
Memorando 10.487/2022

De: Alex C. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 17/08/2022 às 10:58:11

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONT. 676.2022 - PE 64.2022

 

 Após todas as fases do Pregão Eletrônico nº64/2022 verificou-se um erro de digitação no valor do item 29 do
Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº676/2022 firmado com a empresa R2T Tecnologia Ltda - ME. O valor
correto para o item é de 93,83 e não 9,38 como foi inserido equivocadamente no sistema, faltando o numeral 3 no
final do valor, acarretando assim nesta solicitação de Termo Aditivo para ajuste do valor do item. 

Cumpre salientar que este departamento já entrou em contato com o representante da empresa, e esclarecido o
equívoco o mesmo está ciente que precisará assinar o Termo Aditivo para ajuste do valor e posterior emissão de
Nota de Empenho.

 

Sendo o que era para o momento, agradecemos a compreensão.

_

ALEX BRUNO CHIES

Pregoeiro

 

Anexos:

CONT_676_R2T_TECNOLOGIA_LTDA_ME.pdf

EDITAL_PE_64_2022.pdf

ITEM_29.pdf

PROPOSTA_JUNHO_1.pdf

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante Data Assinatura

Alex Bruno Chies 17/08/2022 10:58:31 1Doc ALEX BRUNO CHIES CPF 077.XXX.XXX-99

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 1A80-64BA-5056-75A1 
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MUN

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

CONTRATO D
 

Contrato de fornecimento de mercad
FRANCISCO BELTRÃO e de outro la
 
Pelo presente instrumento particular 
sede na Rua Octaviano Teixeira dos
77.816.510/0001-66, neste ato repres
no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21,
LTDA - ME, pessoa jurídica de d
estabelecida na Rua JOAO PESSO
PATO BRANCO/PR, doravante 
jhonyromanini@gmail.com,estando a
subseqüentes, ajustam o presente c
realizada através do processo de Pre
 

CL
 
O objeto do presente termo é o forne
Conselho Municipal dos Direitos da C
aplicação devidamente aprovados pa
a Cidadania 2020/2021, conforme co
acordo com as especificações abaixo
Lote Item Código  

 
Descrição  

001 18 80235 REDE OFICIAL PARA
Descrição mínima:
polipropileno, com tra
ações do tempo, nas dim
m, malha 10 x10 cm, 
inferior em lona com trip
cm. 01 UNIDADE CREA

001 20 80237 TRUCK PARA S
mínima:Truck em materi
em aço carbono 1045,
pintura epóxi, amortece
poliuretano.Garantia c
fabricação.15 PARES
JUVENTUDE - CEJU  

001 21 80238 KIT DE PROTEÇÃO
Descrição mínima:Kit 
Skate, contendo Cap
Cotoveleira, nos tamanh
anatômico, com reves
reforçadas para evita
Material: Plástico, tecido
contra defeitos de 
CENTRO DA JUVENTU

001 26 80243 CINTO DE TRAÇÃO 
mínima:- Com estrut
resistente, contendo 01 
fixador, 06 elásticos extr
de comprimento cada 
do elástico de até 3 metr
contra defeitos de fabric
CENTRO DA JUVENTU

001 29 80246 KIT DE RODA SKAT
Descrição mínima:-Co
08Rolamentos e 04 Esp
modelo Street, com D
Largura de 29mm, D
Material Poliuretano PU
Classificação Abec 11, M
externo de 22mm, D
08mm, Largura de 07m
Cromo.- Espaçadores c
de 08mm, Diâmetro 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

 
TO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA

ercadorias nº 676/2022, que entre si celebram de um
utro lado a empresa R2T TECNOLOGIA LTDA - ME. 

icular que firma de um lado, o município de FRANC
ra dos Santos, nº 1000, estado do Paraná, inscrito n

resentado pelo Prefeito Municipal, senhor  CLEBE
21, doravante designado CONTRATANTE e de outr

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
SSOA , 972, CEP: 85506230, Bairro SANTA TERE
nte designada CONTRATADA, telefone (46) 

ndo as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/9
nte contrato de fornecimento de mercadorias em de
e Pregão nº 64/2022, mediante as seguintes cláusulas

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 fornecimento de produtos para as entidades regularm
 da Criança e do Adolescente – CMDCA, que possuam
os para participarem da partilha dos recursos referente
e condições quantidades e exigências estabelecidas

baixo: 
Marca Unidade Quantidade

PARA VÔLEI DE PRAIA 
ima:Confeccionada em 

 tratamento contra as 
as dimensões 1,00 x 8,50 

 cm, com lona superior e 
m tripla costura de 05 a 08 
CREAS  

OURO UN 1,00 

 SKATE Descrição 
aterial alumínio, com eixo 

1045, base e trave com 
ortecedores e chupeta em 
ia contra defeitos de 
ARES CENTRO DA 

 

TRUCK UN 15,00 

EÇÃO PARA SKATE 
Kit De Proteção Para 
Capacete, Joelheira e 

manhos P, M, G. Formato 
revestimento e costuras 

evitar desgastes, EM 
tecido e espuma.  Garantia 

de fabricação.10 KIT 
ENTUDE - CEJU  

TOYS UN 10,00 

ÇÃO DUPLO Descrição 
estrutura confortável e 
o 01 cinto de tração com 
s extra forte com 01 metro 
cada estiramento máximo 
3 metros, colorido.Garantia 
 fabricação.04 UNIDADES 
ENTUDE - CEJU  

FORT UN 4,00 

SKATE STREET 51MM 
Contendo 04 rodas, 

4 Espaçadores.-Rodas em 
om Diâmetro de 51mm, 
m, Dureza de 97ª em 
no PU.- Rolamentos com 
 11, Modelo 608, Diâmetro 
m, Diâmetro interno de 
e 07mm em Material Aço 
res com Diâmetro interno 
etro externo de 10mm, 

BLACK UN 10,00 

ELTRÃO 

2103  Página 1 

ORIAS 

 de um lado o município de 
 

ANCISCO BELTRÃO, com 
crito no CNPJ/MF sob o n° 
LEBER FONTANA, inscrito 
e outro, R2T TECNOLOGIA 
 o nº 26.305.083/0001-10, 
TEREZINHA, na cidade de 
(46) 99110-6871, e-mail 
.666/93 e suas alterações 
em decorrência da licitação 
usulas e condições. 

ularmente inscritas junto ao 
ssuam planos de trabalho e 

ferentes à campanha Tributo 
cidas neste instrumento, de 

tidade Preço 
unitário R$ 

Preço total 
R$ 

 171,99 171,99 

 137,00 2.055,00 

 152,90 1.529,00 

 275,00 1.100,00 

 9,38 93,80 

1Doc:  Memorando 10.487/2022  |  Anexo: Parecer_n_1191_2022_Mem_10487_Aditivo_de_Alteracao_Qualitativa_alteracao_de_clausula_R2T_Deferimento.pdf (3/3)        2/103



MUN

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

Comprimento de 11mm
Cromo.Garantia cont
fabricação. 10 KIT
JUVENTUDE - CEJU  

001 30 80247 MESA DIGITALIZ
ASSINATURAS TA
mínima:??-Com  no m
mesa aplicações: • j
digitais • desenhos • e
esboços • animações • 
características: taxa de
mínimo sensibilidade de
2048 níveis mínimo alim
pilha AAA, entrada 
tela:1920 x 1080altura
caneta: 12 mm área 
50,8mm cabo usb: 1.50
mm x 111 mm x 7.5 
Windows 10 / Windows 
mac os 10.8.0 ou supe
tablet gráfico • cabo 
ponteiras extras para 
(com manual incluso) 
meses.10 KIT CENTRO
CEJU  

001 64 80281 TECLADO 61 TECLAS
MICROFONE Especific
61 teclas e uma ampla 
funções, portátil, 401
qualidade, 143 estilos d
automático, Lições M
Função de gravação, E
fonte de áudio externa,
de referência Yamaha
sendo admissível eq
equivalente ou 
superior.GARANTIA:- 
partir da data da en
integral do e
fabricante/contratado é
assistência técnica gra
credenciada de assis
período da garantia, su
com defeito.01 U
ACOLHEDORA  

001 66 80283 KIT COMPLET
ELETROACÚSTICO 
mínimas:- Contendo 0
natural/fosco, Braço 
Blindadas Cromadas, 
com ótimo acabament
com Equalizador, Afi
blindadas já instalado no
3 bandas - Pré-amp
afinador cromático.Cont
Middle, Treble, Chave P
P-10.Itens inclusos:- Vio
Capa Bag Violão- Palhe
P10 / P10- Supo
Encordoamento –
Palhetas- Suporte Apv
Ask- Certificado??Garan
fabricação.01 UNID
ACOLHEDORA04 UNID
JUVENTUDE -CEJU  

001 72 80289 MESA DE SOM PA
Especificações mínima
canais, entrada de ene
saída de canal, suporte
para transferência e g
painel digital numérico, 
digital mp3 player, blueto
canais de entrada: mi
cartão usb / bluetooth, 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

11mm em Material Aço 
contra defeitos de 
KIT CENTRO DA 
 

TALIZADORA PARA 
TABLET Descrição 

no mínimo 4 polegadas, 
: • jogos • assinaturas 
s • edição de imagens • 
ões • criação de cenários; 
xa de resposta: 200 rps 
de de pressão da caneta: 
o alimentação da caneta: 1 
ada USB resolução da 
0altura de detecção da 
área ativa 101,6 mm x 
: 1.50 m dimensões: 176 

 mm compatível com: 
dows 8/ Windows 7 / xp /, 
 superior itens inclusos: • 
abo USB o caneta • 4 
para caneta • driver CD 
luso)  Garantia de 12 
NTRO DA JUVENTUDE - 

XP-PEN UN 1,00 

ECLAS PORTATIL COM 
ecificações mínimas:Com 
mpla variedade de sons e 
 401 vozes de alta 
tilos de acompanhamento 
es Musicais integradas, 
ão, Entrada auxiliar para 
terna, Modo Duo. Modelo 
amaha PSRE273 E-273 
l equipamento similar, 
u de qualidade 

 Mínima de um ano a 
a entrega, de cobertura 

equipamento. O 
do é obrigado a dar 
a gratuita na sua rede 
assistência, durante o 

tia, substituindo as peças 
 UNIDADE FAMILIA 

YAMAHA UN 1,00 

PLETO VIOLÃO 
O  Especificações 
do 06 Cordas, Tampo 
raço Nato, Tarraxas 
das, Captador Rastilho, 
amento.- Pré-Amplificador 
, Afinador e Tarraxas 
do no Violão.-Equalizador: 
amplificador ativo com 

.Controles: Volume, Bass, 
ave Phase e TunerSaída: 

Violão Eletroacústico - 
Palhetas – Correia- Cabo 
Suporte de Parede- 

–Capotraste- Porta 
 Apv-05 Saty- Suporte G3s 
Garantia contra defeitos de 

UNIDADE FAMILIA 
 UNIDADES CENTRO DA 

GIANNINI KT 5,00 

 PARA WEB RÁDIO  
ínimas:- Com mixer 7 

e energia usb, entrada e 
uporte para 7 canais, usb 
 e gravação de dados, 

érico, modulador principal, 
 bluetooth, saída DC 5v 1ª, 
a: microfone/estéreo/mp3/ 
ooth, canais saídos: main 

TOMATE UN 1,00 

ELTRÃO 
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 314,99 314,99 

 1.554,50 1.554,50 

 798,00 3.990,00 

 729,99 729,99 
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CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licit

 

out/ phones out/ auxilia
canal de entrada
led.GARANTIA:- Mínima
da data da entrega, de 
equipamento. O fabr
obrigado a dar assistênc
sua rede credenciada de
o período da garantia, s
com defeito.01 UNIDA
JUVENTUDE - CEJU  

001 79 80296 CAIXA AMPLIFICADA 
Especificações técnicas
bluetooth, entrada USB,
rádio FM, entrada aux
microfone, viol
cavaquinho.Possui alça
rodas, facilitando seu tr
microfone sem fio 
interna;Possui efeito
microfone;Função REC:
ou no sd card o áudio 
sem fio e efeito ECHO);
LEDs.Possui 2 Alto
controle remoto com *tro
manter clicada a tecla R
a troca*Os produtos 
fevereiro de 2018 não p
pastas.Características:P
600WPotência Musical: 
1: Bluetooth, USB, FM,
(iPhone, iPad, Tablets, 
DVD, TV e Teclado) /
Canal 3 – MicrofoneEq
AgudosAlto-Falante: 2x 1
Out- Mínima de um ano
entrega, de cobert
equipamento. O fabr
obrigado a dar assistênc
sua rede credenciada de
o período da garantia, s
com defeitoModelo/ma
Frahm CM1800BT, 
equipamento similar, 
qualidade superior. 01 
ACOLHEDORA  

001 80 80297 WEBCAN Especificaçõ
FULLHD 1080P nítido e 
estéreo, microfone estér
iluminador, 06 polegada
de apoio para webcan, e
e de ótima qualidade. G
de 02 anos. 01 UNID
JUVENTUDE - CEJU  

001 82 80299 ESTABILIZADOR MI
PARA PROTEÇÃO CO
TENSÃO E  Co
características mínimas:
- Proteção contra su
Proteção eletrônica co
Proteção eletrônica con
(desligamento e rearm
saída); - Filtro de li
atenuação em RFI e E
tomadas de saída 10
Tensões de entrada e s
sonoro de indicação;
desliga embutida;- Sin
tensão em 5 níveis;- Gra
Proteção contra subt
Proteção contra sobret
Frequência de rede: 50
com detecção automá
mínimo de 120mm;- Ga
01 ano; 07 UN – 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

uxiliar: FX / return função 
ntrada: EG/2band/peak 
ínima de um ano a partir 

a, de cobertura integral do 
fabricante/contratado é 

istência técnica gratuita na 
da de assistência, durante 

ntia, substituindo as peças 
UNIDADE CENTRO DA 

 

ADA MULTIUSO 1800W 
cnicas mínimas:Conexões 
 USB, cartão de memória, 
a auxiliar e conexão pra 

violão, teclado, 
i alça lateral, superior e 
seu transporte;Acompanha 
fio UHF;Possui bateria 
efeito echo para 

REC: grava no pen drive 
udio do microfone (com e 
HO);Chave on/off para os 
Alto-Falantes 12"Possui 
m *troca de pastas, basta 
cla REPEAT para sinalizar 

utos comercializados até 
 não possuíam a troca de 
icas:Potência RMS: 
sical: 1800WCanais: Canal 

FM, SD Card e Auxiliar 
lets, Celulares, MP3, CD, 
do) / Canal 2 - Violão / 

oneEqualizador: Graves e 
e: 2x 12" DriverSaída: Line 
m ano a partir da data da 
cobertura integral do 

fabricante/contratado é 
istência técnica gratuita na 
da de assistência, durante 

ntia, substituindo as peças 
lo/marca de referência, 
BT, sendo admissível 
ilar, equivalente ou de 
r. 01 UNIDADE FAMÍLIA 

FRAHM UN 1,00 

ficações mínimas: -Vídeo 
tido e detalhado com áudio 
 estéreo incorporado, luz e 
legadas, com USB e tripé 
can, em material resistente 
de. Garantia do fabricante 
UNIDADE CENTRO DA 

 

R2T UN 1,00 

MICROPROCESSADO 
O CONTRA SURTOS DE 

Com as seguintes 
imas: - Potência de 500va; 
ra surtos de tensão; - 
ca contra sobrecarga; - 
a contra sub/sobretensão 

rearme automático na 
de linha integrado com 
I e EMI; - Mínimo de 04 
a 10ª – NRB 14136; - 
a e saída: 115v; - Alarme 

ação;- Chave/botão liga-
Sinalização visual de 
Grau de proteção ip20;- 

subtensão 115v: 91v;- 
sobretensão 115v: 143v;- 
e: 50hz ou 60HZ (+/-5%) 

utomática;- Comprimento: 
Garantia de no mínimo 
 ASSOCIAÇÃO DOS 

MAG UN 7,00 

ELTRÃO 
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 1.799,99 1.799,99 

 165,00 165,00 

 142,85 999,95 
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AMIGOS DA ESCOLA 
MEURER.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO - A entrega da
presente Contrato, assim como ao Pr
 

CL
 
O preço ajustado para o forneciment
adimplir e a CONTRATADA concord
reais e vinte e um centavos). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagam
presente contrato, será de responsa
inerentes e necessários para a compl
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O presen
 

CLÁ
 

Os pagamentos serão efetuados em 
acompanhada pela ordem de serviço
Município e acompanhada ainda das
definitivo do objeto, através de trans
pela mesma. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O respec
obrigações assumidas decorrentes d
8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As fatura
em 01(uma) via, devidamente regular
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum
responsabilidades assumidas na form
na aprovação definitiva do recebimen
 
PARÁGRAFO QUARTO – Caso 
CONTRATANTE, o pagamento será 
parte da CONTRATADA, para o sane
 
PARÁGRAFO QUINTO – As faturas d
endereço descrito no preâmbulo deste

 
PARÁGRAFO SEXTO – Caso na da
pagamento será efetuado no primeiro
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – A Adminis
serviços/materiais constantes neste c
 
PARÁGRAFO OITAVO – Os pagam
ocorrerão por conta de recursos 
ECA/FMDCA, da seguinte dotação or
DOTAÇÕES 

Conta da 
despesa 

Funcional programática 

1610 06.002.08.243.0801.6016 

1680 06.002.08.243.0801.6016 

1680 06.002.08.243.0801.6016 

1630 06.002.08.243.0801.6016 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

OLA OFICINA ADELIRIA 

ga da mercadoria contratada deverá ser executada em
 ao Pregão nº 64/2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

imento da mercadoria contratada e ao qual o CONTR
ncorda em receber é de R$ 14.504,21 (quatorze mi

agamento de quaisquer taxas ou emolumentos conc
ponsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem co

completa execução das suas obrigações assumidas pe

resente contrato não prevê atualização de valores. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

s em até 30 (trinta) dias, contados a partir da aprese
erviços (quando houver), devidamente assinada pelo
a das CND’s do FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL 
 transferência eletrônica para a conta bancária da CO

espectivo pagamento somente será efetuado após ef
ntes da contratação, em especial ao art. 55, inciso 

faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA
gularizada nos seus aspectos formais e legais. 

enhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a
a forma deste contrato, independentemente de sua na
bimento dos produtos. 

aso seja apurada alguma irregularidade na fa
 será sustado até que as providências pertinentes ten
 saneamento da irregularidade. 

turas deverão ser entregues e protocoladas na sede d
 deste contrato, durante o horário de expediente. 

 na data prevista para pagamento não haja expedie
imeiro dia útil subsequente a esta. 

dministração Municipal não está obrigada a contrata
este contrato. 

pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto 
rsos oriundos de Contribuições e legados de ent
ão orçamentária: 

Fonte de 
recurso 

Natureza da despesa Gru

 880 3.3.90.30.99.01 Do

 880 4.4.90.52.33.00 Do

 880 4.4.90.52.12.00 Do

 880 3.3.90.32.03.00 Do

ELTRÃO 
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da em estrita obediência ao 

ONTRATANTE se obriga a 
ze mil, quinhentos e quatro 

 concernentes ao objeto do 
em como demais encargos 
das pelo presente contrato. 

presentação da Nota Fiscal 
a pelo fiscal designado pelo 
RAL e após o recebimento 

da CONTRATADA indicada 

ós efetivo cumprimento das 
ciso XIII da Lei Federal nº 

TADA ao CONTRATANTE, 

tará a CONTRATADA das 
sua natureza, nem implicará 

a fatura apresentada ao 
s tenham sido tomadas por 

ede do CONTRATANTE, no 

pediente no MUNICÍPIO, o 

ntratar todo quantitativo de 

bjeto do presente contrato 
e entidades não governo. 

Grupo da fonte 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 
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1610 06.002.08.243.0801.6016 

1680 06.002.08.243.0801.6016 

1680 06.002.08.243.0801.6016 

1680 06.002.08.243.0801.6016 

 
PARÁGRAFO NONO - A CONTRA
certidões comprovando a sua situaç
Tempo de Serviço – FGTS. A CONT
condições de habilitação especificad
Trabalho). 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - Em caso d
Francisco Beltrão/PR, o valor devido 
desde a data de seu vencimento a
calculados à taxa de 0,5% (meio por c
 

CLÁUSULA QUARTA 

Os produtos deverão ser entregues 
acordo com as solicitações da Secret
– PR., nos locais designados na nota 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONT
máximo de 15 (quinze) dias úteis, con
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo 
igual período, quando solicitado pelo
justificado aceito pela Administração.
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As entre
de 12 (doze) meses, a partir da data d

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CON

 
1. Os produtos deverão ser entreg
plenas condições de funcionamento, e
  
2. Deverá ser entregue durante toda
na proposta. 
 
3. A garantia dos materiais/equipame
 
4. Caso não contenha a garantia na d
 
5. Caso sejam constatados defeitos 
providenciar sua substituição, no m
Administração, no prazo de até 10 (de
 
6. Não serão aceitas trocas de marca
ocorra algum problema no fornecimen
deve–se encaminhar solicitação prévi

 
CLÁUSULA SE

 
1. Efetuar a entrega do objeto em per
Edital e seus anexos, acompanhado 
marca, fabricante, modelo, procedênc
 
2.Substituir, reparar ou corrigir, às su
defeitos. 

UNICÍPIO DE FRANCISCO BEL

Estado do Paraná 
 

00 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

icitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2

 880 3.3.90.30.14.00 Do

 880 4.4.90.52.10.00 Do

 880 4.4.90.52.42.00 Do

 880 4.4.90.52.34.00 Do

NTRATADA deverá apresentar juntamente com a N
situação regular perante à Seguridade Social e ao F
ONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a v

cificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e M

caso de atraso de pagamento motivado exclusivame
evido deverá ser acrescido de atualização financeira, e
nto até a data do efetivo pagamento, em que os 

o por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano. 

RTA – DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE E
 

gues e instalados (conforme o caso) sem ônus de 
ecretaria Municipal de Assistência Social, no Municípi
 nota de empenho. 

ONTRATADA deverá atender as solicitações da Mu
, contados do momento do recebimento da nota de e

razo de que trata o parágrafo primeiro poderá ser pro
 pelo convocado durante o transcurso do prazo e de

ação. 

 entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de 
 data de assinatura deste instrumento. 

CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS E G

ntregues novos, embalados, completos, com aces
ento, e de atendimento às necessidades do Município.

e toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos p

ipamentos será de acordo com a indicação no próprio 

ia na descrição do item, está será de no mínimo 12 (do

feitos de fabricação durante o prazo de garantia, a C
 no mesmo local de entrega do produto, sem q
10 (dez) dias, a contar da notificação. 

arcas dos produtos após a assinatura da Ata de Regi
cimento da indústria e ou distribuidora para entregar a
 prévia para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de

LA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

m perfeitas condições, conforme especificações, prazo
hado da respectiva nota fiscal na qual constarão as 
edência e prazo de garantia ou validade. 

