
e não abrangida pelas alíneas anteriores, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
objeto ofertado, para cada evento. devidamente atualizado, independentemente de eventual 
cancelamento da ARP, até limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor total do objeto 
ofertado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As atualizações das multas serão feitas com base no lGP-M (FGV). 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas serão descontadas dos pagamentos no prazo de 10 (dez) 
dias corridos, contados da data de publicação do ato de punição, ou ainda, quando for o caso, 
poderão ser cobradas judicialmente, nos termos dos § 2° e 3° do art. 86 da Lei n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUARTO - Das penalidades de que tratam a Lei, cabe recurso ou pedido de 
reconsideração, conforme o caso. 

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo 
administrativo e sem a devida motivação. 

PARÁGRAFO SEXTO - As Penalidades aplicadas só poderão ser relevadas se ocorrer caso 
fortuito ou força maior, devidamente comprovado, a critério da autoridade compete. ,. do 
Município. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Para a aplicação das penalidades previstas, o Fornecedor será 
notificado para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 
notificação. 

PARÁGRAFO OITAVO - As penalidades previstas são independentes entre si, podendo as 
multas serem aplicadas cumulativamente com as demais sanções, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis. 

PARÁGRAFO NONO - No caso de aplicação cumulativa de sanções, o Ordenador de Despesa 
do município ao decidir, fará a devida fundamentação para aplicação das sanções cumuladas. 

PARÁGRAFO DÉCIMO - O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é 
de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade, o município 
comunicará por escrito ao Fornecedor e providenciará a publicação no Orgão Oficial do 
Município, constando o fundamento legal da punição. 

CLÁUSULA DÉCIMA — DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

O Fornecedor deve observar e fazer observar o mais alto padrão de ética durante todo o 
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto registrado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 
execução de contrato, 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar 
o processo de licitação ou de execução de contrato: 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com 
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 
afetar a execução do contrato; 

e) "prática obstrutiva": d'struir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo 
de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, do Edital e atos cuja 
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 
promover inspeção. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo 
financeiro muItiIatera, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção 

sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por 
prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em . alquer 
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de u .gefffe, em 
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práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou 
da execução um contrato financiado pelo organismo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o Fornecedor 
concorda e autoriza que, o Município, e/ou na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do objeto a ser contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO 

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 
Automaticamente: 
- por decurso de prazo de vigência; 
- quando não restarem fornecedores registrados; 
- pelo município, quando caracterizado o interesse público. 
A Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
A pedido, quando: 
- comprovar estar impossibiltado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos 
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço; 
A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 
com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades, 
caso não aceitas as razões do pedido. 
- por iniciativa do Município, quando: 
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório: 
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços; 
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta 
Ata de Registro de Preços; 
- caracterizada qualquer hip tese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; 

A comunicação do cancelamento do preço registrado. nos casos previstos, será feita 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante 
aos autos que deram origem ao registro de preços. 

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado 
após 1 (um) dia da publicação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — ALTERAÇÕES 

A presente ARP poderá ser alterada, mediante Apostilamento ou Termo Aditivo, para ajuste de 
condições supervenientes que impliquem em modificações nos casos previstos 'e Diplomas 
Legais pertinentes à matéria. 



Marco Aurélio Garcia Rosa 
CPF: 867.694.649-34 
Fiscal do Contrato 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
CNPJ: 75771204/0001-25 

Praça do Café, 22 —  Jandaia do Sul — PR - CEP 86.900-000 
Fone: (043) 3432.9250 

E-mail: licitacao©jandaiadosul.pr.qov.br  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCE IRA — DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas desta Ata serão decididos pelo 
Orgão Gerenciador, segundo as disposições contidas na Lei n°. 8.666, de 1993, na Lei n°. 
10.520, de 2002, e demais regulamentos e normas administrativas, e subsidiariamente pelas 
normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — FORO 

Fica eleito o foro da Comarca do Órgão Gerenciador, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou 
questões oriundas da presente ARP. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente ARP em 02 (duas) vias iguais 
e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo. 

Jandaia do Sul,  de  de 2021. 

Município de Jandaia do Sul XXXXXXXXXX 
- LAURO DE SOUZA SILVA JUNIOR - xxxxxxx 

Orgão Gerenciador Fornecedor 

Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
Testemunha 1 Testemunha 2 

Geraldo Wanderley Bezerra 
CPF: 619.746.929-49 
Gestor do Contrato 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL 
CNPJ: 75771204/0001-25 

Praça do Café, 22 - Jandaia do Sul - PR - CEP 86.900-000 
Fone: (043) 34329250 

E-mail: licitacaojandaiadosul.pr.gov.br  

ANEXO VII 

MODELO DE PROCURAÇÃO (SUGESTÃO) 

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede 
(endereço completo) inscrita no CNPJ/MF sob n°. e Inscrição Estadual sob n°. 

 Representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) 
Sr(a)(s) , portador(a) da Cédula de Identidade RG n.°  e 0FF n.°  
nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a). , portador(a) da 
Cédula de Identidade RG n°.  e CPF no.  a quem confere(m) amplos poderes 
para representar a (Razão Social da Empresa) perante a Município de Jandaia do Sul, no que se 
referir ao Pregão, na forma eletrônica no. 5/2021, com poderes para tomar qualquer decisão 
durante todas as fases da Licitação, inclusive apresentar proposta em nome da Outorgante. 
formular novas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances, desistir expressamente da 
intenção de interpor recurso administrativo, manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
interpor recurso administrativo ao final da sessão, interpor recursos administrativo, assinar a Ata 
da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Pregoeira, enfim praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar Contratos/ARP 
de Fornecimento/Serviços e demais compromissos. A presente procuração é válida até o dia 

Por ser verdade, firmamos a presente procuração para que produza os efeitos legais. 

Local e data. 
(Assinatura(s) com firma(s) reconhecida(s) do(s) outorgante(s) com poderes para este 
conforme Contrato Social da empresa) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43