 às suas expensas, no prazo fixado neste Termo, o 

ELTRÃO 
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Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

Do Exercício 

m a Nota Fiscal/Fatura, as 
 ao Fundo de Garantia por 

da a vigência do contrato as 
al e Municipal e Justiça do 

ivamente pelo Município de 
eira, e sua apuração se fará 
e os juros de mora serão 

 

 DE EXECUÇÃO 

s de entrega/instalação, de 
nicípio de Francisco Beltrão 

a Municipalidade, no prazo 
 de empenho. 

er prorrogado uma vez, por 
 e desde que ocorra motivo 

us de entrega), pelo período 

S E GARANTIA 

 acessórios pertinentes em 
icípio. 

 dos produtos apresentados 

róprio item. 

12 (doze) meses. 

ia, a CONTRATADA deverá 
em qualquer ônus para a 

 Registro de Preços. Caso 
egar a marca adjudicada, 
Ata de Registro de Preços. 

TADA 

, prazo e local constantes no 
o as indicações referentes a 

o, o objeto com avarias ou 
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3.Comunicar ao CONTRATANTE, no
entrega, os motivos que impossibilitem
 
4.Os produtos deverão estar em con
entrega serão verificadas quantidade
de conservação dos produtos e emb
designado da Prefeitura Municipal de 
 
5.Informar qual empresa que está c
durante todo o prazo de garantia, com
 
6.Manter durante toda a execução do
condições de habilitação e qualificaçã
 
7.Na entrega dos produtos deverão e

CLÁUSULA SÉT

1. Deverá verificar minuciosamente, 
com as especificações constantes do
 
2.Deverá comunicar à CONTRATADA
no objeto fornecido, para que seja sub
 
3.Acompanhar e fiscalizar o cumprime
especialmente designado.  
 
4.Efetuar o pagamento à CONTRATA
forma estabelecidos no Edital e seus 
 
5.A Administração não responderá po
terceiros, ainda que vinculados à exec
causado a terceiros em decorrência d
subordinados. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OB

 
I - As boas práticas de otimização de
alguns pressupostos e exigências, qu
racional do consumo de energia e á
deverá: 
a) Colaborar com as medidas de
deve(m) atuar como facilitador(es) da
b) Dar preferência à aquisição e
consumo de água e que apresentem 
c) Evitar ao máximo o uso de ex
d) Repassar a seus empregado
Água 
e) Fornecer aos empregados o
execução dos serviços. 
f) Dar preferência a descarga e 
g) Proporcionar treinamento pe
especial sobre redução de consumo
sólidos, observadas as normas ambie
h) Proibir quaisquer atos de pre
estado civil na seleção de colaborado
i) Conduzir suas ações em c
observando também a legislação amb
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E, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas qu
ibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

m conformidade com as normas vigentes (de acord
tidades e especificações conforme descrição no Contr
 embalagens. Todos os produtos serão recebidos e c
al de Francisco Beltrão. 

está credenciada para prestar Assistência Técnica a
a, com seus respectivos endereços físicos e endereço 

ão do contrato, em compatibilidade com as obrigaçõe
ificação exigidas na licitação.  

rão estar incluídas todas as despesas de descolamen
 

A SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANT
 

ente, no prazo fixado, a conformidade dos bens rece
es do Edital e da proposta, para fins de aceitação e re

TADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irreg
ja substituído, reparado ou corrigido. 

primento das obrigações da CONTRATADA, através 

RATADA no valor correspondente ao fornecimento do
 seus anexos. 

erá por quaisquer compromissos assumidos pela CON
à execução do presente Termo de Contrato, bem com
ncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, p

S OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A
SUSTENTABILIDADE 

ção de recursos, redução de desperdícios e menor p
ias, que deverão ser observados pela CONTRATADA,
a e água, adotando medidas para evitar o desperd

das de redução de consumo e uso racional da água, 
s) das mudanças de comportamento. 
ição e uso de equipamentos e complementos que pro
ntem eficiência energética e redução de consumo. 
 de extensões elétricas. 
gados todas as orientações referentes à redução do 

dos os equipamentos de segurança que se fizerem

rga e torneira com controle de vazão, evitando o desp
nto periódico aos empregados sobre práticas de 
sumo de energia elétrica, de consumo de água e d
ambientais vigentes. 
de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas
oradores no quadro da empresa. 
em conformidade com os requisitos legais e reg
o ambiental para a prevenção de adversidades ao me

ELTRÃO 
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ras que antecede a data da 
devida comprovação. 

acordo com cada item). Na 
 Contrato, bem como estado 
os e conferidos por servidor 

nica ao mobiliários ofertado 
ereço eletrônico. 

gações assumidas, todas as 

lamento e transporte. 

TANTE 

s recebidos provisoriamente 
o e recebimento definitivo. 

 irregularidades verificadas 

ravés de comissão/servidor 

to do objeto, no prazo e 

 CONTRATADA com 
 como por qualquer dano 
dos, prepostos ou 

AS A CRITÉRIOS DE 

nor poluição se pautam em 
ADA, que deverá fazer uso 
sperdício e CONTRATADA 

gua, cujo(s) encarregado(s) 

ue promovam a redução do 

o do consumo de energia e 

izerem necessários, para a 

 desperdício de água. 
s de sustentabilidade, em 
a e destinação de resíduos 

iosas, orientação sexual ou 

e regulamentos aplicáveis, 
ao meio ambiente e à saúde 
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dos trabalhadores e envolvidos na pre
j) Destinar de forma ambientalm
pela empresa na prestação dos serviç
lâmpadas fluorescentes e frascos 
eletroeletrônicos que estejam em des
k) É proibido incinerar qualquer 
l) Não é permitida a emissão de
m) Priorizar a aquisição de bens
biodegradável. 
n) Priorizar o aproveitamento d
possibilitem a captação, transporte, a
o) Colaborar para a não gera
reciclagem, o tratamento dos resíduos
 
II - A CONTRATADA deverá observa
sustentabilidade, como:  
a) Dar preferência a envio de
documentos; 
b) Em caso de necessidade de
função “duplex” (frente e verso), bem 
c) Capacitar seus empregados, 
resíduos domiciliares, áreas de “bota 
bem como em áreas não licenciadas.
d) Armazenar, transportar e d
específicas. 

 
CLÁUSULA NONA 

 
Constitui direito do CONTRATANTE
CONTRATADA perceber o valor pact
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constitue
a) efetuar o pagamento ajustado; 
b) esclarecer à CONTRATADA toda e
c) manter, sempre por escrito com a C

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constitue
a) responsabilizar-se pela integral p
inobservância da legislação em vigor;
b) assumir total responsabilidade pel
seus representantes, na execução d
reclamação que possa surgir em deco
c) reconhecer o direito do CONTRATA
d) manter, sempre por escrito com
ressalvados os casos determinados 
confirmados por escrito, dentro do pra

 
CLÁUSULA D

 
Comete infração administrativa, nos te
a) Não assinar o termo de contrato o

do prazo de validade da proposta;
b) Não assinar o contrato, quando c
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Deixar de entregar os documentos
e) Ensejar o retardamento da execuç
f)  Não mantiver a proposta; 
g) Cometer fraude fiscal; 
h) Comportar-se de modo inidôneo.
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na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/
ientalmente adequada todos os materiais e/ou insumo
 serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais 
scos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, prod

esuso e sujeitos à disposição final, considerados lix
lquer resíduo gerado. 
ão de ruídos de alta intensidade. 
 bens que sejam constituídos por material renovável

nto da água da chuva, agregando ao sistema hidr
rte, armazenamento e seu aproveitamento; 

 geração de resíduos e, secundariamente, a redu
síduos sólidos e a disposição final ambientalmente ade

servar no que couber, durante a execução contratual,

io de documentos na forma digital, a fim de red

de de envio de documentos ao CONTRATANTE, usa
, bem como de papel confeccionado com madeira de o
ados, orientando que os resíduos não poderão ser di
 “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áre
iadas. 
r e destinar os resíduos em conformidade com 

NA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA

ANTE receber o objeto deste Contrato nas cond
r pactuado na forma e prazo estabelecidos. 

stituem obrigações do CONTRATANTE: 

toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação a
m a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto

stituem obrigações da CONTRATADA: 
gral prestação contratual, inclusive quanto às obrig
 vigor; 
de pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a t
ção do objeto contratado, isentando o CONTRATANT
 decorrência dos mesmos; 
RATANTE de solicitar o objeto licitado, sempre que ju
 com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre

ados pela urgência dos mesmos, cujos entendimento
do prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 

LA DÉCIMA – DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

 nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjud
trato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, qua
osta; 
do cabível; 

 
entos exigidos no certame; 
xecução do objeto; 

neo. 

ELTRÃO 
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.985/00. 
sumos que forem utilizados 
, tais como, pilhas, baterias, 
 produtos e componentes 
dos lixo tecnológico. 

vável, reciclado, atóxico ou 

a hidráulico elementos que 

 redução, a reutilização, a 
te adequada dos rejeitos. 

ratual, critérios e práticas de 

e reduzir a impressão de 

E, usar preferencialmente a 
a de origem legal. 
ser dispostos em aterros de 
s e áreas protegidas por Lei, 

com as normas técnicas 

S DAS PARTES 

condições ajustadas e da 

ação ao fornecimento; 
objeto contratado. 

obrigações decorrentes da 

u a terceiros, por si ou por 
TANTE de toda e qualquer 

que julgar necessário;  
sobre o objeto contratado, 
mentos verbais deverão ser 

NCIA 

/adjudicatário que:  
, quando convocado dentro 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTR
a) Advertência;  
b) Multa;  
c) Suspensão de licitar e impedimen

até dois anos; 
d) Impedimento de licitar e de contra

cinco anos; 
e) Declaração de inidoneidade para 

os motivos determinantes da pu
autoridade que aplicou a penalid
CONTRATANTE pelos prejuízos c

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderã
infrações: 
 

GRAU CORRESPONDÊN
1 3% sobre o valor do
2 5% sobre o valor do
3 7% sobre o valor do
4 10% sobre o valor d
5 10% sobre o valor t

6 
30% sobre o valor d
produto. 

7 20% sobre o valor t
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Da classi
 
INFRAÇÃO 
DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCO
Permitir situação que crie a pos
consequências letais, por ocorrência
Suspender ou interromper, sal
fornecimento/entrega dos produtos p
Atrasar a entrega injustificadamente
Executar a entrega em desacordo 
justificado, por ocorrência. 
Entregar produto em desconformida
Entregar produto mal embalado ou c
Fornecer informação pérfida de serv
Reutilizar material, peça ou equipam
Der causa à inexecução total do obje
AINDA, DEIXAR DE: 
Zelar pelas instalações do Município
Cumprir determinação formal ou inst
Manter a documentação de habilitaç
Cumprir horário de entrega estabele
por ocorrência. 
Cumprir determinação da FISCALIZ
ocorrência. 
Cumprir quaisquer dos itens do Ed
após reincidência formalmente notifi
Substituir os produtos, às suas custa

 
PARÁGRAFO QUARTO - A somatór
percentual de 20% (vinte por cento) s
 
PARÁGRAFO QUINTO - No caso d
aplicadas por atraso ou inadimpleme
do contrato, fica facultado ao Municíp
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ONTRATADA, durante a execução o Contrato, poderá

dimento de contratar com a Administração Pública M

ontratar com o Município e descredenciamento no SIC

 para licitar ou contratar com a Administração Pública,
da punição ou até que seja promovida a reabilitaç
enalidade, que será concedida sempre que a CONT
ízos causados. 

oderão ser aplicadas as seguintes multas, confor

DÊNCIA 
alor do empenho. 
alor do empenho. 
alor do empenho. 
valor do empenho 
valor total do contrato, mais 5% ao dia sobre o valor do
valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por a

valor total do contrato. 

 classificação das infrações por gravidade (GRAU): 

E OCORRIDA 
a possibilidade de causar dano físico, lesão co
rência. 
, salvo motivo de força maior ou caso fo
utos por dia e por nota de empenho. 
ente, por empenho e por dia. 

ordo com as especificações do edital e proposta se

rmidade com a descrita no edital, por ocorrência. 
o ou com embalagem danificada e ou violada, por oco
e serviço ou substituição de material, por ocorrência. 
uipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO, por ocor
o objeto do contrato. 

icípio no momento da entrega, por ocorrência. 
u instrução complementar do órgão fiscalizador, por o
bilitação atualizada, por item, por ocorrência. 
tabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCAL

CALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcion

o Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela d
 notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorr
 custas, quando protegido pela respectiva garantia. 

matória das multas previstas nas tabelas acima não 
nto) sobre o valor total do contrato. 

aso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o 
plemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte po
unicípio de Francisco Beltrão/PR reconhecer a ocorrê

ELTRÃO 
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oderá ser apenada com. 

lica Municipal pelo prazo de 

no SICAF, pelo prazo de até 

blica, enquanto perdurarem 
bilitação perante a própria 

CONTRATADA ressarcir ao 

conforme a gravidade das 

lor do empenho. 
 por atraso sobre o valor do 

GRAU 
o corporal ou 

5 

so fortuito, o 
3 

2 
sta sem motivo 

4 

2 
r ocorrência 2 
cia.  2 
r ocorrência. 3 

7 
 
1 

 por ocorrência. 1 
1 

ISCALIZAÇÃO, 
1 

uncionários, por 
2 

bela de multas, 
r ocorrência. 

2 

 6 

 não poderá ultrapassar ao 

 de o somatório das multas 
inte por cento) do valor total 
ocorrência das hipóteses de 
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rescisão do contrato. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O valor da m
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Se os valo
recolher a importância devida no praz
 
PARÁGRAFO OITAVO - A penalid
sanções. 
 
PARÁGRAFO NONO - Esgotados
CONTRATADA ao CONTRATANTE, 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - As sançõ
autônomo, garantindo-se o contraditó
previsto na Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
consideração a gravidade da cond
transgressões por parte do CONTRA
CONTRATANTE, bem como os 
proporcionalidade e da razoabilidade.
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO 
prática de infração administrativa tipif
como ato lesivo à administração p
apuração da responsabilidade da em
fundamentado, para ciência e decisão
Administrativo de Responsabilização 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO 
consideradas como ato lesivo à Admi
seu rito normal na unidade administra
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO 
processos administrativos específico
Pública Municipal resultantes de ato
agente público.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO -
causados pela conduta do licitante
conforme artigo 419 do Código Civil.
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - As 

 
CLÁUSULA DÉC

 
A CONTRATADA fica obrigada a ace
contratuais que se fizerem necessári
Contrato. 

 
CLÁU

 
O presente contrato poderá ser resc
notificação Judicial da CONTRATADA
a) infringência de qualquer obrigação 
b) liquidação amigável ou judicial, con
c) se a CONTRATADA, sem prévia 
qualquer direito decorrente deste con
d)  os demais mencionados no Artigo 
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 da multa poderá ser descontado das faturas devidas à

s valores das faturas forem insuficientes, fica a CON
razo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação o

enalidade de multa pode ser aplicada cumulativam

tados os meios administrativos para cobrança d
NTE, este será encaminhado para inscrição em dívida

sanções administrativas serão aplicadas em proced
traditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observan

EIRO - A autoridade competente, na aplicação das
 conduta do infrator, o caráter educativo da pen
NTRATANTE, levando em consideração todos os a
 os danos causado à Administração, observa
idade. 

DO - Se durante o processo de aplicação de penalida
a tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 201
ção pública nacional, cópias do processo adminis
a empresa deverão ser remetidas à autoridade comp
ecisão sobre a eventual instauração de investigação p
ação – PAR. 

O - A apuração e o julgamento das demais infraçõ
 Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 
inistrativa. 

TO - O processamento do PAR não interfere no se
cíficos para apuração da ocorrência de danos e prej
e ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou s

- Caso o valor da multa não seja suficiente pa
citante, o Município poderá cobrar o valor remane
Civil. 

As penalidades serão obrigatoriamente registradas 

 DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRA

 a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acré
essárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valo

LÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

r rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, i
TADA, nas seguintes hipóteses: 
ação ajustada. 

al, concordata ou falência da CONTRATADA. 
révia autorização do CONTRATANTE, transferir, cau
e contrato. 
Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 

ELTRÃO 
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idas à CONTRATADA. 

 CONTRATADA obrigada a 
ação oficial. 

ativamente com as demais 

nça do valor devido pela 
dívida ativa. 

procedimento administrativo 
servando-se o procedimento 

o das sanções, levará em 
a pena, a reincidência de 
 os atos celebrados com o 
servando o princípio da 

nalidade, houver indícios de 
de 2013 (Lei Anticorrupção), 
dministrativo necessárias à 
 competente, com despacho 
ação preliminar ou Processo 

frações administrativas não 
ei nº 12.846/2013, seguirão 

no seguimento regular dos 
e prejuízos à Administração 
 ou sem a participação de 

te para cobrir os prejuízos 
emanescente judicialmente, 

adas no SICAF. 

NTRATUAIS 

s acréscimos ou supressões 
o valor inicial atualizado do 

TE, independentemente de 

r, caucionar ou transacionar 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONT
esta vier a sofrer em decorrência da r
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso 
CONTRATADA, apenas os valores do

 
CLÁUSULA D

 
O presente instrumento contratual re
suas alterações posteriores, na Lei nº
Civil Brasileiro, no Código Comercial B

 
CLÁUSULA DÉCI

 
A troca eventual de documentos e car
protocolo. Nenhuma outra forma será

 
CLÁUS

 
Uma vez firmado, o extrato do presen
de Francisco Beltrão-Pr., pelo CON
8.666/93. 

 
CLÁUSULA D

 
Fica assegurado ao Município de Fra
público decorrentes de fato supe
vícioinsanável. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A declara
nulidade dos atos que diretamente de
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando d
competente indicará expressamente o
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A nulida
Administração. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A nulidade
jurídicos que o contrato, ordinariamen
 
PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum a
público ou aos demaisinteressados.
 
PARÁGRAFO SEXTO - A revoga
assegurado o contraditório e a
devidamentefundamentado. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridad
de Francisco Beltrão. 
 

CLÁUSULA
 

Ao presente contrato se aplicam as se
a) Em ocorrendo a rescisão do p
CONTRATADA, esta ficará impedida
sofrerá as penalidades previstas no A
b) A CONTRATADA assume excl
obrigações decorrentes da execuç
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CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por to
a da rescisão por inadimplemento de suas obrigações 

Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTR
res dos materiais entregues e aceitos até a data respe

LA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁ

ual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8
 Lei nº 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do C
rcial Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda

 DÉCIMA QUARTA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUM

 e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA
a será considerada como prova de entrega de docume

LÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE 

resente Contrato será publicado no periódico dos Ato
 CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no 

ULA DÉCIMA SEXTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇ

de Francisco Beltrão o direito de revogar a licitação p
superveniente devidamente comprovado, ou anu

eclaração de nulidade de algum ato do procedimento
nte deledependam. 

ando da declaração de nulidade de algum ato do proce
ente os atos a que ela seestende. 

ulidade do procedimento de licitação não gera obriga

ade da contratação opera efeitos retroativamente,
iamente, deveria produzir, além de desconstituir os já p

um ato será declarado nulo se do vício não resultar
dos. 

vogação ou anulação será precedida de procedi
e a ampla defesa, e formalizada mediante 

ridade competente para anular ou revogar a licitação

ULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERA

 as seguintes disposições gerais: 
do presente contrato, em razão do inadimplemen
edida de participar de novos contratos com o CONT

s no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 
 exclusiva e integral responsabilidade pelo cump
xecução deste contrato, sejam de natureza traba

ELTRÃO 
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por todos os prejuízos que 
ções contratuais. 

ONTRATANTE, pagará à 
 respectiva. 

LICÁVEL 

i nº 8.666, de 21.06.1993 e 
 do Consumidor, no Código 

, ainda que não explicitadas. 

CUMENTOS 

TADA será feita por meio de 
cumentos ou cartas. 

 

s Atos Oficiais do Município 
to no art. 61, § 1º, da Lei 

ULAÇÃO 

ção por razões de interesse 
 anulá-la em virtude de 

mento somente resultará na 

 procedimento, a autoridade 

obrigação de indenizar pela 

ente, impedindo os efeitos 
os já produzidos. 

sultar prejuízo ao interesse 

rocedimento administrativo, 
iante parecer escrito e 

itação é o Prefeito Municipal 

GERAIS 

lemento de obrigações da 
ONTRATANTE, bem como 

cumprimento de todas as 
trabalhista, previdenciária, 
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comercial, civil, penal ou fiscal, in
encargos, inclusive os que eventualm
c) O presente contrato será encaminh
de e-mail disponibilizado pela licitant
providenciando a devolução do doc
assinada destinada à CONTRATAD
1DOC. 
 

CLÁUSULA D

As partes declaram conhecer as norm
elas, a Lei de Improbidade Administra
regulamentos, se comprometem que 
dar ou se comprometer a dar, a que
que seja, tanto por conta própria 
compensação, vantagens financeiras
que constituam prática ilegal ou de c
financeiro do presente contrato, seja
garantir, ainda que seus prepostos, ad
 

CLÁUSULA
 

As condições estabelecidas no edit
CONTRATADA, são partes integrante
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão inc
modificações que venham a ser nece
pelo CONTRATANTE e CONTRATAD
 

CLÁ
 
A fiscalização e o acompanhamento 
pela servidora CLAUDINEIA TONE
054.423.409-01, e-mail escolaoficina@

A gestão do presente instrumento fi
NADIA TERESINHA BONATTO, ins
4.803.962-6. 

CLÁUSULA V
 

As partes firmam o presente instrume
igual teor e forma, na presença das 0
ao fiel cumprimento do que ora fico
Beltrão, estado do Paraná, não obsta
disso é obrigada a manter um represe
outras em direito permitidas neste refe
 

Fra
 
 

CLEBER FONTANA 
CPF Nº 020.762.969-21 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 
 
TESTEMUNHAS:  
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al, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE r
tualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.
aminhado por via eletrônica, através da plataforma 1D

icitante na fase de habilitação, competindo à CONTR
o documento por correio eletrônico, através da mes
ATADA será disponibilizada pelo CONTRATANTE n

LA DÉCIMA OITAVA – DA FRAUDE E DA CORRUP
 

s normas de prevenção à corrupção previstas na legis
inistrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal 
 que para a execução deste contrato nenhuma das p

a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a 
ópria quanto por intermédio de outrem, qualquer 
ceiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie,
u de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o
, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto de
tos, administradores e colaboradores ajam da mesma 

SULA DÉCIMA NONA - DAS PARTES INTEGRANTE

o edital nº 64.2022 – Pregão Eletrônico e na propo
grantes deste instrumento, independentemente de tran

o incorporados a este contrato, mediante termo
 necessários durante a sua vigência, decorrentes das 
ATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

ento da entrega dos produtos da Ata de Registro de 
ONELLO, da Secretaria Municipal de Assistência 
ina@yahoo.com.br. 

 
nto ficará a cargo da Secretária Municipal de Assist
O, inscrita no CPF/MF sob o nº 787.122.629-00 e

LA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA SUCESSÃO E DO FO

trumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema e
 das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por
a ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a C
 obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRA
epresentante com plenos poderes para receber notific
te referido foro. 

Francisco Beltrão, 15 de julho de 2022. 

 R2T TECNOLOGIA

 CONTRAT

 RUANA RUARO 

 CPF Nº 062.15

ELTRÃO 
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TE relativamente a esses 
eiros. 
rma 1DOC, para o endereço 
ONTRATADA a assinatura, 
a mesma plataforma. A via 
NTE na mesma plataforma 

RUPÇÃO 

 legislação brasileira, dentre 
deral nº 12.846/2013 e seus 
 das partes poderá oferecer, 
ter a aceitar, de quem quer 
lquer pagamento, doação, 
pécie, de modo fraudulento 
udar o equilíbrio econômico 
eto deste contrato, devendo 
esma forma 

ANTES 

proposta apresentada pela 
e transcrição. 

termos aditivos quaisquer 
s das obrigações assumidas 
rmas gerais de serviços. 

ro de Preços, será efetuada 
ência Social, cujo CPF nº 

Assistência Social, Senhora 
00 e portadora do RG nº 

DO FORO 

ema eletrônico de dados) de 
e por si e seus sucessores, 
o a Comarca de Francisco 
NTRATADA, que em razão 

notificações, citação inicial e 

LOGIA LTDA - ME 

TRATADA 

ARO TAVARES 

62.151.459-47 
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ETTI  NADIA TERESINH
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SINHA BONATTO 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 64/2022 
REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 303/2022 
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/05/2022 

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas 
LOCAL: Prefeitura do Município de Francisco Beltrão–Paraná 

www.gov.br/compras/pt-br“Acesso Identificado” 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  
 

O MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.º 77.816.510/0001-66, 
através da Secretaria de Administração, sediado à Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 – Centro – 
Francisco Beltrão Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Cleber Fontana, torna 
pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM UNITÁRIO, para atender à solicitação de AQUISIÇÃO de móveis, eletrodoméstico, 
informática, material esportivo e pedagógico e equipamentos motorizados para as 
entidades regularmente inscritas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, que possuam planos de trabalho e aplicação devidamente aprovados 
para participarem da partilha dos recursos referentes à campanha Tributo a Cidadania 
2020/2021, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 
 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
 

05 de maio de 2022 às 09h00min 
 

UASG: 987565 – PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR 
Local da Sessão Pública: www.gov.br/compras/pt-br 
 
O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147, de 14 
de agosto de 2014, Lei Municipal nº. 3.906 de 1º de dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal nº. 4.378 
de 09 de março de 2016, Decreto Municipal nº 251, de 20 de maio de 2020 e legislação complementar 
aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 
São Pregoeiros, deste Município, Samantha Marques Pécoits, Daniela Raitz e Alex Bruno Chies, designados 
pela Portaria nº 047/2022 de 06 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
Edição. 
 
1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO 

PÚBLICA  
 

1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, 
será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.gov.br/compras/pt-br.  
 

1.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 05 de maio de 2022 às 
09h00min, no site www.gov.br/compras/pt-br, nos termos das condições descritas neste 
Edital. 
 

1Doc:  Memorando 10.487/2022  |  Anexo: EDITAL_PE_64_2022.pdf (15/72)        14/103



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 2 

 

2 DO OBJETO 
 

2.1 Constitui objeto deste AQUISIÇÃO de móveis, eletrodoméstico, informática, material esportivo 
e pedagógico e equipamentos motorizados para as entidades regularmente inscritas junto ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, que possuam planos 
de trabalho e aplicação devidamente aprovados para participarem da partilha dos recursos 
referentes à campanha Tributo a Cidadania 2020/2021, conforme condições quantidades e 
exigências estabelecidas neste instrumento. 

 
2.2 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: 

www.gov.br/compras/pt-br e www.franciscobeltrao.pr.gov.br. 
 
2.3 A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao licitante a 

participação em quantos itens forem de seu interesse. 
 
2.4 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras 

Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 
 
2.5 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de 

Licitações pelo telefone nº (046) 3520-2103/ 3520-2149. 
 
2.6 As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela Secretaria 

Municipal de Educação, telefone nº (46) 3520-2194. 
 
3 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA 

 
3.1 O critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO, observada às especificações 

técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital. 
 

3.2 Aplica-se a este Pregão, nos itens/grupos exclusivos para microempresa e empresa de pequeno e nos 
itens/grupos com cotas reservadas para microempresa e empresa de pequeno, o disposto no Art. 9º, 
§ 2º, do Decreto Municipal nº 217 de 18 de maio de 2021, que estabelece prioridade de 
contratação para empresas sediadas local e regionalmente, de acordo com os seguintes termos:  
 
3.2.1 Na situação em que as ofertas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno 

porte sediadas local e regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao 
menor preço válido.  
 

3.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local e regionalmente poderá ser 
contratada sendo pago até 10 % (dez por cento) a mais do melhor preço válido, desde que 
este valor seja compatível com a realidade do mercado. 

 
3.2.3 Os benefícios referidos no item 3.2.1. serão aplicados prioritariamente às licitantes 

microempresas e empresas de pequeno porte sediadas em âmbito local e posteriormente às 
seriadas em âmbito regional. 
 

3.3 Para fins de aplicação do dispositivo contido no item 3.2.3, considera-se: 
 
3.3.1 Âmbito Local - Limites geográficos do Município de Francisco Beltrão; 

 
3.3.2 Âmbito Regional - Municípios do Sudoeste do Paraná conforme definido pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE: 
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3.3.2.1 Ampére, Barracão, Bela Vista do Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do 

Sul, Bom Sucesso do Sul, Capanema, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Domingos 
Soares, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão, Honório Serpa, Itapejara D’Oeste, Manfrinópolis, 
Mangueirinha, Mariópolis, Marmeleiro, Nova Esperança do Iguaçu, Nova Prata do Iguaçu, Palmas, Pérola D’Oeste, Pinhal de São Bento, Planalto, Pranchita, Realeza, Renascença, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Izabel D’Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São Jorge D’Oeste, Saudades do Iguaçu, Sulina, Verê, Vitorino. 
 

3.4 Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com prorrogações. 
 

4 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

4.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências 
em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com 
antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do 
certame. 
 

4.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas em dias úteis, 
das 08h00 às 16h00, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000, 1º andar, Setor de 
Protocolo, Centro, Francisco Beltrão, ou encaminhadas através de e-mail no endereço 
eletrônico: alexlicitacaofb@gmail.com. 

 
4.1.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data 
de recebimento da impugnação. 

 
4.1.3 A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame. 
 
4.1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a 

formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO.  
 
4.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail: 
alexlicitacaofb@gmail.com.  
 

4.2.1       O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

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

4.3.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 
os participantes e a administração. 

 
5 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
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5.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril 
de 2018. 
 

5.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente 
PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as 
orientações que seguem no link: https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf-
100-digital, até o terceiro dia útil a data do recebimento das propostas. 
 

5.1.2 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao 
Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão. 

 
5.1.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014. 
 

5.2 Será vedada a participação de empresas: 
 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 

b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente; 

c) enquadradas nas disposições no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, ou ainda, 

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

5.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
 

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

5.3.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 
5.3.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o  
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 
nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

 
5.3.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
5.3.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
5.3.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
5.3.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

5.3.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

1Doc:  Memorando 10.487/2022  |  Anexo: EDITAL_PE_64_2022.pdf (18/72)        17/103



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 5 

 

5.3.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 

5.3.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva 
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 
5.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 
 

5.5 Na ausência da Declaração Unificada elencada no item 10.7, considera-se válida as Declarações 
devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, sendo que a 
Declaração Unificada será solicitada como documento complementar pela pregoeira. 
 

6 DO CREDENCIAMENTO 
 

6.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 

6.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.  
 

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

6.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  
 

6.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados.  

 
6.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação 

 
7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 

7.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10 deste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
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7.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

 
7.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 

7.5 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 
7.6 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
7.7 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a 

descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo 
detalhadamente as características do objeto cotado, informando marca/fabricante (se for o 
caso) em campo próprio do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais 
após a vírgula. 

 
7.8 A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 

pública do Pregão. 
 
7.9 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de 
serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Francisco Beltrão. 

 
7.10 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

 
7.11 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

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

 
7.12 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 
envio de lances. 

 
8 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 
 

8.1 No dia 05 de agosto de 2021 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet será 
aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da 
etapa de lances. 
 

8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 
8.2.1 Também será desclassificada a proposta (eletrônica) que identifique o licitante. 
8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
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acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 

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

8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
 
8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 

 
8.5.1 O lance deverá ser ofertado por item unitário. 

 
8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 

8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 

 
8.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01(um 
centavo). 

 
8.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 

8.10 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 dois minutos 
do período de duração da sessão pública. 
 

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

8.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente. 
 

8.13 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. 

 
8.14 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria 
de Gestão do Ministério da Economia. 

 
8.15 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 
 
8.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 
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8.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 
8.18 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
 
8.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 
da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

 
8.20 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 

no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens 
produzidos: 

 
8.20.1 no país; 
8.20.2 por empresas brasileiras;  
8.20.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
8.20.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

 
8.21 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas. 
 

8.22 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 

8.22.1 O pregoeiro convocará via chat, na ordem de classificação, as licitantes sediadas no 
âmbito local e regional, dentro do valor igual ou até 10% (dez por cento) superior a 
proposta mais bem classificada; Momento o qual informará a licitante sobre a 
prioridade. 
 

8.22.2 Os benefícios referidos no item 8.22.1. serão aplicados prioritariamente às licitantes 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas em âmbito local e 
posteriormente às seriadas em âmbito regional. 
 

8.23 Após a identificação das licitantes, a pregoeira deverá realizar a negociação, encaminhando pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 

8.24 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 
8.25 A pregoeira 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. 
 
8.25.1 Na situação em que as ofertas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno 

porte sediadas local e regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao 
menor preço válido.  
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8.25.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local e regionalmente poderá ser 
contratada sendo pago até 10 % (dez por cento) a mais do melhor preço válido, desde que 
este valor seja compatível com a realidade do mercado. 

 
8.25.3 Os benefícios referidos no item 3.2.1. serão aplicados prioritariamente às licitantes 

microempresas e empresas de pequeno porte sediadas em âmbito local e posteriormente às 
seriadas em âmbito regional. 

 
8.26 Caso as licitantes LOCAIS/REGIONAIS CONVOCADAS, forem desclassificadas, passa para a próximo 

local (se existir), caso contrário, volta o item para convocação do PRIMEIRO COLOCADO NÃO 
LOCAL/REGIONAL. 

 
8.27 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
9  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 
9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
 

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 

 
9.2.1 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. 

 
9.2.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

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

 
9.3 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. 
 
9.4 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, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata. 

 
9.5 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 

 
9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
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justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro. 

 
9.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 

9.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 
para a sua continuidade. 
 

9.8 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto neste Edital. 

 
10 DA HABILITAÇÃO 

 
10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, a Pregoeira 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: 
 
10.1.1 SICAF. 
10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br / 
 
10.2 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 

de participação. 
 

10.3 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
10.4 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 
 

10.4.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  
 

10.4.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede. 
 

10.4.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, 
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br;  

 
10.5 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em: 
 

10.5.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, 
igualmente da filial licitante, em data não anterior a 90 (noventa) dias da abertura da sessão 
pública deste pregão. 

 
10.6 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em: 
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10.6.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 
10.6.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 

Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

 
10.6.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado; 
 

10.6.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados 
com o objeto licitado; 

 
10.6.5 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço (FGTS); 
   

10.6.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei nº 
12.440, de 07 de julho de 2011; 

 
10.6.6.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma 

restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos 
os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) 
declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento 
em que for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, 
para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
10.6.6.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
cabíveis. 
 

10.7 Deverá apresentar ainda a DECLARAÇÃO UNIFICADA: 
 

10.7.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III) 
 

10.8 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no 
SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados. 

 
10.8.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6º da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 3, de 26 abril de 2018, PODERÁ SUBSTITUIR APENAS os documentos 
indicados nos subitens acima 10.5 – Habilitação Jurídica, 10.6 - Qualificação econômico-
financeira e 10.7 - Regularidade fiscal e trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios 
apresentação.  

 
10.8.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) ou no 

CRC, o licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o documento 
válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, 
ressalvando o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou 
empresas de pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada 
pela Lei Complementar nº 147/2014. 
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10.8.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade 

fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação 
vencida junto ao SICAF; 

 
10.9 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e sua Equipe de 

Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital. 
 
10.10 No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

 
10.11 O não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a inabilitação do 

licitante. 
 
10.12 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências 
do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

 
10.13 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre 

o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 
licitante nos remanescentes. 

 
10.14 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 
 
11 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO  
 
11.1 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a item 

ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a PROPOSTA DE PREÇOS 
AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fará uso de a ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar o documento utilizando o link “ANEXAR” disponível apenas para o licitante/vencedor. 
 

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

11.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (duas) horas de 
efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min, 
contados da convocação. 

 
11.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-

mail: licitacao.franciscobeltrao@gmail.com. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio 
deverá entrar em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu 
conteúdo. A pregoeira não se responsabilizará por emails que, por qualquer motivo, não forem 
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Francisco 
Beltrão quanto do emissor. 
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11.4.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02 

(duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio 
da Proposta de Preço, sendo realizado, pela Pregoeira, o registro da não aceitação da 
proposta. 
 

11.4.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, 
dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 

 
11.4.2 É facultado a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do 
processo desde a realização da sessão pública. 
 

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

 
11.5 A proposta deverá conter: 

 
11.5.1 Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, 

vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação 
da proposta; 
 

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

 
11.5.3 Indicação/especificação produtos e marca; 

 
11.5.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 

11.5.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º 
combinado com o artigo 66, § 4º; 

 
11.5.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas 

casas decimais (0,00). 
 

11.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas 
as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação. 
 

11.5.8 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre 
informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares 
que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos. 
 

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

 
11.6 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da proposta 

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

12 DA SOLICITAÇÃO E ANÁLISE DAS FICHAS TÉCNICAS (CATÁLOGOS) 
 

12.1 Encerrada a sessão de disputa e definidas as licitantes de menores preços dos itens constantes no 
ANEXO I - TR, o Pregoeiro solicitará via CHAT a apresentação de ficha(s) técnica(s) (catálogo ou 
folder em português) que possuam todas as especificações técnicas do produto, objeto deste 
Pregão, para análise da Comissão Técnica, que emitira o Pregoeiro, o laudo técnico de aceite ou não 
aceite. 
 

12.2 O prazo para apresentação das fichas técnicas (catálogos ou folder) será de 02 (duas) horas, 
prorrogáveis por igual período, no interesse da Administração, exclusivamente por meio eletrônico, através da opção “Anexo” no sistema Comprasnet. 
 

12.3 Os critérios de análise das fichas técnicas serão: especificações condizentes e/ou similares ao 
solicitado no ANEXO I do edital (TR). 

 
12.4 Caso a ficha técnica não seja aprovada, será convocado o segundo colocado para apresentar suas 

fichas técnicas, sendo observados os procedimentos e prazos descritos no item 12.2. 
 
12.5 O pregoeiro, caso haja necessidade, solicitará o envio de amostras para facilitar a análise pela 

Comissão Técnica, estas deverão ser encaminhadas em um prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo 
ser prorrogado por igual período através de solicitação da licitante. 
 

13 DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 
 
13.1 A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverão ser encaminhadas em original ou 

cópias autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, contados da solicitação da pregoeira no sistema eletrônico, no seguinte endereço: Rua 
Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Centro – Francisco Beltrão - PR, CEP 85601-030. Aos cuidados 
do Departamento de Compras, Licitações e Contratos e ao pregoeiro responsável: Alex Bruno Chies. 
O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou 
empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico. 
 

13.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de 
habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará 
vencedor. 
 

13.3 Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar 
sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores 
dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento 
convocatório, ou poderá revogar a licitação. 
 

14 DOS RECURSOS 
 

14.1 Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma 
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
 

14.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse 
direito. 
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14.3 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. 

 
14.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via 

internet, no site: www.gov.br/compras/pt-br. 
 
14.5 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo 
 
14.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 5 (cinco) dias para: 
 

14.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 
estabelecido; 

14.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão; 
14.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 

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

 
14.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação. 
 

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

 
15 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
15.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

 
15.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em 
que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
 

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

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

 
15.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a 

fase do procedimento licitatório. 
 

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

 
16 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
16.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro 

lugar será declarado vencedor. 
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16.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será 

examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências 
do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da 
licitação. 

 
16.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira, ou, 
quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
16.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do 

objeto licitado. 
 

17  DO PAGAMENTO 
 

17.1 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 
Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo Município e acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o 
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da 
CONTRATADA indicada pela mesma. 
 

17.2 A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO 
ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento. 

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

adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado. 

 
17.4 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município de Francisco Beltrão/PR, 

o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de 
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 
0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano. 

 
18 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS 

 
18.1 Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 

 
18.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo65, 

II, “d” da Lei 8.666/93. 
 

18.3 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 
extraordinária, tampouco fato previsível. 
 

18.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal. 
 

18.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da 
Lei8.666/93. 
 

18.6 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado 
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(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 
 
18.7 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos das 

Contribuições e legados de entidades não governo. ECA/FMDCA. Os recursos orçamentários correrão 
por conta da seguinte dotação: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte Saldo orçamentário R$ 

1680 

06.002 08.243.0801.6.016 

4.4.90.52.42.00 
4.4.90.52.34.00 
4.4.90.52.12.00 
4.4.90.52.33.00 
4.4.90.52.10.00 

880 5.000,00 

1630 3.3.90.32.03.00 880 10.000,00 

1610 
3.3.90.30.99.01 
3.3.90.30.14.00 

880 5.000,00 

 
 
19 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
19.1 Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados na Ata de Registro de Preços, cuja 

minuta constitui o Anexo V deste Edital. 
 

19.2 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-
mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e 
assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu 
recebimento. 

 
19.3 A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será 

disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço 
Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item 
anterior. 

 
19.4 A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da primeira 

publicação das Atas de Registro de Preços deste processo licitatório. 
 
19.5 O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer comprovação 

da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas ficais ou outro 
documento comprobatório dos preços de mercado. 
 

19.6 Nos termos do § 2° do Artigo 15 da Lei 8666/93, serão publicados pelo órgão gerenciador da 
Prefeitura do Município de Francisco Beltrão, trimestralmente, no Diário Oficial Eletrônico dos 
Municípios do Paraná, a Ata de Registro de Preços atualizada no sitio  
www.diariomunicipal.com.br/amp/, contendo todos os valores unitários referentes a este Pregão. 

 
19.7 Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento do 

objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes poderão 
ser chamadas para fornecer os materiais, desde que o preço registrado se encontre dentro dos 
praticados no mercado. 

 
19.8 Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado, os 

mesmos poderão ser negociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser negociados, os mesmos 
serão novamente registrados em Ata e publicados. 
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20 DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS. 
 

20.1 O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da 
publicação da respectiva Ata de Registro de Preços. 
 

20.2 A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa na ocorrência das situações 
previstas no artigo 13, respectivamente, do Decreto Municipal n° 176/2007, de 03 de julho de 2007. 

 
21 DA REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
21.1 O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços 

praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo,  
para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível. 
 

21.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Preços deverá convocar o fornecedor visando à 
negociação para a redução de preços e a sua adequação ao praticado pelo mercado. 
 

21.3 Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, desde que 
comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução. 

 
22 DAS PENALIDADES 

 
22.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  

 
22.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

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

 
22.2 A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com. 

 
a) Advertência;  
b) Multa;  
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo 
de até dois anos; 
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo 
de até cinco anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados. 

 
22.3 Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações: 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 3% sobre o valor do empenho. 
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2 5% sobre o valor do empenho. 
3 7% sobre o valor do empenho. 
4 10% sobre o valor do empenho 
5 10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho. 
6 30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do produto. 
7 20% sobre o valor total da Ata. 

  
22.4 Da classificação das infrações por gravidade (GRAU): 
 

INFRAÇÃO 
DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA GRAU 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, 
por ocorrência. 

5 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o fornecimento/entrega dos 
produtos por dia e por nota de empenho. 

3 

Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia. 2 
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo justificado; por 
ocorrência. 

4 

Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto. 4 
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência. 2 
Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por ocorrência. 2 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência.  2 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 3 
Der causa à inexecução total do objeto da Ata 7 
AINDA, DEIXAR DE:  
Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência. 1 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 1 
Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. 1 
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência. 

1 

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência. 2 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após 
reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

2 

Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia. 6 
 
22.5 A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor. 
 

22.6 No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica 
facultado ao Município de Francisco Beltrão/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de 
cancelamento da ata. 

 
22.7 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada. 
 
22.8 Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a importância 

devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial. 
 
22.9 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
22.10 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à contratante, 

este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
 
22.11 As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-
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se o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666/1993. 

 
22.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante, 
levando em consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos 
causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 

 
22.13 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato 
lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

 
22.14 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na 
unidade administrativa. 

 
22.15 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

 
22.16 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 

o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
 
22.17 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
23 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 
23.1 Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão o direito de revogar a licitação por 

razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la 
em virtude de vício insanável. 
 

23.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que 
diretamente dele dependam. 
 

23.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará 
expressamente os atos a que ela se estende. 
 

23.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 
 

23.5 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o 
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 
 

23.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais 
interessados. 
 

23.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 

23.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Francisco 
Beltrão. 
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24 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 
24.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 

dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma 
das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se 
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de 
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos 
de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como 
de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta 
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, 
administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
 

25 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
25.1 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do 

Paraná através do endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amp/, e no Portal de 
Transparência do Município através do endereço eletrônico www.franciscobeltrao.pr.gov.br/. 
 

25.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e não comprometa o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 

25.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
 
25.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 

prazo determinado pela pregoeira. 
 
25.5 Será facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento, promover 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive parecer 
técnico à Secretaria requerente do certame com relação aos produtos cotados, bem como solicitar 
aos órgãos competentes, elaboração de parecer técnico destinado a fundamentar a decisão. 

 
25.6 A Pregoeira poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer documentos, 

para fins de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o 
entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação e não 
gerem a majoração do preço proposto. 

 
25.7 As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as operações no sistema 

eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua 
desconexão, bem como será responsável pela apresentação dos documentos solicitados nos prazos 
previstos. 

 
25.8 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 

documentação referente ao presente Edital. 
 
25.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
25.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 

vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na 
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Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, exceto quando explicitamente disposto em contrário. 
 
25.11 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às Licitantes direito à indenização. 

 
25.12 A anulação do procedimento licitatório induz a da Ata de Registro de Preços, ressalvado o disposto 

no parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93. 
 
25.13 O resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPRASNET através do site 

http://www.gov.br/compras/pt-bre estará disponível junto a Divisão de Licitações do Município de 
Francisco Beltrão. 

 
25.14 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este 

prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

 
25.15 É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do 

certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteúdo 
destes, desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou inobservâncias. 

 
25.16 A proponente deverá indicar à Pregoeira todos os meios de contato (telefone/endereço eletrônico (e-

mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o 
decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos 
comunicados, os quais serão considerados recebidos, não lhe cabendo qualquer alegação de não 
recebimentos dos documentos.  

 
25.17 A pregoeira não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em 

virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Francisco Beltrão quanto do 
emissor.  

 
25.18 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo 

ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada e 
emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.  

 
25.19 Caso o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances da sessão 

pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem o 
prejuízo dos atos realizados.  

 
25.20 Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a sessão pública 

será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h (vinte e quatro horas), após 
a comunicação do fato aos participantes em campo próprio no sistema eletrônico.  

 
25.21 CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O PREGÃO SERÁ 

SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELO PREGOEIRO VIA CHAT.  
 
25.22 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade no 

Sistema Comprasnet que impeça a realização do certame na data e horário marcado, a sessão pública 
será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido 
neste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.  

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

 
25.24 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da 

Comarca de Francisco Beltrão - PR.  
 
25.25 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

 
25.26 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento; 
ANEXO II Modelo Padrão de Proposta Comercial; 
ANEXO III Modelo de Declaração Unificada; 
ANEXO IV Modelo de Ata de Registro de Preços. 

 
Francisco Beltrão, 07 de abril de 2022. 

 
...................................................................... 

CLEBER FONTANA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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EDITAL DE PREGÃO Nº ..../2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ..../2022 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO 
 
OBJETO:  AQUISIÇÃO de móveis, eletrodoméstico, informática, material esportivo e pedagógico e 

equipamentos motorizados para as entidades regularmente inscritas junto ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, que possuam planos de 
trabalho e aplicação devidamente aprovados para participarem da partilha dos recursos 
referentes à campanha Tributo a Cidadania 2020/2021, conforme condições quantidades 
e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

ANEXO – I  

Termo de Referência 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
I – DESCRIÇÃO:  
 
1.1. Constitui objeto deste certame AQUISIÇÃO de móveis, eletrodoméstico, informática, 

material esportivo e pedagógico e equipamentos motorizados para as entidades 
regularmente inscritas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, que possuam planos de trabalho e aplicação devidamente 
aprovados para participarem da partilha dos recursos referentes à campanha Tributo 
a Cidadania 2020/2021, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento., de acordo com as especificações técnicas adiante discriminadas: 

 

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP 

Item Código Especificação Quantidade Unidade Valor máximo 
unitário R$ 

Valor 
máximo total 

R$ 

01 80218 CONJUNTO ESCOLAR SEXTAVADO JUVENIL BRANCO/BEGE 
Conjunto sextavado juvenil composto de 06 cadeiras, 06 
carteiras e uma mesa central formando um círculo tipo flor. 
Cadeiras e carteiras fabricadas com estrutura metálica em tubo 
3/4 paredes 0,90 mm com reforço nos pés das carteiras. Todos 
os metais são soldados com solda especial MIG. Carteira com 
gradil porta livros de ferro ¼ redondo. Tampo da carteira no 
tamanho 71 x 35 x 35 cm, confeccionado em MDP 15 mm 
revestido em fórmica lisa brilhante em formato trapezoidal para 
unir-se perfeitamente com a mesa central oitavada de 58 x 58 
cm também em MDP 15 mm revestida em fórmica branca. 
Bordas das mesas arredondadas, acabamento em perfil de PVC 
tipo T na cor preta. Requadro da mesa central confeccionado em 
tubo 20 x 20 mm e pés palito confeccionados em tubo 30 x 30 
mm.  As cadeiras confeccionadas em compensado multilaminado 
de 10 mm semi-anatômico. Assento de tamanho 34 x 34 cm e 
encosto 34 x 18 cm, revestidos em fórmica lisa brilhante 0,8 mm. 
Assento e encosto das cadeiras fixados com rebites de alumínio 
na estrutura. As carteiras com altura total de 68 cm e as cadeiras 
medindo 38 cm de altura do chão até o assento. Acabamento das 
carteiras e das cadeiras com ponteiras em polipropileno de alta 
resistência tipo bola. As estruturas metálicas recebem 

2,00 UN 2.745,01 5.490,02 
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tratamento anti ferrugem e pintura epóxi pó poliéster. Total do 
diâmetro da mesa sextavada infantil 1,29 cm. 
Com sistema de Gestão de Qualidade emitido pela Assoc. 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Relatório de ensaio 
emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO. 
Idade sugerida: de 7 a 13 anos. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos 
de fabricação. 

 
  
02 UNIDADES CENTRO DE CONVIVÊNCIA SENSIBILIZAR  

02 80219 ARMARIO ALTO 02 PORTAS  
 
Descrição mínima: 
- Armário alto com duas portas, dotado de quatro prateleiras em 
MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor 
cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
Armário: 
- Largura: 82 cm. 
- Profundidade: 42cm. 
- Altura: 1,65 cm. 
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm 
para espessura e +/-10 mm para altura. 
CARACTERÍSTICAS 
- Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça 
posterior em MDF, com espessura de 18mm, revestido em 
ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 
- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em 
ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 
- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido 
em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 
- Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC 
(cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com “primer”, acabamento texturizado, na mesma cor e 
tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos 
painéis, exceto prateleiras. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo “Hot Melting”. Dimensões acabadas 
de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 
0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas 
de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com 
raio de 3mm. 
- Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada. 
- Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, 
caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem 
sobreposta. 
- Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de 
contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves 

2,00 UN 928,63 1.857,26 
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articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. 
- Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de 
comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na 
porta esquerda. 
GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos 
de fabricação. 
 
01 UNIDADE CENTRO DE CONVIVÊNCIA SENSIBILIZAR 
01 UNIDADE ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ESCOLA OFICINA 
ADELIRIA MEURER 

03 80220 MÓDULO DE TELEMARKETING  
 
Adicional sem gavetas para 01 lugar com as seguintes 
características mínimas: 
- 01 tampo medindo 100cm larg. x 86cm prof. em MDF/MDP, 
com espessura de 18mm, revestido na face superior e inferior 
com laminado melamínico de baixa pressão BP de 0,8mm de 
espessura com acabamento texturizado na cor padrão cinza.  
- 02 painéis lateral medindo 135cm alt. x 86cm prof. em 
MDF/MDP, com espessura de 18mm, revestido na face superior 
e inferior com laminado melamínico de baixa pressão BP de 
0,8mm de espessura com acabamento texturizado na cor padrão 
cinza.  
- Bordas encabeçadas com perfil em PVC 180°, na cor cinza, com 
a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se 
pequenas variações decorrentes das características de cada 
material (brilho, textura). o perfil deve ser encaixado e fixado e 
nivelado com as suas superfícies do tampo e laterais.  
- Sapatas reguláveis com estrutura de metal e acabamento em 
nylon ou polipropileno injetado fixadas nas laterais. 
 
10 UNIDADES – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ESCOLA 
OFICINA ADELIRIA MEURER 

10,00 UN 501,33 5.013,30 

04 80221 TENDA PIRAMIDAL CALHADA 
 
Descrição mínima: 
-Com Lona de cobertura - em laminado (lona) PVC calandrado de 
material extra durável, aditivado contra raios ultravioleta (UV) e 
oxidação, blackout o que elimina 40% do calor, com 
retardamento antichama, antimofo, antifungo, anti-
ressecamento e impermeável. Com solda eletrônica e com 
material reforçado em pontos de maior tensionamento. 
(Material com 02 anos de garantia de fábrica). ESTRUTURA 
METÁLICA - Ferragem tubular em chapa 13, 14 e 16, 
galvanizada, (antiferrugem), parafusos e conexões em aço. Pés 
de sustentação em tubo com 3,00Pé direito. Solda no sistema 
MIG, instalada. 
 
01 UN - ESCOLA OFICINA 

1,00 UN 24.720,33 24.720,33 

05 80222 BATEDEIRA PLANETÁRIA 4 LITROS 
 Descrição mínima: 
- Capacidade mínima para 4 litros. 
- 5 Velocidades. 
- Tigela em inox com capacidade mínima 4 l. 
- 3 Batedores. 
- Basculamento. 
- Potência mínima do motor 700 w. 
- Cor branco. 
- Garantia mínima de 12 meses. 
- Voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 
com indicação da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – a. 

1,00 UN 689,63 689,63 
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- Produto nacional. 
Garantia 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura 
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito. 
 
01 UN – ESCOLA OFICINA 

06 80223 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 
 
Descrição mínima: 
-Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, 
modelo doméstico. 
Dimensões e capacidade: 
- Diâmetro/ largura máxima: 400 mm. 
- Altura máxima: 420 mm. 
- Profundidade máxima: 420 mm. 
- Volume mínimo: 1,5 litros. Características mínimas: 
- Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. 
- Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade 
mínima para 1,5 litros de ingredientes líquidos. 
- Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes 
e verduras inteiras. 
- Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o 
controle preciso da duração e frequência do processamento. 
- Trava de segurança. 
- Cabo com armazenamento integrado. 
- Base firme com pés antideslizantes (ventosa). 
- Motor com potência mínima de 700w. 
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de operação. 
- Voltagem: 110v e 220v, conforme demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 
com indicação da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A  
Acessórios 
- Batedor para mistura de massas leves e pesadas. 
- Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e 
verduras. 
- Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e 
médios. 
- Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 
litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados. 
- Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em 
neve e maionese. 
Garantia 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura 
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito. 
 
01 UN – ESCOLA OFICINA 

1,00 UN 469,63 469,63 

07 80224 EXTRATOR/ESPREMEDOR DE SUCOS 
  
Com as seguintes características mínimas: 
- Potência mínima: 0,25cv/330w; 
- Frequência mínima: 60hz; 
- Tensão (voltagem): 110 ou 220v, sob demanda; 
- Altura: 440 mm; 
- Largura: 360 mm; 
- Profundidade: 270 mm; 
- Peso bruto aproximado: 6,5 kg; 

1,00 UN 480,97 480,97 
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- Rotação mínima: 1750 rpm; 
- Em conformidade com o INMETRO; 
- Gabinete e câmara de líquidos devem ser em aço inox; 
-  Acompanha copo de 1500ml, peneira e duas castanhas. 
Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de 
cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é 
obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o período da garantia, 
substituindo as peças com defeito. 
 
01 UN – ESCOLA OFICINA 

08 80225 SMART TV 50” 4K 
 
Descrição mínima: 
 Resolução de imagem em 4k UHD, painel LCD/LED, controle 
remoto smart, bivolt, alto-falante embutido, Etiqueta Nacional de 
Eficiência Energética A+, tamanho da tela de 50 Polegadas, 
Interface do hardware: Bluetooth, USB, Ethernet, HDMI e com a 
Tecnologia de conexão: Bluetooth, Wi-fi, USB, Ethernet, HDMI, 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 
com indicação da voltagem. 
- Certificação do INMETRO – A. 
Garantia: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura 
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito. 
 
01 UN FORMANDO CIDADÃO 

1,00 UN 3.520,27 3.520,27 

09 80226 ARMARIO BAIXO 02 PORTAS  
 
Descrição mínima: 
- Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em 
MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor 
cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
Armário: 
- Largura: 810 mm. 
- Profundidade: 500 mm. 
- Altura: 740 mm. 
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm 
para espessura e +/-10 mm para altura. 
CARACTERÍSTICAS 
- Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça 
posterior em MDF, com espessura de 18mm, revestido em 
ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 
- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em 
ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 
- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido 
em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor cinza. 
- Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC 
(cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com “primer”, acabamento texturizado, na mesma cor e 
tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos 
painéis, exceto prateleiras. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo “Hot Melting”. Dimensões acabadas 
de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 
0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas 
de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com 

1,00 UN 574,67 574,67 
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raio de 3mm. 
- Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada. 
- Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, 
caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem 
sobreposta. 
- Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de 
contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves 
articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. 
- Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de 
comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na 
porta esquerda. 
GARANTIA 
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos 
de fabricação. 
 
01 UNIDADE ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ESCOLA OFICINA 
ADELIRIA MEURER 

10 80227 PARQUE INFANTIL COLORIDO 
 
Descrição mínima: 
Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de 
Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm 
Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno 
pigmentado cor itaúba contendo: Plataforma, tipo MP, com 4 
colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 
patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e 
assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 
mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 
1400mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide 
quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em 
polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 
Plataforma, tipo MP com 3 colunas em polímero reciclado 
medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero 
reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm1 patamar 
confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em 
polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do 
patamar em relação ao nível do solo 1200 mm Sem cobertura 1 
Balanço fixado a torre. Com 2 assentos aberto em polietileno, 
suspenso Jod correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular 
com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com 
dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado 
parede dupla cor colorido com encaixe de fixação. 1 Tubo curvo 
909 com diâmetro interno de 750mm em polietileno 
rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 
x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno 
rotomoldado cor colorido 1 Rampa de cordas (com pega mão de 
segurança) com dimensão de 1570mm x 800mm estrutura em 
aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 
2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 409 com pintura 
eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. 
Colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm 
com fixador em polietileno injetado. 1 Tobogã 2 Curvas com 
ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor 
colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com 
furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 
1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm 
parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 
Escorregador espiral (Caracol) com seção de deslizamento de 
3700mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior 
com diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura em 
polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido. Tubo de 
sustentação em aço galvanizado com diâmetro de 4 polegadas 
parede de 2mm comprimento de 1900mm. 01 Patamar (deck 

1,00 UN 36.633,33 36.633,33 
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auxiliar) em madeira de plástica com medidas de 
861mmx710mm cor itaúba; 2 Guarda corpo com dimensão 
800mmx900mm em polietileno rotomoldado com parede dupla 
cor colorido, Barra de acesso tubo metálico galvanizado com 
diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de 
comprimento 1 Escorregador ondulado com dimensão de 
2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com 
largura de 460mm com parede dupla em polietileno 
rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno 
rotomoldado cor colorido, 1 Tubo reto 1600mm com diâmetro 
interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 
Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo 
central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 
Passarela reta com dimensão 1950mm x 820mm de largura com 
assoalho de madeira plástica cor itaúba. Guarda corpo 
(Corrimão) estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos 
horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, tubos 
verticais de diâmetro 5/8 de polegada pintura eletrostática cor 
colorido. 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 
1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno 
rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda 
corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática 
com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; escalada, 
tipo vertical, Cano de Bombeiro; Confeccionada em aço tubular 
diâmetro 1.1/4", na coluna principal e 1" nos 4 pares de degraus. 
Para patamar com altura de 1400 mm; pega mão confeccionado 
em aço tubular diâmetro de 1", galvanizado. Cor colorido 1 
Escada tipo curva; confeccionada em aço tubular galvanizado 
com diâmetro de 1.1/4", e dimensão de aproximadamente 2400 
mm de comprimento e largura de 560 mm; contendo 7 degraus 
em formato semicircular côncavo e convexo pintura 
eletroestática cor colorida; 2 Guarda corpo dimensão 870mm x 
770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido. 
 
01 UNIDADE CREAS 

11 80228 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 11 KG 
 
Descrição mínima: 
Capacidade total de lavagem de 11 kg, 10 programas de lavagem, 
filtro pega fiapos, abertura da tampa superior, na cor branca, 
eficiência energética classe A Voltagem 110V e 220V, conforme 
demanda.  
 -Certificação do INMETRO – A. 
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 
com indicação da voltagem. 
Garantia: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura 
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito. 
 
01 UNIDADE CREAS 

1,00 UN 1.869,83 1.869,83 

12 80229 ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ 1250W 
 
Descrição mínima: 
Sistema triplo de filtragem, com uma área de alcance de 4,5m, 
com alças e rodas, poder de sugar tanto resíduos sólidos como 
líquidos, com capacidade de armazenar até 1,2 litro de pó e 5 
litros de água, com função Sopro. 
Acessórios inclusos: 
 - 1 Bocal para cantos e frestas 
- 1 Bocal para todos os tipos de piso 
- 2 Tubos prolongadores de plástico 

1,00 UN 399,64 399,64 
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-Certificado de garantia 
- Manual de instruções 
Tipo de coletor: Saco descartável 
Voltagem 110V e 220V, conforme demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 
com indicação da voltagem. 
Garantia: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura 
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito. 
  
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

13 80230 CONJUNTO DE REFEITÓRIO ADULTO 01 MESA E 02 BANCOS 
 
Descrição mínima: 
-01-Mesa para refeitório, estrutura confeccionada em tubo 
industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo 
monobloco (estrutura única) que com cortes sob forma de 
ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. 
Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas, com 
tratamento anticorrosivo e banho desengraxante a quente por 
meio de imersão, pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó 
polimerizada em estufa. Tampo em compensado multilaminado 
de 30mm de espessura, revestido e acabado nas bordas em 
fórmica, fixado a estrutura através de parafusos auto-
atarrachantes. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. 
Medidas da mesa: 270cm larg. x 600cm prof. x 75cm alt. 02-
banco para refeitório, estrutura confeccionada em tubo 
industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo 
monobloco (estrutura única) que com cortes sob forma de 
ângulo, permitem o encaixe do banco tornando-o empilhavel. 
Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas, com 
tratamento anticorrosivo e banho desengraxante a quente por 
meio de imersão, pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó 
polimerizada em estufa. Medidas do banco: 270cm larg. x 40cm 
larg. x 42cm alt. 
 

 
 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
02 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU 

2,00 CONJ. 2.618,00 5.236,00 

14 80231 CLIMATIZADOR DE CAMINHÃO 
 
Especificações mínimas: 
- Projetado com baixa altura, para reduzir a resistência 
aerodinâmica. dimensões aproximadas (a x l x c): 9,7 x 84,4 x 
63,9 cm; peso (aprox.): 12 kg / 13,9 kg incluindo reservatório 
18l de água; de no mínimo consumo médio de água: 500 a 1500 
ml/h dependendo da umidade e temperatura externa; 
capacidade / autonomia reservatório 18 litros: autonomia de 8 a 
22 horas; reservatório cilíndrico 26 litros: de no mínimo 
autonomia de 15 a 42 horas; voltagem: 12 ou 24 VCC; corrente 

1,00 UN 2.290,00 2.290,00 
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nominal máxima: 12v - 10 a/h - 24v - 8 a/h; rotação do rotor: de 
no mínimo 4000 rpm; vazão de ar: de no mínimo classe de 
isolação: 10. 
Com instalação inclusa. 
 

 
Garantia: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura 
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito.  
 
01 UNIDADE CENTRO DA JUVENTUDE -CEJU 

15 80232 CONJUNTO DE MESA INFANTIL+ 4 CADEIRAS PLÁSTICO 
 
Especificações mínimas: 
Conjunto de mesa quadrada com 04 cadeiras, em material 
polipropileno de alta qualidade e resistência, com encosto e 
braços de apoio que suporte até 154 kg, podendo ser 
empilhadas, aprovado pelo IMETRO. 
Características aproximadas: 
Altura: mesa: 72 cm | cadeira: 72,5 cm 
Largura: mesa: 69,5 cm | cadeira: 55,5 cm 
Profundidade: mesa: 69,5 cm | cadeira: 57 cm 
Peso: mesa: 3,7 kg | cadeira: 2,4 kg 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 CONJUNTO FAMILIA ACOLHEDORA 

1,00 CONJ. 508,69 508,69 

16 80233 BOLA OFICIAL PARA VÔLEI DE PRAIA 
 
Descrição mínima: 
Categoria profissional, confeccionada em poliuretano, com 
tecnologia Termotec, diâmetro 65 a 67 cm, peso 260 a 280 GR, 
com miolo Slip System removível e lubrificado, câmara Airbility, 
matrizada (sem costura) com 12 gomos.  
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
03 UNIDADES CREAS 

3,00 UN 130,97 392,91 

17 80234 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO  
 
Descrição mínima: 
- Bola de futebol de campo com Circunferência 68-70 cm, peso 
410-440g, termofusion, confeccionada quatro camadas, sendo 1" 
camada com fio 48 filamentos mais Kavlar, a 2ª camada em 
borracha natural, a 3ª camada Neo Gel microcelular, a SOLID, 6 
gomos, câmara AIRVILITY com válvula de miolo substituível e 
lubrificado, 100% impermeável e em camada em PU HIGH. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
13 UNIDADES INSTITUTO JEFERSON BIZOTTO 
05 UN – ESCOLA OFICINA 

18,00 UN 184,00 3.312,00 

18 80235 REDE OFICIAL PARA VÔLEI DE PRAIA 
 

1,00 UN 360,00 360,00 
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Descrição mínima: 
Confeccionada em polipropileno, com tratamento contra as 
ações do tempo, nas dimensões 1,00 x 8,50 m, malha 10 x10 cm, 
com lona superior e inferior em lona com tripla costura de 05 a 
08 cm. 
 01 UNIDADE CREAS 

19 80236 GRAMA SINTÉTICA  
 
Características mínimas:  
Tipo de fio sintético: Polietileno (PE) em Monofilamento ou 
fibrila da. Altura dos fios: 12 mm. Quantidade de pontos por m²: 
60.000 pontos por M². Distância entre carreiras: 4mm e 5mm 
entre carreiras. Cor predominante: Verde Oliva. Tratamento 
Protetor: Estabilizado e Tratado Anti-UV e Antiestático. 
Composição da Base Primária: 100% Polipropileno (PP). 
Composição da Base Reforçada: Polipropileno. Revestimento da 
Base: Látex Especial + Resina Acrílica. Largura do Rolo: 2,00 
metros. Sistema de Confecção: Confecção Tufting Machine. 
Flamabilidade: Não alastra o fogo. Instalada. (Medição em 
metros quadrados).  
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
 42 METROS FAMILIA ACOLHEDORA 

42,00 M 76,35 3.206,70 

20 80237 TRUCK PARA SKATE 
 
Descrição mínima: 
Truck em material alumínio, com eixo em aço carbono 1045, 
base e trave com pintura epóxi, amortecedores e chupeta em 
poliuretano. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
15 PARES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU 

15,00 PAR 137,30 2.059,50 

21 80238 KIT DE PROTEÇÃO PARA SKATE 
Descrição mínima: 
Kit De Proteção Para Skate, contendo Capacete, Joelheira e 
Cotoveleira, nos tamanhos P, M, G. 
 Formato anatômico, com revestimento e costuras reforçadas 
para evitar desgastes, EM Material: Plástico, tecido e espuma. 

  
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
10 KIT CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU 

10,00 KIT 153,00 1.530,00 

22 80239 CAPACETE ELETRONICO TAEKWONDO 
 
Descrição mínima: 
- 01 par de Capacete eletrônico para competição de Taekwondo 
com programa, sensores de impacto eletrônicos, sendo um 
capacete na cor azul e outro na cor vermelha. Tamanho adulto. 
Garantia conta defeitos de fabricação. 
 

1,00 PAR 5.400,00 5.400,00 
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01 PAR CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU 

23 80240 TATAME DE ENCAIXE 
Descrição mínima: 
- Medindo 1mx1m com 30 mm de espessura, com alta absorção 
de impacto, fabricado em material EVA, nas cores azul e 
vermelho. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
50 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU 

50,00 UN 95,50 4.775,00 

24 80241 KIMONO KARATE 
 
Descrição mínima: 
- Modelo Tradicional, em Tecido Oxford, na cor branca, com faixa 
branca, pré-encolhido, nos tamanhos P, M, G. 
Garantia conta defeitos de fabricação. 
 
10 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU 

10,00 UN 146,63 1.466,30 

25 80242 MESA DE PEBOLIM 
 
Descrição mínima: 
-Varões embutidos, bonecos de alumínio fundido cm pintura 
epóxi, estrutura em MDF com aplicação de verniz PU preto, giro 
de 360° do goleiro, contador de pontos, sistema de coletor de 
bolas em bandeja embutida, acompanhado por 02 (duas) bolas, 
medindo aproximadamente: 1,363x0,79x0,92m (C x L x A). 

  
 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU 

1,00 UN 1.661,83 1.661,83 

26 80243 CINTO DE TRAÇÃO DUPLO 
 
Descrição mínima: 
- Com estrutura confortável e resistente, contendo 01 cinto de 
tração com fixador, 06 elásticos extra forte com 01 metro de 
comprimento cada estiramento máximo do elástico de até 3 
metros, colorido. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
04 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU 

4,00 UN 414,67 1.658,68 

27 80244 CANELEIRAS/TORNOZELEIRAS 
 
Descrição mínima: 
- Contendo um par de caneleiras/tornozeleiras de peso 02 kg na 
cor preta, que permita exercitar a musculatura dos membros 
inferiores e que possa ser utilizada também para trabalhar 
braços e abdômen. Confeccionada em nylon 600 e ferro, capenil 
com trançado e enchimento de esferas. Ajuste em velcro, 
tamanho único.  
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
03 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU 

3,00 PAR 61,10 183,30 

28 80245 CANELEIRAS/TORNOZELEIRAS 
 

3,00 PAR 67,86 203,58 
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Descrição mínima: 
- Contendo um par de caneleiras/tornozeleiras de peso 03 kg na 
cor preta, que permita exercitar a musculatura dos membros 
inferiores e que possa ser utilizada também para trabalhar 
braços e abdômen. Confeccionada em nylon 600 e ferro, capenil 
com trançado e enchimento de esferas. Ajuste em velcro, 
tamanho único.  
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
03 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU 

29 80246 KIT DE RODA SKATE STREET 51MM  
 
Descrição mínima: 
-Contendo 04 rodas, 08Rolamentos e 04 Espaçadores. 
-Rodas em modelo Street, com Diâmetro de 51mm, Largura de 
29mm, Dureza de 97ª em Material Poliuretano PU. 
- Rolamentos com Classificação Abec 11, Modelo 608, Diâmetro 
externo de 22mm, Diâmetro interno de 08mm, Largura de 
07mm em Material Aço Cromo. 
- Espaçadores com Diâmetro interno de 08mm, Diâmetro 
externo de 10mm, Comprimento de 11mm em Material Aço 
Cromo. 

 
  
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
10 KIT CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU 

10,00 KIT 93,84 938,40 

30 80247 MESA DIGITALIZADORA PARA ASSINATURAS TABLET 
 
Descrição mínima: 
-Com  no mínimo 4 polegadas, mesa aplicações: • jogos • 
assinaturas digitais • desenhos • edição de imagens • esboços • animações • criação de cenários; características: taxa de 
resposta: 200 rps mínimo sensibilidade de pressão da caneta: 
2048 níveis mínimo alimentação da caneta: 1 pilha AAA, entrada 
USB resolução da tela:1920 x 1080altura de detecção da caneta: 
12 mm área ativa 101,6 mm x 50,8mm cabo usb: 1.50 m 
dimensões: 176 mm x 111 mm x 7.5 mm compatível com: 
Windows 10 / Windows 8/ Windows 7 / xp /, mac os 10.8.0 ou superior itens inclusos: • tablet gráfico • cabo USB o caneta • 4 
ponteiras extras para caneta • driver CD (com manual incluso) 

1,00 UN 357,70 357,70 
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Garantia de 12 meses. 
 
10 KIT CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU 

31 80248 BOLA DE FUTSAL  
 
Características aproximada: 
Em material PVC, sem costura, unissex, circunferência 
aproximada de 63cm, com ótima resistência e garantia contra 
defeito de fabricação.  
 
05 UN – ESCOLA OFICINA 

5,00 UN 96,69 483,45 

32 80249 BOLA DE VOLEI  
 
Características mínimas: 
Circunferência aproximada 65 - 67 cm, material câmara em 
Borracha butílica, Peso aproximado 260 - 280 materiais 
principal Poliuretano, Miolo Removível e lubrificado e Costuras a 
mão, com ótima resistência e garantia contra defeito de 
fabricação. 
 
05 UN – ESCOLA OFICINA 

5,00 UN 141,43 707,15 

33 80250 BOLA DE ESPIRIBOL 
 
Características mínimas: 
Em material pvc, sem costura, unissex, circunferência 
aproximada de 58cm, com ótima resistência e garantia contra 
defeito de fabricação.  
 
02 UN – ESCOLA OFICINA 

2,00 UN 144,20 288,40 

34 80251 BOLINHA DE TÊNIS DE MESA  
 
Características mínimas: 
Credenciadas pela ITTF, dimensões aproximadas 40mm, unissex, 
com ótima resistência e garantia contra defeito de fabricação. 
 
20 UN – ESCOLA OFICINA 

20,00 UN 3,23 64,60 

35 80252 REDE PARA MESA DE TENIS DE MESA 
 
Características mínimas: 
 Com jacaré/suporte de grampo, pano confeccionado em nylon 
azul e suportes em material metálico. Dimensões mínimas da 
rede: 14,50cm, largura (espessura) 0,20cm e Comprimento 
177cm. 
 
02 UN – ESCOLA OFICINA 

2,00 UN 119,63 239,26 

36 80253 RAQUETES DE TENIS DE MESA 
 
Características mínimas: 
Raquetes montadas para iniciação no tênis de mesa, 
credenciadas pela ITTF – modelo clássico, com borracha dos dois 

6,00 PAR 74,27 445,62 
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lados da madeira. Com ótima resistência e garantia contra 
defeito de fabricação. 
 
06 UN – ESCOLA OFICINA 

37 80254 BAMBOLÊ  
 
Características mínimas:  
Arco com 65 cm de diâmetro, 2 cm de espessura, conexão de 10 
cm, colorido, em material plástico resistente, de ótima qualidade 
e garantia contra defeito de fabricação. 
 
15 UN – ESCOLA OFICINA 

15,00 UN 5,74 86,10 

38 80255 CORDA DE SALTAR PARA CIRCUITO FUNCIONAL 
Características mínimas:  
Composição da corda em material pvc, punhos finos em material 
plástico, comprimento aproximado de 2,60m, de ótima 
qualidade e garantia contra defeito de fabricação. 
 
19 UN – ESCOLA OFICINA 

19,00 UN 42,33 804,27 

39 80256 KIT BADMINTON 
 
Características mínimas:  
Contendo 2 raquetes, 3 petecas e bolsa. Confeccionado em 
poliamida titanium, com empunhadura emborrachada. Raquete 
medindo 0,60m de comprimento. 
 
05 UN – ESCOLA OFICINA 

5,00 KIT 81,61 408,05 

40 80257 KIT DE PARA JOGO BETS  
 
Contendo: 
* 02 tacos de madeira maciça com empunhadura de borracha, 
dimensões aproximadas de 8x2x80cm e cores sortidas; 
* 01 bolinha de borracha; 
* 02 casinhas de madeira  
* 01 sacola para armazenamento/trabsoirte. 
De boa qualidade. 
 
05 UN – ESCOLA OFICINA 

5,00 KIT 42,37 211,85 

41 80258 SACO DE PANCADA PARA BOXE  
 
Com as seguintes características:  
Fabricado em PU (poliuretano) de alta resistência na cor preta 
para suportar até 120 quilos. Saco com 04 pontas de apoio. Duas 
meias argolas costuradas as alças do saco. Dimensões 90 cm de 
altura x 100 cm de circunferência e 33 cm diâmetro.  
 
02 UN – ESCOLA OFICINA 

2,00 UN 230,00 460,00 

42 80259 SUPORTE PARA SACO DE PANCADA DE PAREDE 
DESMONTÁVEL 
 
Com as seguintes características: 
Reforçado, medindo 58cm de comprimento, 33cm de largura e 
27,5cm de altura para suportar até 120kg. Acompanha buchas e 
parafusos para instalação. 
 
02 UN – ESCOLA OFICINA 

2,00 UN 171,67 343,34 

43 80260 THAY PED/APARADOR DE CHUTES PARA MUAYTHAI  
 
Com as seguintes características mínimas: 
Produzido em material de policloreto reforçado, preenchido com 
duas camadas de diferente densidade em EVA e espuma. 
Dimensões aproximadas de 63x39x24cm e 3,3kg. Com quatro 
áreas de respiro e três pegadores anatômicos reforçados com 

4,00 UN 310,33 1.241,32 
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rebites. Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
04 UN – ESCOLA OFICINA 

44 80261 LUVA DE ALTA QUALIDADE PARA BOXE TRAINING  
 
Com as seguintes características mínimas: 
Tamanho 12oz, produzida em material de couro sintético, cor 
preto, revestida com duas camadas de diferentes densidades e 
forro antibacteriano. 
 
05 PARES – ESCOLA OFICINA 

5,00 PAR 218,00 1.090,00 

45 80262 JOGO PERFIL 6 TABULEIRO 
 
Especificações: 
-Contendo 390 Cartas - 01 Tabuleiro - 06 Peões - 20 fichas 
vermelhas - 01 Ficha amarela - 05 Fichas azuis - 01 Folheto de 
regra. 
- Produzido com papel e papel-cartão e polietileno, colorido, 
Aprovado pelo INMETRO, garantia conta defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

1,00 UN 94,88 94,88 

46 80263 JOGO DE TABULEIRO DETETIVE COM APLICATIVO 
 
Especificações: 
- Contendo 1 Tabuleiro,1 Bandeja Cartonada,27 Cartas,1 
Envelope,1 Manual de Instrução,1 Bloco de Anotações,8 Armas,1 
Dado,8 Peões, multicolorido. 
Aprovado pelo INMETRO, garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

1,00 UN 96,58 96,58 

47 80264 JOGO DA VIDA 
 
Especificações: 
Contendo 01 tabuleiro, 8 carrinhos, 32 pinos azuis, 32 pinos 
rosa, 24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, 360 notas, 8 
certificados de ações, 21 notas promissórias, roleta. 
Acondicionado em caixa de papelão.  
Aprovado pelo INMETRO, garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

1,00 UN 114,18 114,18 

48 80265 CASINHA SWEET HOME 
 
Especificações: 
-Produzido com madeira de reflorestamento (MDF) e pintura 
atóxica a base d’água. Acompanha kit de móveis em plásticos 
para decoração dos 3 ambientes (cozinha, sala e quarto). 
 
Tamanho aproximado do produto (C x L x A): 57 x 20 x 50 cm. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

1,00 UN 267,30 267,30 

49 80266 TAPETE INFANTIL E VOGAIS 
 
Especificações: 
-Com alta qualidade e textura de alta aderência, contendo 09 
placas em EVA atóxico e lavável, com as vogais e figuras, 
contendo aproximadamente 33 centímetros de comprimento e 
largura cada placa. 
Certificado de segurança do INMETRO. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

1,00 UN 136,40 136,40 

50 80267 COLEÇÃO IMANTADOS  1,00 UN 100,97 100,97 

1Doc:  Memorando 10.487/2022  |  Anexo: EDITAL_PE_64_2022.pdf (52/72)        51/103



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 39 

 

 
Especificações: 
- Contendo 03 molduras medindo 110mm X 67mm e 32 peças 
medindo 58mm X 45mm em MDF de 3mm de espessura e 
dispositivo magnético para aderir em superfícies metálicas e 
lousas próprias, acondicionado em bolsa em PVC transparente 
com zíper. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

51 80268 BLOCOS DE ENCAIXE MADEIRA (BRINQUEDO LÚDICO PARA 
O DESENVOLVIMENTO INFANTIL) 
 
Especificações: 
-Contendo 25 peças, em material madeira, multicolor, Blocos de 
encaixe Vertical. 
Dimensões aproximadas do produto: 33.2 x 6.3 x 22 cm; 1 g 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

1,00 UN 125,40 125,40 

52 80269 FAMÍLIA TERAPÊUTICA INCLUSÃO SOCIAL 
 
Especificações: 
-Composto por bonecos de madeira e tecido, articulados, 
personalizados conforme característica e pintados com tinta à 
base d´água atóxica, multicor, 
Composto por 10 personagens 
Acondicionado em caixa de m.d.f com tampa serigrafada, 
medindo aproximadamente 30 x 23,5 x 6 cm.  
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

1,00 UN 336,60 336,60 

53 80270 JOGO PEGA VARETAS 
 
Especificações: 
-Composto de 31 varetas feitas em material plástico, nas cores 
verde, amarelo, vermelho, preta, azul. 
Aprovado pelo IMETRO. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
02 UNIDADES FAMILIA ACOLHEDORA 

2,00 UN 15,40 30,80 

54 80271 BONECA CLÁSSICA BRANCA DE NEVE 
 
Especificações mínimas: 
-Boneca com aproximadamente 30 cm, com vestido nas cores 
azul e amarelo brilhante, sapato amarelo e tiara, em material 
plástico. 
Aprovado pelo IMETRO. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
Modelo/Marca de referência hasbro, sendo admissível similar, 
equivalente ou de qualidade superior. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

1,00 UN 118,80 118,80 

55 80272 CASINHA TEATRO DE FANTOCHES 
 
Especificações mínimas: 
-Com decoração atraente confeccionado em fibro-madeira, 
-Reforçado por molduras de madeira. 
-Laterais dobráveis que servem de apoio para mantê-lo em pé. 
-Cortinas de tecido que abrem e fecham tendo abertura 
aproximada de 40x50cm. 
-Dimensão frontal aproximada: 55cm de base x 80cm de altura. 
As laterais aproximadas de 18cm de base x 80cm de altura. 

1,00 UN 88,00 88,00 
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tamanho aproximado do móvel montado 80x96cm. 
-Pintura colorida atóxica. 

  
Aprovado pelo IMETRO. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

56 80273 KIT DE DEDOCHES EM FELTRO - FAMÍLIA BRANCA 
 
Especificações mínimas: 
- Contendo Kit de dedoches Família Branca, composto por 5 
personagens: 1 pai, 1 mãe e 3 filhos, em material feltro colorido. 

  
Aprovado pelo IMETRO. 
Garantia contra defeitos de fabricação.1 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

1,00 UN 39,60 39,60 

57 80274 KIT DE DEDOCHES EM FELTRO - FAMÍLIA NEGRA 
 
Especificações mínimas: 
- Contendo Kit de dedoches Família Negra, composto por 5 
personagens: 1 pai, 1 mãe e 3 filhos, em material feltro. 

  
Aprovado pelo IMETRO. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

1,00 UN 39,60 39,60 

58 80275 KIT DE DEDOCHES EM FELTRO - 3 PORQUINHOS 
 
Especificações mínimas: 
Kit de dedoches dos 3 Porquinhos, composto por 4 personagens: 
3 porquinhos e 1 lobo, em material feltro colorido. 

1,00 UN 31,13 31,13 
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Aprovado pelo IMETRO. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

59 80276 ARVORE SONORA 
 
Especificações mínimas: 
-Árvore composta de pequenas pétalas dispostas de forma 
alternada, totalmente confeccionada em madeira, por onde 
descem duas bolinhas, em movimentos de zig-zag e executando 
um som suave. 
Medidas aproximadas: A57 X L 23 X C 23 cm. 

  
Aprovado pelo IMETRO. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

1,00 UN 169,22 169,22 

60 80277 SEMÁFORO DO COMPORTAMENTO 
 
Especificações: 
-Contendo 30 fichas em PVC revestido com Vinil nas duas faces, 
com Imagens e Descrição de Comportamentos para serem 
avaliados. 
-Alocados em caixa de MDF, medindo aproximadamente 
16x14x45cm. 

  

1,00 UN 167,20 167,20 
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Aprovado pelo IMETRO. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

61 80278 LIVRO OLÁ EMOÇÕES, MUITO PRAZER! - SISTEMA LÚDICO 
 
Especificações: 
-Livro em espiral, capa dura e impermeável; propostas lúdicas, 
brincadeiras e muita diversão; imagens exclusivas do Sistema 
Lúdico em preto e branco; acompanha cartela das expressões em 
papel cartão duro, medindo aproximadamente 25 x 18 cm. 
Aprovados conforme Portaria Inmetro. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

1,00 UN 154,00 154,00 

62 80279 ADESIVO DE PAREDE BRINQUEDOTECA/DECORATIVO 
 
Especificações: 
-Produzidos com materiais de alta qualidade, recortados 
eletronicamente e confeccionados com uma película de pvc 
autoadesivo, colorido, com tema de altas aventuras 
(personagens) para brinquedoteca. (a ser definido pela 
Secretaria de Assistência Social) 
Tamanho: 4,00x2,70 metros (com aplicação) 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

1,00 UN 698,00 698,00 

63 80280 ADESIVO DE PAREDE DECORATIVO 
 
Especificações: 
-Produzidos com materiais de alta qualidade, recortados 
eletronicamente e confeccionados com uma película de pvc 
autoadesivo, colorido, com tema de jardim. (a ser definido pela 
Secretaria de Assistência Social) 
Tamanho: 0,50x1,20 metros (com aplicação). 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
08 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

8,00 UN 37,67 301,36 

64 80281 TECLADO 61 TECLAS PORTATIL COM MICROFONE 
 
Especificações mínimas: 
Com 61 teclas e uma ampla variedade de sons e funções, portátil, 
401 vozes de alta qualidade, 143 estilos de acompanhamento 
automático, Lições Musicais integradas, Função de gravação, 
Entrada auxiliar para fonte de áudio externa, Modo Duo.  
Modelo de referência Yamaha PSRE273 E-273 sendo admissível 
equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura 
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito.  
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

1,00 UN 1.554,50 1.554,50 

65 80282 ESCALETA 37 TECLAS COM CASE 
 
Características mínimas: 
- Contendo 37 teclas, Acompanha Bocal, Case, Canudo, Flanela de 
Limpeza e Manual de Instruções. 
Especificações Técnicas: 
- Material: plástico, resistente a impactos, Alça de ombro 
regulável, Alça de mão, equipada com placa de palhetas com 

1,00 UN 277,25 277,25 
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ótima resposta sonora, Alcance F à C. 
Modelo/marca de referência DOLPHIN Modelo: 10715 sendo 
admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade 
superior. 
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura 
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito. 
 
 01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

66 80283 KIT COMPLETO VIOLÃO ELETROACÚSTICO  
 
Especificações mínimas: 
- Contendo 06 Cordas, Tampo natural/fosco, Braço Nato, 
Tarraxas Blindadas Cromadas, Captador Rastilho, com ótimo 
acabamento. 
- Pré-Amplificador com Equalizador, Afinador e Tarraxas 
blindadas já instalado no Violão. 
-Equalizador: 3 bandas - Pré-amplificador ativo com afinador 
cromático. 
Controles: Volume, Bass, Middle, Treble, Chave Phase e Tuner 
Saída: P-10. 
Itens inclusos: 
- Violão Eletroacústico  
- Capa Bag Violão 
- Palhetas  
- Correia 
- Cabo P10 / P10 
- Suporte de Parede 
- Encordoamento 
- Capotraste 
- Porta Palhetas 
- Suporte Apv-05 Saty 
- Suporte G3s Ask 
- Certificado 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 
04 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE -CEJU 

5,00 KIT 945,03 4.725,15 

67 80284 SUPORTE DE PARAEDE PARA INTRUMENTO MUSICAL 
VIOLÃO/GUITARRA 
 
Especificações mínimas: 
-Suporte fixo de parede para instrumento de cordas com apoio 
no head stock., Apoio emborrachado, Pintura eletrostática. 
INCLUSO: Parafusos de Fixação com bucha. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
03 UNIDADE SFAMILIA ACOLHEDORA 

3,00 UN 58,36 175,08 

68 80285 FLAUTA  
 
Especificações mínimas: 
-Com Sistemas de dedilhado "alemão" ou "barroco", com largura 
aproximada de 15 cm, em material Resina plástica ABS, 
construção em três partes. 
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE SFAMILIA ACOLHEDORA 

1,00 UN 39,60 39,60 

69 80286 METALOFONE INFANTIL 
 
Especificações mínimas: 
- Instrumento musical de percussão pedagógico, contendo 11 

1,00 UN 149,60 149,60 
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teclas, com teclas em alumínio, base em madeira pinus, colorida, 
afinação c (dó) a f (fá) diatônico. 
-Com 1 par de baquetas de pvc, tinta à base de água,  
- Armazenado em caixa de papelão medindo aproximadamente 
36cm de largura, 12cm de comprimento e 3cm de altura. 

 
  
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

70 80287 VIOLÃO INFANTIL  
Especificações mínimas: 
-Com cordas em nylon e caixa em madeira com pintura 
envernizada e selada, leve, confortável, tarraxas em plástico.  

  
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

1,00 UN 123,20 123,20 

71 80288 PANDEIRO 10 POLEGADAS 
 
Especificações mínimas: 
-Corpo Injetado em OS, Polegadas 10" polegadas, 06 Afinadores, 
05 pares Platinelas, em Pele de Animal de Fabricação Nacional. 

  
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
01 UNIDADE FAMILIA ACOLHEDORA 

1,00 UN 96,80 96,80 

72 80289 MESA DE SOM PARA WEB RÁDIO  
 
Especificações mínimas: 
- Com mixer 7 canais, entrada de energia usb, entrada e saída de 
canal, suporte para 7 canais, usb para transferência e gravação 
de dados, painel digital numérico, modulador principal, digital 
mp3 player, bluetooth, saída DC 5v 1ª, canais de entrada: 
microfone/estéreo/mp3/ cartão usb / bluetooth, canais saídos: 
main out/ phones out/ auxiliar: FX / return função canal de 
entrada: EG/2band/peak led. 
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura 

1,00 UN 733,80 733,80 
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integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito. 
 
01 UNIDADE CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU 

73 80290 BERIMBAL  
 
Especificações mínimas: 
-Com altura aproximada de145 cm verga, arame, cabaça natural, 
baqueta e caxixi e acabamento em verniz brilho. 

  
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
04 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU 

4,00 UN 167,96 671,84 

74 80291 ATABAQUE SUPORTE BANQUINHO 
 
Especificações mínimas: 
-Suporte com casco fabricado em ripas de pinus ajustadas e 
coladas uma a uma, ferragens fabricadas em chapa metálica e 
borda emborrachada, com 8'' boca e 30 cm de altura. 

  
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
02 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU 

2,00 UN 146,52 293,04 

75 80292 CABO P 10/P10 5 METROS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS 
 
Especificações mínimas: 
- Cabo multiuso, contendo 5 metros de comprimento, 2 
Conector, fabricado em cobre estanhado OFHC, Isolamento 
Polietileno. 

  
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
05 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU 

5,00 UN 43,09 215,45 
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76 80293 CABO P 10/P10 10METROS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS 
 
Especificações mínimas: 
- Cabo multiuso, contendo 10 metros de comprimento, 2 
Conector, fabricado em cobre estanhado OFHC, Isolamento 
Polietileno. 

  
Garantia contra defeitos de fabricação. 
 
05 UNIDADES CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU 

5,00 UN 42,84 214,20 

77 80294 VIOLÃO ACÚSTICO 38” (7/8/96CM) 
 
Descrição mínima: 
Cordas em nylon, Tampo, lateral, braço e fundo feitos em Linden, 
escala e cavalete feitos em Dark maple, 06 Cordas, escala e 
cavalete parafusado em darki maple, tarraxas niqueladas. 
Medidas aproximadas: 
Peso Instrumento: 1,450 Kg 
Comprimento Total: 98 cm 
Profundidade: 9 cm 
Largura Corpo 1: 25 cm 
Largura Corpo 2: 36 cm 
Garantia contra defeito de fabricação. 
 
03 UNIDADES CENTRO DE CONVIVÊNCIA SENSIBILIZAR 

3,00 UN 364,13 1.092,39 

78 80295 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 
 
Especificações técnicas mínimas: 
Com Fonte chaveada interna bivolt para conexão à rede elétricas 
de 110v e 220v, Tecla liga-desliga iluminação frontal de LED's, 
Alças laterais para facilitar o transporte, Com Função REC 
gravar. 
Potência RMS: 800W 
Não possui Bateria Interna 
Canal 1: Bluetooth, USB, SD e FM / Auxiliar (RCA) - Iphone, iPod, 
iPad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV. 
Canal 2: Microfone (P10) 
Canal 3: Violão (P10) 
Alto Falante: 2 x 10" 
Driver: 2 x 1" 
Alimentação: Bivolt Automático 
Dimensões (A x L x P cm): 97.00x38.00x39.00 
Peso APROXIMADO 15.800 Kg 
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura 
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito. 
Modelo/marca de referência: FRAHM/CF 2000, sendo 
admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade 
superior. 
 
01 UNIDADE CENTRO DE CONVIVÊNCIA SENSIBILIZAR 

1,00 UN 2.462,67 2.462,67 

79 80296 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO 1800W 
 

1,00 UN 2.612,01 2.612,01 
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Especificações técnicas mínimas: 
Conexões bluetooth, entrada USB, cartão de memória, rádio FM, 
entrada auxiliar e conexão pra microfone, violão, teclado, 
cavaquinho. 
Possui alça lateral, superior e rodas, facilitando seu transporte; 
Acompanha microfone sem fio UHF; 
Possui bateria interna; 
Possui efeito echo para microfone; 
Função REC: grava no pen drive ou no sd card o áudio do 
microfone (com e sem fio e efeito ECHO); 
Chave on/off para os LEDs. 
Possui 2 Alto-Falantes 12″ 
Possui controle remoto com *troca de pastas, basta manter 
clicada a tecla REPEAT para sinalizar a troca 
*Os produtos comercializados até fevereiro de 2018 não 
possuíam a troca de pastas. 
Características: 
Potência RMS: 600W 
Potência Musical: 1800W 
Canais: Canal 1: Bluetooth, USB, FM, SD Card e Auxiliar (iPhone, 
iPad, Tablets, Celulares, MP3, CD, DVD, TV e Teclado) / Canal 2 - 
Violão / Canal 3 – Microfone 
Equalizador: Graves e Agudos 
Alto-Falante: 2x 12" Driver 
Saída: Line Out 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura 
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito 
Modelo/marca de referência, Frahm CM1800BT, sendo 
admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade 
superior. 
 
01 UNIDADE FAMÍLIA ACOLHEDORA 

80 80297 WEBCAN 
 
Especificações mínimas: 
-Vídeo FULLHD 1080P nítido e detalhado com áudio estéreo, 
microfone estéreo incorporado, luz e iluminador, 06 polegadas, 
com USB e tripé de apoio para webcan, em material resistente e 
de ótima qualidade. 
Garantia do fabricante de 02 anos. 
 
01 UNIDADE CENTRO DA JUVENTUDE - CEJU 

1,00 UN 381,63 381,63 

81 80298 MICROCOMPUTADOR COMPLETO 
 
 Com as seguintes características mínimas: 
 Processador de 4 núcleos e 8 threads, frequência base mínima 
de 3.60ghz e 6mb de cache com barramento de 8 GT/S; placa 
mãe ATX, com conexões VGA, HDMI e DVI; memória de 4gb ddr4, 
2400 mhz, cl17; unidade SDD de 120gb mínimo; fonte de no 
mínimo 450 watts com certificação mínima 80 plus white; 
gabinete ATX; kit com teclado, mouse, caixa de som e mousepad 
com apoio para o punho; licença Windows 10 pro oem português; monitor de led slim 17’’ VGA/HDMI. 
 
11 UN – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ESCOLA OFICINA 
ADELIRIA MEURER 

8,00 UN 3.426,33 27.410,64 

82 80299 ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO PARA PROTEÇÃO 
CONTRA SURTOS DE TENSÃO E SOBRECARGA  
 
Com as seguintes características mínimas: 
 

7,00 UN 181,00 1.267,00 
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- Potência de 500va; 
- Proteção contra surtos de tensão; 
- Proteção eletrônica contra sobrecarga; 
- Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e 
rearme automático na saída); 
- Filtro de linha integrado com atenuação em RFI e EMI; 
- Mínimo de 04 tomadas de saída 10ª – NRB 14136; 
- Tensões de entrada e saída: 115v; 
- Alarme sonoro de indicação; 
- Chave/botão liga-desliga embutida; 
- Sinalização visual de tensão em 5 níveis; 
- Grau de proteção ip20; 
- Proteção contra subtensão 115v: 91v; 
- Proteção contra sobretensão 115v: 143v; 
- Frequência de rede: 50hz ou 60HZ (+/-5%) com detecção 
automática; 
- Comprimento: mínimo de 120mm; 
- Garantia de no mínimo 01 ano; 
 
07 UN – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ESCOLA OFICINA 
ADELIRIA MEURER. 

83 80300 PROJETOR MULTIMÍDIA 3.600 LUMENS 
 
Descrição mínima: 
- Projetor 3.600 lumens em cores. 
- Resolução XGA. 
- Lâmpada para 10.000 horas. 
- Conexão wireless, HDMI, VGA, USB E USB A. 
-Acessórios: controle remoto, cabo de alimentação, cabo do 
computador, bolsa de transporte. 
- Liga/desliga. 
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 
com indicação da voltagem. 
- Classificação do INMETRO – A. 
GARANTIA: 
- Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura 
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito. 
 
Modelo de referência Epson, sendo admissível equipamento 
similar, equivalente ou de qualidade superior. 
 
01 UN FORMANDO CIDADÃO 
01 UNIDADE CENTRO DA JUVENTUDE CEJU 
01UNIDADE CENTRO DE CONVIVÊNCIA SENSIBILIZAR 

3,00 UN 4.564,02 13.692,06 

84 80301 PULVERIZADOR 
 
Especificações mínimas: 
- Com tanque em polietileno de 25 litros, bomba de alta pressão 
e motor 2 tempos, haste com 3 bicos injetores em forma de 
leque, anel de vedação que evita vazamentos nas uniões e visor 
de óleo da engrenagem de acionamento da bomba, mangueira 
fabricada com uma cinta telada em metal. 
Descrição mínima: 
- Motor: 
Cilindrada-25,4 cm³ / 1,6 POL³,  
Potência-0,8 kW / 1,07 HP 
Volume do tanque de combustível- 0,6 LIT / 1,3 Pinta (EUA) 
-Dimensões: 
Descarga: líquido-4,8 l/min / 1,3 GAL/min 
Capacidade do recipiente- 25 LIT / 6,6 gal. 

1,00 UN 3.062,00 3.062,00 
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Pressão máxima de descarga- 3,5 MPa / 0 kg/cm² 
Peso médio: 9,8 kg / 21,6 LB 
 Modelo de referência HUSQVARNA 325S25sendo admissível 
equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura 
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito.  

 
01 UNIDADE INSTITUTO JEFERSON BIZOTTO 

85 80302 CORTADOR DE GRAMA FLUTUANTE 
 
Especificações mínimas: 
-Com motor que permite acessar mais facilmente as 
irregularidades de até 45° de inclinação, que flutua sob um 
colchão de ar formado pela própria rotação da hélice, cortando 
facilmente em encostas e taludes, rodas de transporte 
Descrição mínima: 
Motor: 
Deslocamento do cilindro: 160 cm³ 
Volume do tanque de combustível: 0.93 l 
Potência considerando o rpm no estágio presente Energy: 3 kW 
Potência considerando o rpm no estágio presente Revolutions 
per minute: 3150 rpm 
Plataforma de corte 
Largura de corte: 50.5 cm 
Posições de altura de corte: 3 
Ajuste da altura de corte: Espaçadores 
Material da plataforma de corte: ABS plástico 
Sistema de transmissão 
Sistema de direção: Manual 
Equipamento 
Tipo de guidão: Confortável 
Volume do tanque de combustível: 0.93 l 
Tipo de lâmina: Metal 
Dimensões 
Peso: 18.2 kg 
Largura de corte: 50.5 cm 

 
 
 Modelo de referência HUSQVARNA GX560 sendo admissível 

1,00 UN 4.686,33 4.686,33 
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equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura 
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito.  
 
01 UNIDADE INSTITUTO JEFERSON BIZOTTO 

86 80303 TRATOR CORTADOR DE GRAMA 
 
Especificações mínimas: 
- Com design inteligente e ergonômico, motor com partida sem 
afogador, transmissão hidrostática acionada por alavanca e 
volante ergonómico, que possibilite ser complementado com um 
recolhedor e uma capa BioClip, Acionamento elétrico das 
lâminas de corte, Assento ajustável, Transmissão automática 
operada por pedal com Capô de aço. 
Descrição mínima: 
PLATAFORMA DE CORTE: 
Largura de corte: 122 cm 
Posições de altura de corte: 6 
Altura de corte, min-máx. min: 38 mm 
Altura de corte, min-máx. Max: 102 mm 
Ajuste da altura de corte: Sobre o paralama 
Acionamento das lâminas: Embreagem elétrica 
Conector para mangueira de água para a limpeza da plataforma 
de corte  
Material da plataforma de corte: Aço 
Métodos de corte: Coletor/Reciclador/Descarte lateral 
Plataforma de corte revestida com pintura eletrostática  
04 Rodas que se ajustam as imperfeições do terreno   
Tipo de lâmina: High Performance 
MOTOR: 
Cilindros: 2 
Gerador: 15 
Tipo de combustível: Gasolina 
Volume do tanque de combustível: 15 l 
Filtro de óleo: Sim 
Velocidade à frente, min-máx. máx.: 8.4 km/h 
TRANSMISSÃO: 
Tipo de transmissão: Hidrostática 
SISTEMA DE DESLOCAMENTO: 
Tipo de direção: Operado por pedal 
Velocidade da marcha à ré, min-máx. máx.: 2.2 mph 
EQUIPAMENTO: 
Material do assento: Vinil 
Proteção dianteira/traseira: Tube Bumper 
Medidor de horas: Digital com intervalos de manutenção pré-
programada 
Altura do assento: High 15" 
Tipo de direção: Padrão 
DIMENSÕES: 
Largura de corte: 122 cm 
Base do equipamento, altura: 127 cm 
Base do equipamento, comprimento: 178 cm 

1,00 UN 27.299,00 27.299,00 
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 Modelo de referência HUSQVARNA TS148 sendo admissível 
equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. 
GARANTIA: 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura 
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças 
com defeito.  
 
01 UNIDADE INSTITUTO JEFERSON BIZOTTO 

87 80304 PAPEL SULFITE 75GM2 
 
Papel sulfite 75GM2, formato a4, cor branco, alvura mínima 
90%, alcalino, p/impressora jato de tinta, laser e fotocopiadora, 
1º qualidade, com certificado de ISO 9001 e ISO 14001.  
embalagem com proteção antiumidade, resma com 500 folhas. 
caixa com 10 resmas.  
 
20 CAIXAS - APAE 

20,00 CX 199,60 3.992,00 

88 80305 LÁPIS DE COR GRANDE  
 
Especificações: 
Embalagem com 12 cores, super resistentes, inteiros, 
sextavados, 12 (doze) unidades, cores sortidas, composto p/ 
pigmentos, aglutinados, carga inerte e ceras c/ formato 
sextavado, fabricado c/ pigmentos de alta qualidade que 
proporcionam melhor cobertura, c/ cores vivas e brilhantes, c/ 
mina macia, desliza melhor permitindo variação de tons suaves 
até traços intensos, fixação do grafite à madeira tornando o lápis 
mais resistente ao usar e apontar sem quebrar a mina e c/ mina 
de 3,3mm (medidas mínimas); medidas do lápis: 17,5cm; 
medidas da caixa: 10,3cm x 19,5cm; acompanha no mínimo 2 
lápis preto triangular n°2=b em madeira, personalizado e no 
mínimo um apontador retangular com deposito, personalizado. 
Produto com certificação do INMETRO e com o selo FSC 
estampado na caixa marca do fabricante gravada no corpo do 
produto, com selo do INMETRO impresso na embalagem. 
 
200 CAIXAS - APAE 

200,00 CX 15,35 3.070,00 

89 80306 CADERNO DE DESENHO GRANDE 
 
Especificações: 
Com margem, espiral, capa dura com no mínimo 820g/m², não 
reciclado e interior com 48 folhas. 
 
200 UNIDADES - APAE 

200,00 UN 8,13 1.626,00 

90 80307 CADERNO UNIVERSITÁRIO TIPO BROCHURA 
 
Especificações: 

200,00 UN 6,05 1.210,00 
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Capa dura, 200x275mm, com 48 folhas (01 matéria). 
 
200 UN - APAE 

91 80308 TINTA GUACHE ESCOLAR, 250ML  
 
Especificações: 
Solúvel em água, composição: pigmentos, água, espersante, 
carga e conservantes tipo benzo, produto certificado pelo 
INMETRO, não tóxica, cores variadas de fabricação nacional. 
 
100 UNIDADES- APAE 

100,00 UN 8,17 817,00 

92 80309 COLA LÍQUIDA 1 LITRO 
 
Especificações: 
De uso escolar, ao aplicar é de cor branca ao secar é 
transparente, pastosa, acetato de polivinila, lavável, não tóxica, 
livre de solventes e PVC, bico contra entupimentos e 
vazamentos, conteúdo 1 litro, com selo do INMETRO.  
 
20 LITROS- APAE 

20,00 L 11,47 229,40 

93 80310 COLA COLORIDA 
 
Especificações: 
Atóxica, lavável, com bico aplicador, composição: resina de PVA 
e pigmentos, frascos de 23 gramas cada, cores primárias, com 
selo do INMETRO, para trabalhos escolares e artísticos sobre 
papel, papel cartão e cartolina, acabamento brilhante.  
 
50 UNIDADES - APAE 

50,00 UN 2,12 106,00 

94 80311 TESOURA ESCOLAR 5" 
 
Especificações: 
Escolar, lâmina em aço inox resistente, ponta redonda, cabos em 
polipropileno, embalada em blister individual. 
 
100 UNIDADES- APAE 

100,00 UN 4,62 462,00 

95 80312 BORRACHA PLÁSTICA BRANCA  
 
Especificações: 
Com capa protetora, livre de PVC, suave e macia, resistente à 
dobra e não quebra com facilidade, possui capa protetora em 
plástico; medidas aproximadas 4,2 x 2,95 x 1,4 cm. 
 
200 UNIDADES - APAE 

200,00 UN 0,65 130,00 

96 80313 E.V.A COMUM 
 
Especificações: 
Papel emborrachado, material borracha EVA, atóxico, com 2mm 
de espessura formato 40x60 cm, várias cores. 
 
100 UNIDADES - APAE 

100,00 UN 2,17 217,00 

97 80314 PAPEL CARTOLINA  
 
Especificações: 
Material celulose vegetal, gramatura 180g/m2, formato 
50x60cm, várias cores.  
 
100 UNIDADES - APAE 

100,00 UN 0,84 84,00 

98 80315 BASTÃO DE SILICONE REFIL PARA PISTOLA QUENTE 
  
Especificações: 
De uso profissional, transparente, tamanho aproximado 11,3mm 
x 30cm. espessura grossa.  

50,00 UN 1,57 78,50 
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50 UNIDADES - APAE 

99 80316 BASTÃO DE SILICONE. REFIL PARA PISTOLA QUENTE 
 
Especificações: 
 De uso profissional, transparente, aproximado 7,5mm x 30cm. 
espessura fino. 
 
50 UNIDADES - APAE 

50,00 UN 0,88 44,00 

100 80317 PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE  
 
Especificações: 
Com refil grosso (g), corpo injetado em plástico, ponta metálica, 
tensão: 127-220 v, potência mínima 40w, acompanha 2 bastões 
de cola de silicone com selo INMETRO.  
 
04 UNIDADES - APAE 

4,00 UN 38,63 154,52 

101 80318 PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE  
 
Especificações: 
Com refil fino (p), corpo injetado em plástico, ponta metálica, 
tensão: 127-220 v, potência mínima 40w, acompanha 2 bastões 
de cola de silicone com selo INMETRO.  
 
04 UNIDADES – APAE 

4,00 UN 23,27 93,08 

102 80319 MASSA DE MODELAR 
 
Especificações: 
 A base de amido, aroma suave, composição: água, carboidrato 
de cereais, glúten, cloreto de sódio, conservante, aroma, aditivos 
e pigmentos, embalagem com 12 cores, comprimento 9 cm x 12 
mm; atóxico; não endurece; não esfarela; caixa com 180 gramas, 
com selo do INMETRO, fabricação nacional.  
 
48 UNIDADES – APAE 

48,00 UN 6,15 295,20 

103 80320 APONTADOR SIMPLES 
 
Especificações: 
Apontador de lápis sem deposito, formato retangular, com uma 
entrada, lâmina de alta resistência, material plástico rígido, 
produto com a marca do fabricante. 
 
90 UNIDADES – APAE 

90,00 UN 1,70 153,00 

104 80321 MOCHILA ESCOLAR 
 
Especificações: 
Em tamanho médio, básica, produzida em tecido poliéster, lisa, 
com fechamento por zíper na parte superior, contendo alça de 
mão, alça de ombro dupla e ajustável e um bolso frontal com 
zíper. 
ESPECIFICAÇÕES: 
PROFUNDIDADE: 21 CM 
ALÇA DE MÃO: 7 CM 
ALTURA: 42 CM 
ALÇA: 21 CM 
LARGURA: 32 CM 
CORES: NEUTRAS  
 
150 UNIDADES – APAE 

150,00 UN 78,30 11.745,00 

 
OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição e a unidade de medida do CATMAT e a do 
Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Edital. 
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1.2. Valor máximo estimado da licitação R$ 244.984,84 (Duzentos e quarenta e quatro mil 

novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). 
 

II- DA ANÁLISE DOS CATÁLOGOS: 
1.  
2.1.  Deverá ser encaminhado/anexado catálogo do produto para avaliação da equipe técnica, conforme 

item 12 do edital.  
 
2.2. A análise dos catálogos será realizada por servidores indicados pela Secretaria responsável pela 

elaboração do termo de referência. 
 
2.3. As especificações técnicas exigidas no edital refletem o MÍNIMO de qualidade e características dos 

itens a serem adquiridos, permitindo claramente a oferta de itens superiores aos solicitados. 
 
2.4. O objeto licitado deverá possuir todas as características mínimas descritas nas especificações. Serão 

aceitos produtos com características superiores, desde que atendam a todos os requisitos mínimos 
exigidos. 

 
2.5. Critérios de avaliação das amostras ou prospectos: 
 
           2.5.1. COMPATIBILIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO; 

2.5.2.  QUALIDADE – Se o item atende os padrões mínimos de qualidade oferecidos no mercado; 
2.5.3. CRITÉRIO DA DURABILIDADE – Se em uso normal perde ou tem reduzidas as suas condições de 

funcionamento; 
2.5.4. CRITÉRIO DA FRAGILIDADE – Se sua estrutura for quebradiça, deformável ou danificável, 

caracterizando sua irrecuperabilidade e perda de sua identidade ou funcionalidade. 
 
2.6.  Para garantir a aquisição de produtos de qualidade e para fins de comprovar a adequação, os móveis 

indicados deverão apresentar Certificado da ABNT, ISO ou INMETRO. Os itens cuja especificação não 
indicar a respectiva certificação, deverão estar em conformidade com as normas vigentes. 

 
IV- PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:  
2.  
4.1. Os bens, objeto desta licitação, deverão ser entregues e instalados (conforme o caso) sem ônus de 

entrega/instalação, de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
localizada na Rua Otaviano Teixeira dos Santos, nº 1306, Bairro Centro, no Município de Francisco 
Beltrão – PR. 

 
4.2. A(s) empresa(s) vencedora(s) e detentora(s) da Ata de Registro de Preços devera(ão) atender as 

solicitações da Secretaria Municipal de Assistência Social, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
contados do momento do recebimento da nota de empenho, confirmação por e-mail ou contato 
telefônico, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas. 

 
4.2.1. Os prazos de que tratam o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, 

quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração. 

 
4.3. As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a 

partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 
V- JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 
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5.1. O presente pedido justifica-se, tendo em vista que a Campanha Tributo à Cidadania visa à 
arrecadação de valores financeiros de pessoas físicas e jurídicas para destinação a entidades que 
realizam atividades inerentes a proteção dos direitos da Criança e Adolescente. 

5.2. Este projeto abate parte do imposto de renda anual o qual é depositado diretamente no Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e anualmente rateado entre as entidades inscritas 
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Conselho este que juntamente com a 
Secretaria Municipal de Assistência Social realizam a gestão do referido Fundo Financeiro. 

5.3. Os valores de financiamento estão de acordo com Resolução Nº 024/2021, de 21 de setembro de 
2021. 

Art. 7º O limite de valores a serem deliberados pelo Conselho está condicionado ao saldo existente 
em conta corrente do Fundo até 21 de setembro de 2021, no valor de R$ 289.330,82 (duzentos e 
oitenta e nove mil, trezentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), sendo utilizado como referencial 
de financiamento o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por usuário atendido pelo 
serviço/programa no nível de proteção social básica. 

§ 1º Para o nível de proteção social básica será respeitado o limite máximo de financiamento de R$ 
40.000,00 (quarenta mil reais), sendo utilizado como referencial de financiamento o valor de R$ 
250,00 (duzentos e cinquenta reais) por usuário atendido pelo serviço/programa. 

§2° Para os serviços/programas de proteção social especial de média complexidade será respeitado o 
limite máximo de financiamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), independentemente do 
número de usuários atendidos, ou seja, não haverá referencial de financiamento por usuário. 

§ 3° Para os serviços/programas de proteção social de alta complexidade será respeitado o limite 
máximo de financiamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), independentemente do número de 
usuários atendidos, ou seja, não haverá referencial de financiamento por usuário. 

5.4. As entidades contempladas nessa licitação conforme Resolução Nº 028/2021, de 17 de dezembro de 
2021, são as que seguem: 

I. Projeto “Recursos Especiais para custeio e Sustentabilidade”, no valor de R$ 39.989,46 (trinta e 
nove mil novecentos e oitenta e nove reais, e quarenta e seis centavos). Entidade proponente: 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE. 

II. Projeto “Fortalecer, Crescer e Melhor Atender” no valor de 40.128,00 (quarenta mil cento e vinte 
e oito reais). Entidade proponente: Escola Oficina Adelíria Meurer. 

III. Projeto “Projeto Cantar e Brincar” no valor de R$ 16.725,55 (dezesseis mil setecentos e vinte e 
cinco reais). Entidade proponente: Centro de Convivência Sensibilizar; 

IV. Projeto “Espaço Acolhedor” no valor de R$ 15.725,38 (quinze mil setecentos e vinte e cinco reais 
e cinquenta e cinco centavos). Entidade proponente: Família Acolhedora; 

V. Projeto “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Centro da Juventude”, no valor de 
R$ 38.571,20 (trinta e oito mil quinhentos e setenta e um real e vinte centavos). Entidade 
proponente: Centro da Juventude - CEJU. 

VI. Projeto “Laboratório de Informática”, no valor de R$ 38.291,08 (trinta e oito mil duzentos e 
noventa e uns reais oito centavos). Entidade proponente: Associação dos Amigos da Escola Oficina. 

VII. Projeto “Jogando pela Vida”, no valor de R$ 39.905,33 (trinta e nove mil novecentos e cinco reais 
e trinta e três centavos). Entidade proponente: Instituto Jeferson Bizotto. 

VIII. Projeto “Fortalecimento de Vínculos”, no valor de R$ 39.650,00 (trinta e nove mil 
seiscentos e cinquenta reais). Entidade proponente: CREAS 

IX. Projeto “Recursos Audiovisuais”, no valor de R$6.365,63 (seis mil trezentos e sessenta e cinco 
reais e sessenta e três centavos). Entidade proponente: Centro de Convivência Formando Cidadão. 
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5.5. Quanto à quantidade ora solicitada, as mesmas foram apuradas de acordo com os projetos 
apresentados pelas entidades inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. 

5.6. O valor estimado para a contratação está de acordo com o princípio da razoabilidade, para os tais 
usamos como parâmetro para se avaliar a adequação dos preços aferidos por meio de ORÇAMENTO 
FÍSICO, BANCO DE PREÇOS, INTERNET, segundo Decreto Municipal n° 417/2018, sendo que o 
mesmo pode ser conferido de acordo com planilha em anexo. 
 

VI – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
 

6.1.  Os objetos deste edital serão dados como recebido conforme: 
 

a) Recebimento Provisório: A partir da data da entrega do objeto solicitado, o Responsável Técnico 
do Departamento solicitante e fiscal da Ata de Registro de Preços, responsável pelo Recebimento 
da Secretaria Municipal de Assistência Social terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
conferência da Nota Fiscal, data de validade dos produtos, lote, quantidade, bem como verificar 
a conformidade do equipamento/produto com o solicitado na Nota de Empenho. Caso ocorram 
divergências entre o bem solicitado e o entregue, o fiscal da Ata de Registro de Preços deverá 
rejeitá-lo e solicitar a reposição num prazo de 03 (três) dias contados do recebimento da 
notificação formal pela CONTRATADA. 

 
b) Recebimento Definitivo: Após o prazo definido para recebimento provisório da mercadoria e 

estando todos os produtos em conformidade com a Ata de Registro de Preços, o fiscal da Ata de 
Registro de Preços responsável pelo Recebimento atestará na Nota Fiscal o recebimento definitivo 
encaminhando a mesma para os tramites legais de pagamento. 

 
c) A assinatura no conhecimento da empresa transportadora não implica/atesta o recebimento 

definitivo da mercadoria ou que a mesma esteja em conformidade com a Nota de Empenho/Ata 
de Registro de preços. 

 
d) Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o 

disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os 
fornecimentos foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a 
empresa fornecedora será notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a 
correção necessária. 

 
e) Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos 

produtos fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela 
Administração, às suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e 
o período de cobertura da garantia. 
 

VII – CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS E GARANTIA 
 
7.1. Os equipamentos deverão ser entregues novos, embalados, completos, com acessórios 

pertinentes em plenas condições de funcionamento, e de atendimento às necessidades do 
município. 
 

7.2. Deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos produtos apresentados 
na proposta.  

 
7.3. A garantia dos materiais/equipamentos será de acordo com a indicação no próprio item. 
 

7.1.1. Caso não contenha a garantia na descrição do item, está será de no mínimo 12 (doze) meses. 
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7.4. Caso sejam constatados defeitos de fabricação durante o prazo de garantia, a empresa contratada 

deverá providenciar sua substituição, no mesmo local de entrega do produto, sem qualquer ônus 
para a Administração, no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da notificação. 

 
7.5. Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

Caso ocorra algum problema no fornecimento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca 
adjudicada, deve–se encaminhar solicitação prévia para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de 
Registro de Preços. 

 
VIII – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Deverá efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal na qual constarão as 
indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade. 
 

8.2. Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 
o objeto com avarias ou defeitos. 

 
8.3. Deverá comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação. 

 
8.4. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na 

entrega serão verificadas quantidades e especificações conforme descrição na Ata de Registro de 
Preços, bem como estado de conservação dos produtos e embalagens. Todos os produtos serão 
recebidos e conferidos por servidor(es) designado(s) da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão. 

 
8.5. Informar qual empresa que está credenciada para prestar Assistência Técnica ao(s) 

mobiliários ofertado(s), durante todo o prazo de garantia, com seus respectivos endereços 
físicos e endereço eletrônico. 

 
8.6. Deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
8.7. Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte. 

 
IX – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

 
9.1. Deverá verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo; 
 

9.2. Deverá comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas 
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 
9.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado;  
 
9.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
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9.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

 
X– FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
10.1.  A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos produtos da Ata de Registro de Preços será feita 

pela servidora: CLAUDINEIA TONELLO, da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo CPF 
nº 054.423.409-01, e-mail escolaoficina@yahoo.com.br, Telefone (46) 3524-2973, a fim de 
verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo. 
 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda 
que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de 
seus agentes e prepostos. 

 
XI – CONDIÇÕES DO PAGAMENTO: 

 
11.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota 

Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo Município e acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o 
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da 
CONTRATADA indicada pela mesma.  
 

11.2. A Contratada deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL, FEDERAL 
E MUNICIPAL) em validade para o pagamento. 

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

adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado. 

 
XII – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: 

 
12.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em 

alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer 
uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a 
CONTRATADA deverá: 

 
a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) 

deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento. 
b) Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do 

consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo. 
c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas. 
d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e 

Água 
e) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 

execução dos serviços. 
f) Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água. 
g) Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial 

sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, 
observadas as normas ambientais vigentes. 
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h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou 
estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa. 

i) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, 
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à 
saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00. 

j) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados 
pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, 
baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e 
componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados 
lixo tecnológico. 

k) É proibido incinerar qualquer resíduo gerado. 
l) Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade. 
m) Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 

biodegradável. 
n) Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 

possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento; 
o) Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, 

o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 
 
12.2. A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas 

de sustentabilidade, como: 
 

a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de 
documentos; 

b) Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal. 
c) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de 

resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas 
por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

d) Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas específicas. 
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EDITAL DE PREGÃO Nº .../2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº..../2022 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO 
 
OBJETO:  AQUISIÇÃO de móveis, eletrodoméstico, informática, material esportivo e 

pedagógico e equipamentos motorizados para as entidades regularmente 
inscritas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, que possuam planos de trabalho e aplicação devidamente aprovados para 
participarem da partilha dos recursos referentes à campanha Tributo a Cidadania 
2020/2021, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento. 

 
ANEXO – II 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(uso obrigatório por todas as licitantes) 
(papel timbrado da licitante) 

 
A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se 
houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., cargo, RG.................., 
CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico 
nº 92/2021 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
aquisição de pranchas, vigas e postes de madeira tratada para construção e reforma do tabuleiro de pontes, 
pontilhões e outros existentes no município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste instrumento, em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue: 
 
Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário R$ 

1 xx xx xx R$ 
 
Informar Valor total R$... 
 
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública 
de PREGÃO ELETRÔNICO e/ou alteração prevista no item 11.6 do Edital. 
 
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e 
seus anexos. 
 
 

.............................................................................., ........, ................................... de 2021. 

Local e Data 

 
Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo) 
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EDITAL DE PREGÃO Nº ..../2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ...../2022 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO 
 
 
OBJETO:  AQUISIÇÃO de móveis, eletrodoméstico, informática, material esportivo e pedagógico e 

equipamentos motorizados para as entidades regularmente inscritas junto ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, que possuam planos de 
trabalho e aplicação devidamente aprovados para participarem da partilha dos recursos 
referentes à campanha Tributo a Cidadania 2020/2021, conforme condições quantidades 
e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 
ANEXO - III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

(papel timbrado da licitante) 

 

Ao pregoeiro e equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº .../2021 
 
 
Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na ............................................, através de 
seu representante legal infra-assinado, que:  
 
(     ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa 
de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento 
desta situação. 
 
*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

 
1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos 
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o 
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99. 
 
2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação 
no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer 
esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público. 
 
4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou 
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, 
instauradosporesteMunicípio,queo(a)responsávellegaldaempresaéo(a)Sr.(a)............................................................., Portador(a) 
do RG sob nº ................................................. e CPF nº ........................................................, cuja função/cargo 

1Doc:          74/103



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 62 

 

é..................................................(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de 
Registro de Preços/contrato. 
 
7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo 
licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja 
encaminhado para o seguinte endereço: 
 

E-mail: 
Telefone: () 

 
8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema 
de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 
 
9) Nomeamos e constituímososenhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF sobn.º..................................., 
para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão 
Eletrônico n.º Nº 92/2021 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento 
convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato. 
 

 
 

.............................................................................., ........, ................................... de 2021. 

Local e Data 

 

 

 
Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo) 
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EDITAL DE PREGÃO Nº ..../2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº...../2022 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO 
 
 
OBJETO:  AQUISIÇÃO de móveis, eletrodoméstico, informática, material esportivo e pedagógico e 

equipamentos motorizados para as entidades regularmente inscritas junto ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, que possuam planos de 
trabalho e aplicação devidamente aprovados para participarem da partilha dos recursos 
referentes à campanha Tributo a Cidadania 2020/2021, conforme condições quantidades 
e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 
ANEXO – IV 

MINUTA DO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Aos ......... dias do mês de .............. do ano de dois mil e vinte e um, o Município de Francisco Beltrão, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, na Rua Octaviano Teixeira 
dos Santos nº 1000 - centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito Municipal, CLEBER 
FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações e do Decreto Municipal nº 176/2007, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão 
ELETRÔNICO nº92/2021, por deliberação da Pregoeira, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do 
Município de Francisco Beltrão em............., resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, 
observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 
 
 
................................................, sediada na ..............................., nº......., na cidade de ................., Estado do ................, inscrita 
no CNPJ sob o nº ............................ e Inscrição Estadual sob o nº..................., doravante designada CONTRATADA, 
neste ato representada por seu sócio administrador Sr. ............................., portador do RG nº .......................... e do 
CPF nº ........................ 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de móveis e 
equipamentos para utilização da Municipalidade, considerando os itens desertos do Pregão Eletrônico 
nº119/2021. durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal e de 
acordo com o edital. 
 
1.2. Descrição:   
  

Item nº Descrição do Item Unidade  Quantidade Valor Unitário  

     
     
     

 
VALOR TOTAL DA ATA =  ----- (----------). 

1.3. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a CONTRATADA, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro 
em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 
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2.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, 
conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que 
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 
3.1. Os bens, objeto desta licitação, deverão ser entregues e instalados (conforme o caso) sem ônus de 
entrega/instalação, de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua 
Otaviano Teixeira dos Santos, nº 1306, Bairro Centro, no Município de Francisco Beltrão – PR. 

 
3.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) e detentora(s) da Ata de Registro de Preços devera(ão) atender as solicitações da 
Secretarias Municipais de Administração, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do momento do 
recebimento da nota de empenho, confirmação por e-mail ou contato telefônico, seguindo rigorosamente as 
quantidades solicitadas. 
 

3.1.1. Os prazos de que tratam o item 4.2 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 

 
3.2. As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data 
de assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
4.1. Os objetos deste contrato serão dados como recebidos conforme: 

 
4.1.1 Recebimento Provisório: A partir da data da entrega do objeto solicitado, o Responsável do Departamento 
solicitante e fiscal da Ata de Registro de Preços, responsável pelo Recebimento da Secretaria solicitante terá um 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para conferência da Nota Fiscal, data de validade dos produtos, lote, 
quantidade, bem como verificar a conformidade do equipamento/produto com o solicitado na Nota de Empenho. 
Caso ocorram divergências entre o bem solicitado e o entregue, o fiscal da Ata de Registro de Preços deverá 
rejeitá-lo e solicitar a reposição num prazo de 03 (três) dias contados do recebimento da notificação formal 
pela CONTRATADA. 
 
4.1.2 Recebimento Definitivo: Após o prazo definido para recebimento provisório da mercadoria e estando 
todos os produtos em conformidade com a Ata de Registro de Preços, o fiscal da Ata de Registro de Preços 
responsável pelo Recebimento atestará na Nota Fiscal o recebimento definitivo encaminhando a mesma para os 
tramites legais de pagamento. 

 
4.1.3 A assinatura no conhecimento da empresa transportadora não implica/atesta o recebimento definitivo da 
mercadoria ou que a mesma esteja em conformidade com a Nota de Empenho/Ata de Registro de preços. 

 
4.1.4 Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o disposto 
neste Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os fornecimentos foram realizados 
em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a empresa fornecedora será notificada para que 
providencie, dentro do prazo a ser determinado, a correção necessária. 

 
4.1.5 Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos 
fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administração, às suas 
expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o período de cobertura da garantia. 
 

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PRODUTOS E GARANTIA 
 
5.1. Os equipamentos deverão ser entregues novos, embalados, completos, com acessórios pertinentes em 
plenas condições de funcionamento, e de atendimento às necessidades do município. 
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5.2. Deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta. 
 
5.3. A garantia dos materiais/equipamentos será de acordo com a indicação no próprio item. 
 

5.3.1. Caso não contenha a garantia na descrição do item, está será de no mínimo 12 (doze) meses. 
 
5.4. Caso sejam constatados defeitos de fabricação durante o prazo de garantia, a empresa contratada deverá 
providenciar sua substituição, no mesmo local de entrega do produto, sem qualquer ônus para a Administração, no 
prazo de até 10 (dez) dias, a contar da notificação. 
 
5.5. Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura da Ata de Registro de Preços. Caso ocorra 
algum problema no fornecimento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca adjudicada, deve–se 
encaminhar solicitação prévia para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de Registro de Preços. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
6.1. Deverá efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no 
Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal na qual constarão as indicações referentes a marca, 
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade. 
 
6.2. Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com 
avarias ou defeitos. 
 
6.3. Deverá comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
 
6.4. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes (de acordo com cada item). Na entrega serão 
verificadas quantidades e especificações conforme descrição no Contrato, bem como estado de conservação dos 
produtos e embalagens. Todos os produtos serão recebidos e conferidos por servidor(es) designado(s) da Prefeitura 
Municipal de Francisco Beltrão. 
 
6.5. Informar qual empresa que está credenciada para prestar Assistência Técnica ao(s) mobiliários ofertado(s), 
durante todo o prazo de garantia, com seus respectivos endereços físicos e endereço eletrônico. 
 
6.6. Deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
6.7. Na entrega dos produtos deverão estar incluídas todas as despesas de descolamento e transporte. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
7.1. Deverá verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
 
7.2. Deverá comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
 
7.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 
especialmente designado;  
 
7.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 
estabelecidos no Edital e seus anexos; 
 
7.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 
que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
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8.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns 
pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso racional do consumo 
de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a CONTRATADA deverá: 
 

a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) 
atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento. 

b) Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de 
água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo. 

c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas. 
d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e Água 
e) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos 

serviços. 
f) Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água. 
g) Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre 

redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as 
normas ambientais vigentes. 

h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou estado civil na 
seleção de colaboradores no quadro da empresa. 

i) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também 
a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e 
envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00. 

j) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados pela 
empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, 
lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes 
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico. 

k) É proibido incinerar qualquer resíduo gerado. 
l) Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade. 
m) Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou 

biodegradável. 
n) Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a 

captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento; 
o) Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o 

tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 
 
8.2. A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de 
sustentabilidade, como:  
 

a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de documentos; 
b) Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função “duplex” 

(frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal. 
c) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos 

domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como 
em áreas não licenciadas. 

d) Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas específicas. 
 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO  
 

9.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, 
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo Município e acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do objeto, através de 
transferência eletrônica para a conta bancária da A CONTRATADA indicada pela mesma. 
 

9.1.1. O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas 
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
9.2. As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Rua Octaviano 
Teixeira dos Santos nº 1000 – centro. 
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9.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: 

 
9.3.1. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação 
emitida: a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, CNPJ sob nº 77.816.510/0001-66; 
9.3.2. Endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, Centro. CEP 85.601-030 – Francisco Beltrão-PR. 
 

9.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter: 
9.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação; 
9.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho; 
9.3.3.3. número do item e descrição do produto: 
9.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante da Ata 
de Registro de Preços;  
9.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total. 
9.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da A CONTRATADA. 
 
9.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a 
data da sua reapresentação. 
 
9.5. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da A CONTRATADA 
relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

 
9.6. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta de recursos 

oriundos de Contribuições e legados de entidades não governo. ECA/FMDCA, da seguinte dotação 
orçamentária: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

1680 

06.002 08.243.0801.6.016 

4.4.90.52.42.00 
4.4.90.52.34.00 
4.4.90.52.12.00 
4.4.90.52.33.00 
4.4.90.52.10.00 

880 

1630 3.3.90.32.03.00 880 

1610 
3.3.90.30.99.01 
3.3.90.30.14.00 

880 

 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº 4775/2020 de 22/12/2020 
 

9.6.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de dotações 
orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza. 

 
9.7. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 
 
9.8. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 
8.666/93. 
 
9.9. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, 
tampouco fato previsível. 
 
9.10. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura 
Municipal. 
 
9.11. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos 
comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93. 
 
9.12. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o 
caso) e publicação do Termo de Aditamento. 
 
9.13. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município de Francisco Beltrão/PR, o valor 
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devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data 
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis 
por cento) ao ano. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
10.1. Caberá ao(a) Sr(a) ............................ portador(a) do R.G. nº ................ e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ................, 
representante da A CONTRATADA, a responsabilizar-se por: (nome indicado na Declaração Unificada ANEXO III) 

 

10.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização. 
10.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a 
correção das falhas detectadas. 

 
10.2. A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos produtos da Ata de Registro de Preços, será efetuada pela 
servidora CLAUDINEIA TONELLO, da Secretaria Municipal de Assistência Social, cujo CPF nº 054.423.409-01, e-mail 
escolaoficina@yahoo.com.br, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no 
mesmo. 
 
10.3. A fiscalização da presente Ata de Registro de preços ficará a cargo do Secretário Municipal de Administração, 
Senhor ANTONIO CARLOS BONETTI, inscrito no CPF/MF sob o nº 340.177.479-49 e portador do RG nº 2.016.966-4/PR. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 
 
11.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes. 
 
11.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos preços. 
 

11.2.1. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidades administrativas, podendo o Município de Francisco Beltrão convocar os demais fornecedores 
classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de 
registro de preços ou parte dela. 

 
11.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder cumprir as 
obrigações assumidas, este poderá solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a ser 
protocolado antes do pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato superveniente que tenha provocado 
elevação relevante nos preços praticados no mercado. 
 

11.3.1. Procedente o pedido, o Município de Francisco Beltrão poderá efetuar a revisão do preço registrado no 
valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou 
apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio 
econômico-financeiro. 

 
11.3.1.1. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Francisco Beltrão, o 
fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas. 

 
11.4. Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Francisco Beltrão e o fornecedor 
continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preços, sob pena de 
cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no 
edital. 
 
11.5. Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior, o Município de 
Francisco Beltrão poderá convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo com a classificação final. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA 
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12.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação judicial ou 
extrajudicial, sem que a A CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta: 

12.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade. 
12.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços. 
12.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93. 
12.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos. 
12.1.5. Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal nº 
176/2007. 

 
12.2. O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 
 

12.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 
objeto contratado. 
12.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato. 
12.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura. 
12.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a A CONTRATADA o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua 
decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal. 

 
12.3. A solicitação da A CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso 
não aceitas as razões do pedido. 
 
12.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita pessoalmente 
ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo processo administrativo. 
 
12.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial da União e pela Internet, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço 
registrado. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante/adjudicatário que:  
 

a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 
do prazo de validade da proposta; 

b) não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
e) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
f) não mantiver a proposta; 
g) cometer fraude fiscal; 
h) comportar-se de modo inidôneo. 

 
13.2. A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com: 
 

a) Advertência;  
b) Multa;  
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 
dois anos; 
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco 
anos; 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados. 
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13.3. Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das infrações: 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 3% sobre o valor do empenho. 
2 5% sobre o valor do empenho. 
3 7% sobre o valor do empenho. 
4 10% sobre o valor do empenho 
5 10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho. 
6 30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do produto. 
7 20% sobre o valor total da Ata. 

 
13.4. Da classificação das infrações por gravidade (GRAU): 
 

INFRAÇÃO 
DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA GRAU 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, 
por ocorrência. 

5 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o fornecimento/entrega dos 
produtos por dia e por nota de empenho. 

3 

Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia. 2 
Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo justificado; por 
ocorrência. 

4 

Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto. 4 
Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência. 2 
Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por ocorrência. 2 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência.  2 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 3 
Der causa à inexecução total do objeto da Ata 7 
AINDA, DEIXAR DE:  
Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência. 1 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 1 
Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. 1 
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência. 

1 

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência. 2 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após 
reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

2 

Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia. 6 
 
13.5. A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor. 
 
13.6. No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou 
inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica facultado ao Município 
de Francisco Beltrão/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata. 
 
13.7. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada. 
Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da comunicação oficial. 
 
13.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
13.9. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à contratante, este será 
encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
 
13.10. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o 
contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993. 

1Doc:          83/103



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 71 

 

 
13.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, 
o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante, levando em consideração todos 
os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causado à Administração, observando o princípio da 
proporcionalidade e da razoabilidade. 
 
13.12. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa 
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à administração pública 
nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração 
de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
 
13.13. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 
Administração Pública nacional nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 
13.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para 
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por 
pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  
 
13.15. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o 
Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
 
13.16. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO 
 
14.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a 
Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se 
comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, 
a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por 
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de 
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou 
fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 

15.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente, 
fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, com referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
16.1. A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail 
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e assinatura do 
instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 
 
16.2. A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente assinada pelo 
Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço 
Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior. 

 
16.3. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do 
mesmo diploma legal. 
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16.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital do 
Pregão Eletrônico nº 92/2021 e a proposta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, naquilo que não contrariar as presentes disposições. 
 
16.5. A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 92/2021 
 
16.6. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor 
................, Prefeito Municipal do Município de Francisco Beltrão, e pelo Sr. ----------, qualificado preambularmente, 
representando a CONTRATADA e testemunhas. 

 
Francisco Beltrão, ..... de .......... de 2021. 

 
.............. 

Prefeito Municipal 
CPF nº  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ltda 
Contratada 

(NOME) 
Representante Legal 
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Descrição 

4 RODA SKATE STREET 51MM BLACK SHEEP COM 
ROLAMENTO E ESPAÇADOR 
 
* A estampa poderá variar da estampa da foto. 
 
A Black Sheep foi construída para suportar a vida insana e 
radical de um skatista, com materiais de alta qualidade que 
proporcionam roles perfeitos. 
Na hora de viver radicalmente com o seu carrinho escolha um 
produto que irá satisfazer suas necessidades, explore novas 
manobras e viva incríveis aventuras com o seu Black Sheep. 
 
Rodas: 
 
- Modelo: Street 
- Diâmetro: 51mm 
- Largura: 29mm 
- Dureza: 97A 
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- Peso 4 unidades: 420 gramas 
- Material: Poliuretano PU 
- Marca: Black Sheep 
* A cor e estampa poderá variar da estampa da foto. 
 
Rolamentos: 
 
- Modelo: 608 
- Diâmetro externo: 22mm 
- Diâmetro interno: 08mm 
- Largura: 07mm 
- Material: Aço Cromo 
 
Espaçadores: 
 
- Diâmetro interno: 08mm 
- Diâmetro externo: 10mm 
- Comprimento: 11mm 
- Material: Aço Cromo 
 
Conteúdo da Embalagem: 
 
- 4 Rodas Black Sheep 51mm 
- 8 Rolamentos 
- 4 Espaçadores 
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R2T TECNOLOGIA LTDA  
Rua: João Pessoa, 972, Bairro Santa Terezinha, Pato Branco - PR CEP: 85506-230  
Telefone: (46)99110-6871 
CNPJ: 26.305.083/0001-10 IE: 9073309406 
E-mail: jhonyromanini@gmail.com e jhonyrn@hotmail.com 

 
Ao Órgão 987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO. Pregão Eletrônico N° 642022. Apresentamos nossa proposta 
de preços. 

Item Descrição        Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total 
18 DESCRIÇÃO MÍNIMA:  CONFECCIONADA  EM UNIDADE 1,00 171,99 171,00 

 POLIPROPILENO, COM TRATAMENTO CONTRA     
 AS AÇÕES DO TEMPO, NAS DIMENSÕES 1,00 X     
 8,50  M,  MALHA  10  X10  CM,  COM  LONA     
 SUPERIOR E INFERIOR EM LONA COM TRIPLA     

 COSTURA DE 05 A 08 CM.         
 MARCA: OURO           
 FABRICANTE: OURO          

 MODELO/VERSÃO: VOLEI          
Item Descrição       Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total 

20 TRUCK  PARA  SKATE  DESCRIÇÃO  MÍNIMA: UNIDADE 15,00 137,00 2.055,00 
 TRUCK EM MATERIAL ALUMÍNIO, COM EIXO EM     
 AÇO  CARBONO  1045,  BASE  E  TRAVE  COM     
 PINTURA EPÓXI, AMORTECEDORES E     
 CHUPETA EM POLIURETANO. GARANTIA     

 CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.      
 MARCA: TRUCK          
 FABRICANTE: TRUCK        

 MODELO/VERSÃO: SKATE        
21 KIT DE PROTEÇÃO PARA SKATE DESCRIÇÃO UNIDADE 10,00 152,90 1.529,00 

 MÍNIMA:  KIT  DE  PROTEÇÃO  PARA  SKATE,     
 CONTENDO CAPACETE, JOELHEIRA E     
 COTOVELEIRA,  NOS  TAMANHOS  P,  M,  G.     
 FORMATO ANATÔMICO, COM REVESTIMENTO     
 E  COSTURAS  REFORÇADAS  PARA  EVITAR     
 DESGASTES, EM MATERIAL: PLÁSTICO,     

 TECIDO E ESPUMA.         
 MARCA: TOYS          
 FABRICANTE: TOYS         

 MODELO/VERSÃO: KIT PROTEÇÃO       
 
 
 

Item Descrição       Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total 
26 CINTO  DE TRAÇÃO  DUPLO DESCRIÇÃO UNIDADE 4,00 275,00 1.100,00 

 MÍNIMA: - COM ESTRUTURA CONFORTÁVEL E     
 RESISTENTE,   CONTENDO   01   CINTO   DE     
 TRAÇÃO COM FIXADOR, 06 ELÁSTICOS EXTRA     
 FORTE  COM  01  METRO  DE  COMPRIMENTO     
 CADA ESTIRAMENTO MÁXIMO DO ELÁSTICO     
 DE  ATÉ  3  METROS,  COLORIDO.  GARANTIA     

 CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.      
 MARCA: FORT          
 FABRICANTE: FORT         

 MODELO/VERSÃO: TRAÇÃO C/ 6 ELÁSTICOS      

29 KIT   DE RODA SKATE STREET   51MM UNIDADE 10,00 93,83 938,300 
DESCRIÇÃO MÍNIMA: -CONTENDO 04 RODAS, 
08ROLAMENTOS E 04 ESPAÇADORES. -RODAS 
EM  MODELO  STREET,  COM  DIÂMETRO  DE 
51MM, LARGURA DE 29MM, DUREZA DE 97ª EM 
MATERIAL POLIURETANO PU. - ROLAMENTOS 
COM CLASSIFICAÇÃO ABEC 11, MODELO 608, 
DIÂMETRO  EXTERNO  DE  22MM,  DIÂMETRO 
INTERNO DE 08MM, LARGURA DE 07MM EM 
MATERIAL AÇO CROMO. - ESPAÇADORES COM 
DIÂMETRO INTERNO DE 08MM, DIÂMETRO 
EXTERNO DE 10MM, COMPRIMENTO DE 11MM 
EM MATERIAL AÇO CROMO.  
MARCA: BLACK  
FABRICANTE: BLACK 
MODELO/VERSÃO: KIT RODA  

 
 
 
 
 

1Doc:          88/103



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1Doc:          89/103



R2T TECNOLOGIA LTDA  
Rua: João Pessoa, 972, Bairro Santa Terezinha, Pato Branco - PR CEP: 85506-230  
Telefone: (46)99110-6871 
CNPJ: 26.305.083/0001-10 IE: 9073309406 
E-mail: jhonyromanini@gmail.com e jhonyrn@hotmail.com 

 
Ao Órgão 987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO. Pregão Eletrônico N° 642022. Apresentamos nossa proposta 
de preços. 

Item Descrição       Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total 
30 MESA DIGITALIZADORA PARA ASSINATURAS UNIDADE 1,00 314,99 314,99 

 TABLET DESCRIÇÃO MÍNIMA: -COM NO MÍNIMO     
 4 POLEGADAS, MESA APLICAÇÕES:  JOGOS     
 ASSINATURAS DIGITAIS DESENHOS EDIÇÃO     
 DE  IMAGENS ESBOÇOS ANIMAÇÕES     
 CRIAÇÃO DE CENÁRIOS; CARACTERÍSTICAS:     
 TAXA  DE  RESPOSTA:  200  RPS  MÍNIMO     
 SENSIBILIDADE  DE  PRESSÃO  DA  CANETA:     
 2048   NÍVEIS   MÍNIMO   ALIMENTAÇÃO   DA     
 CANETA:  1  PILHA  AAA,  ENTRADA  USB     
 RESOLUÇÃO DA TELA:1920 X 1080ALTURA DE     
 DETECÇÃO DA CANETA: 12 MM ÁREA ATIVA     
 101,6  MM  X  50,8MM  CABO  USB:  1.50  M     
 DIMENSÕES:  176  MM  X  111  MM  X  7.5  MM     
 COMPATÍVEL COM: WINDOWS 10 / WINDOWS     
 8/  WINDOWS  7  /  XP  /,  MAC  OS  10.8.0  OU     
 SUPERIOR ITENS INCLUSOS:  TABLET     
 GRÁFICO CABO USB O CANETA 4 PONTEIRAS     
 EXTRAS  PARA  CANETA DRIVER  CD  (COM     
 MANUAL INCLUSO)          

 GARANTIA 12 MESES        
 MARCA: XP-PEN          
 FABRICANTE: XP-PEN        

 MODELO/VERSÃO: G430S       
66 KIT  COMPLETO  VIOLÃO  ELETROACÚSTICO UNIDADE 5,00 798,00 3.990,00 

 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CONTENDO 06     
 CORDAS, TAMPO  NATURAL/FOSCO, BRAÇO     
 NATO, TARRAXAS BLINDADAS CROMADAS,     
 CAPTADOR RASTILHO,   COM ÓTIMO     
 ACABAMENTO.  -  PRÉ-AMPLIFICADOR  COM     
 EQUALIZADOR, AFINADOR E TARRAXAS     
 BLINDADAS  JÁ  INSTALADO  NO  VIOLÃO.  -     
 EQUALIZADOR:3BANDAS-PRÉ-     
 AMPLIFICADOR ATIVO  COM AFINADOR     
 CROMÁTICO.  CONTROLES:  VOLUME, BASS,     

 MIDDLE, TREBLE,  CHAVE PHASE  E TUNER     
SAÍDA: P-10. ITENS INCLUSOS: - VIOLÃO 
ELETROACÚSTICO - CAPA BAG VIOLÃO - 
PALHETAS  -  CORREIA  -  CABO  P10  /  P10  - 
SUPORTE DE PAREDE - ENCORDOAMENTO - 
CAPOTRASTE - PORTA PALHETAS - SUPORTE 
APV-05 SATY - SUPORTE G3S ASK - 
CERTIFICADO GARANTIA CONTRA DEFEITOS 
DE FABRICAÇÃO.  
MARCA: GIANNINI  
FABRICANTE: GIANNINI 
MODELO/VERSÃO: S14  
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Ao Órgão 987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO. Pregão Eletrônico N° 642022. Apresentamos nossa proposta 
de preços. 

Item Descrição    Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total 
72 MESA   DE SOM PARA WEB   RÁDIO UNIDADE 1,00 729,99 729,99 

 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - COM MIXER 7     
 CANAIS,   ENTRADA   DE   ENERGIA   USB,     
 ENTRADA E SAÍDA DE CANAL, SUPORTE PARA     
 7  CANAIS,  USB  PARA  TRANSFERÊNCIA  E     
 GRAVAÇÃO  DE  DADOS,  PAINEL  DIGITAL     
 NUMÉRICO, MODULADOR PRINCIPAL, DIGITAL     
 MP3 PLAYER, BLUETOOTH, SAÍDA DC 5V 1ª,     
 CANAIS DE ENTRADA: MICROFONE/ESTÉREO/     
 MP3/  CARTÃO  USB  /  BLUETOOTH,  CANAIS     
 SAÍDOS: MAIN OUT/ PHONES OUT/ AUXILIAR:     
 FX / RETURN FUNÇÃO CANAL DE ENTRADA:     
 EG/2BAND/PEAK LED. GARANTIA: - MÍNIMA DE     
 UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE     
 COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O     
 FABRICANTE/CONTRATADO  É OBRIGADO  A     
 DAR  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  GRATUITA  NA     
 SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA,     
 DURANTE   O   PERÍODO   DA   GARANTIA,     

 SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.     
 MARCA: TOMATE       
 FABRICANTE: TOMATE      

 MODELO/VERSÃO: TYT-007       
 

78 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA UNIDADE 1,00 1.500,00 1.500,00 
 ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS MÍNIMAS:  COM     
 FONTE  CHAVEADA  INTERNA  BIVOLT  PARA     
 CONEXÃO À REDE ELÉTRICAS DE 110V E 220V,     
 TECLA LIGA-DESLIGA ILUMINAÇÃO FRONTAL     
 DE LED'S, ALÇAS LATERAIS PARA FACILITAR O     
 TRANSPORTE, COM FUNÇÃO REC GRAVAR.     
 POTÊNCIA RMS: 800W NÃO POSSUI BATERIA     
 INTERNA CANAL 1: BLUETOOTH, USB, SD E     
 FM / AUXILIAR (RCA) - IPHONE, IPOD, IPAD,     
 TABLETS,  CELULARES,  MP3,  CD,  DVD,  TV.     
 CANAL 2: MICROFONE (P10) CANAL 3: VIOLÃO     
 (P10) ALTO FALANTE: 2 X 10" DRIVER: 2 X 1"     

 ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO     
DIMENSÕES (A X L X P CM): 97.00X38.00X39.00 
PESO APROXIMADO 15.800 KG GARANTIA: - 
MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA 
ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO 
EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO  
É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE 
ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA 
GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM 
DEFEITO. MODELO/MARCA DE REFERÊNCIA: 
FRAHM/CF 2000, SENDO ADMISSÍVEL 
EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE 
QUALIDADE SUPERIOR.  
MARCA: SUNNY  
FABRICANTE: SUNNY 
MODELO/VERSÃO: II 800W SP396 

 
 
 
 
 

Item Descrição       Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total 
79 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: UNIDADE 1,00 1.799,99 1.799,99 

 CONEXÕES BLUETOOTH, ENTRADA USB,     
 CARTÃO DE MEMÓRIA, RÁDIO FM, ENTRADA     
 AUXILIAR  E  CONEXÃO  PRA  MICROFONE,     
 VIOLÃO, TECLADO, CAVAQUINHO. POSSUI     
 ALÇA   LATERAL,   SUPERIOR   E   RODAS,     
 FACILITANDO SEU  TRANSPORTE;     
 ACOMPANHA  MICROFONE  SEM  FIO  UHF;     
 POSSUI  BATERIA  INTERNA;  POSSUI  EFEITO     
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 ECHO  PARA  MICROFONE;  FUNÇÃO  REC:     
 GRAVA NO PEN DRIVE OU NO SD CARD O     
 ÁUDIO DO MICROFONE (COM E SEM FIO E     
 EFEITO  ECHO);  CHAVE  ON/OFF  PARA  OS     
 LEDS. POSSUI 2 ALTO-FALANTES 12 POSSUI     
 CONTROLE   REMOTO   COM   *TROCA   DE     
 PASTAS, BASTA MANTER CLICADA A TECLA     
 REPEAT  PARA  SINALIZAR  A  TROCA  *OS     
 PRODUTOS COMERCIALIZADOS  ATÉ     
 FEVEREIRO DE 2018 NÃO POSSUÍAM A TROCA     
 DE PASTAS.  CARACTERÍSTICAS:  POTÊNCIA     
 RMS:  600W  POTÊNCIA  MUSICAL:  1800W     
 CANAIS: CANAL 1: BLUETOOTH, USB, FM, SD     
 CARD E AUXILIAR (IPHONE, IPAD, TABLETS,     
 CELULARES, MP3, CD, DVD, TV E TECLADO) /     
 CANAL 2 - VIOLÃO / CANAL 3 - MICROFONE     
 EQUALIZADOR:  GRAVES  E  AGUDOS  ALTO-     
 FALANTE: 2X 12" DRIVER SAÍDA: LINE OUT -     
 MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA     
 ENTREGA,  DE  COBERTURA  INTEGRAL  DO     
 EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO     
 É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA     
 GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE     
 ASSISTÊNCIA,  DURANTE  O  PERÍODO  DA     
 GARANTIA,  SUBSTITUINDO  AS  PEÇAS  COM     
 DEFEITO MODELO/MARCA DE REFERÊNCIA,     
 FRAHM CM1800BT, SENDO ADMISSÍVEL     
 EQUIPAMENTO SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE     

 QUALIDADE SUPERIOR.         
 MARCA: FRAHM          
 FABRICANTE: FRAHM          
 MODELO/VERSÃO: TF600 - 600W RMS +      

 MICROFONE           
80 WEBCAN ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: -VÍDEO UNIDADE 1,00 165,00 165,00 

 FULLHD  1080P  NÍTIDO  E  DETALHADO  COM     
 ÁUDIO ESTÉREO, MICROFONE ESTÉREO     
 INCORPORADO,  LUZ  E  ILUMINADOR,  06     
 POLEGADAS, COM USB E TRIPÉ DE APOIO     
 PARA WEBCAN, EM MATERIAL RESISTENTE E     
 DE ÓTIMA QUALIDADE. GARANTIA DO     

 FABRICANTE DE 02 ANOS.         
 MARCA: R2T           
 FABRICANTE: R2T          

 MODELO/VERSÃO: 1080P + RING LIGHT      
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Item Descrição      Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total 
82 ESTABILIZADOR POTÊNCIA DE   500VA; - UNIDADE 7,00 142,855 999,99 

 PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO; -     
 PROTEÇÃO  ELETRÔNICA CONTRA     
 SOBRECARGA; -  PROTEÇÃO ELETRÔNICA     
 CONTRA   SUB/SOBRETENSÃO     
 (DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO NA     
 SAÍDA); - FILTRO DE LINHA INTEGRADO COM     
 ATENUAÇÃO EM RFI E EMI; - MÍNIMO DE 04     
 TOMADAS  DE  SAÍDA  10ª  -  NRB  14136;  -     
 TENSÕES  DE  ENTRADA  E  SAÍDA:  115V;  -     
 ALARME SONORO DE INDICAÇÃO; - CHAVE/     

 BOTÃO LIGA-DESLIGA EMBUTIDA; -     
SINALIZAÇÃO VISUAL DE TENSÃO EM 5 NÍVEIS; 
- GRAU DE PROTEÇÃO IP20; - PROTEÇÃO 
CONTRA SUBTENSÃO 115V: 91V; - PROTEÇÃO 
CONTRA SOBRETENSÃO 115V: 143V; - 
FREQUÊNCIA DE REDE: 50HZ OU 60HZ (+/-5%) 
COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA; - 
COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 120MM; - 
GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO;  
MARCA: MAG  
FABRICANTE: MAG 
MODELO/VERSÃO: 500VA  

 
 
 
 
 
 
 
Dados Comerciais:  
Banco: 133 - CCConfesol CRESOL 
Conta: 1508 
Agencia: 4567-5 
 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO. 
 

 

Observações:  
A proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a vencedora do certame. 
 
Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas 
necessárias à execução do objeto. 
 
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
Garantia conforme edital. 
 
Prazo máximo de entrega dos materiais será de acordo com o edital.  

Pato Branco, 13 de Junho de 2022   
Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ruana Ruaro Tavares 

 
RG:9.200.548-8 CPF:062.151.459-47  
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  Memorando 1- 10.487/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 22/08/2022 às 16:22:57

 

BOA TARDE

SEGUE TERMO PARA ANALISE JURIDICO

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Memorando 2- 10.487/2022

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 25/08/2022 às 16:56:53

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

          Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_1191_2022_Mem_10487_Aditivo_de_Alteracao_Qualitativa_alteracao_de_clausula_R2T_Deferimento.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Camila Slongo Pegoraro Bön... 25/08/2022 16:57:22 1Doc CAMILA SLONGO PEGORARO BÖNTE CPF 035.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 4DFD-E0DC-C2E9-B7CA 
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PARECER JURÍDICO N.º 1191/2022 
 
 
PROCESSO N.º :  10487/2022 
REQUERENTE :  DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
INTERESSADA : R2T TECNOLOGIA LTDA - ME 
ASSUNTO : ALTERAÇÃO DE VALOR UNITÁRIO 
 
  
 1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de requerimento formulado pelo Departamento de Licitações e Contratos em 

que pretende seja efetuado termo aditivo ao Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº. 
676/2022 (Pregão nº. 064/2022), firmado com a empresa acima nominada, especificamente para 
alterar a Cláusula Primeira, quanto ao valor unitário do item 29 – kit de roda skate, passando de 
“R$ 9,38” para “R$ 93,83”, considerando equívoco no registro de dados pelo Município.  
 

É o relatório. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

A alteração de contrato representa uma das prerrogativas atribuídas à Administração, 
nos termos do art. 58, inc. I, da Lei nº 8.666/93. Tal prerrogativa se justifica pelo poder/dever 
atribuído a esta de melhor tutelar o interesse público, cabendo-lhe, pois, em face de determinadas 
circunstâncias, realizar as necessárias adequações da avença, orientando-se pelos princípios da 
economicidade, da eficiência, da inalterabilidade do objeto, da igualdade, da moralidade e da 
motivação.  Eis o que estabelece o referido dispositivo:  

 
Art. 58 O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à 

Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:  

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 

respeitados os direitos do contratado; 

 
Comumente, a doutrina distingue as alterações nos contratos administrativos em 

quantitativas e qualitativas. A alínea "a" do artigo 65, I, da Lei de Licitações trata das 
modificações qualitativas, ao passo que a alínea "b" se refere a modificações quantitativas:  

 

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 

nos seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 

seus objetivos; 

 
 As alterações qualitativas são voltadas para o aprimoramento técnico e operacional do 

objeto inicialmente licitado. Já as modificações quantitativas nada mais são do que alterações na 
dimensão (quantidade) do objeto.  

 
Seja qual for o tipo de alteração contratual (qualitativa ou quantitativa) não se poderá 

desnaturar o objeto inicialmente licitado. Dessa forma, conciliam-se a necessidade de alterações 
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na avença com a manutenção da essência do objeto da licitação, em respeito aos princípios da 
vinculação ao edital, isonomia, impessoalidade, dentre outros.  

 
A Decisão nº 215/2009 (Plenário) do TCU serve para ilustrar o entendimento da Corte de 

Contas sobre a impossibilidade de se desnaturar o objeto inicial da avença, ao prever que a 
alteração contratual só é possível se "não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado 

em outro de natureza e propósito diverso".  
 
Neste julgado, o Ministro revisor Adylson Motta asseverou que "a modificação decorrente 

não pode ser de vulto tal que venha a transfigurar o objeto original em outro, frustrando os princípios da 

obrigatoriedade de licitação e isonomia". 
 
Em resumo, as alterações nas especificações dos serviços não podem desvirtuar o objeto 

do contrato original. 
 
De qualquer forma, a análise jurídica sobre a possibilidade de alterações dos contratos 

administrativos deve ser promovida a partir da necessária convivência de dois grupos de 
elementos constitucionais: os princípios de isonomia e impessoalidade em matéria de 
contratações públicas, de um lado, e os princípios de eficiência e economicidade, de outro. 

 
Nesse contexto, a Lei nº. 8.666/93 traz os critérios objetivos que visam estabelecer o 

equilíbrio entre esses grupos de normas constitucionais, podendo-se afirmar que a mutabilidade 
é característica intrínseca dos contratos administrativos, limitada aos critérios objetivos previstos 
na mesma lei.  

 
A alteração do objeto contratual não é vedada, portanto. Apenas o administrador, em 

sua discricionariedade, deve seguir os balizamentos dados pela lei e pelos princípios 
administrativos. 

 
Sobretudo, a alteração deve ser moderada, de forma que tal modificação não transmude 

o objeto contratual, mantendo-se, assim, a correspondência entre o objeto da avença e o objeto do 
certame licitatório, a fim de que se evite afronta indireta ao princípio da primazia da licitação 
pública sobre contratações diretas (art. 37, XXI, da CF/88). 

 
De acordo com o entendimento do TCU, em sua Decisão nº. 215/1999 – Plenário, extrai-

se que: 
 

“Quase sempre, as alterações qualitativas são necessárias e imprescindíveis à realização do objeto 

e, conseqüentemente, à realização do interesse público primário, pois que este se confunde com 

aquele. As alterações qualitativas podem derivar tanto de modificações de projeto ou de 

especificação do objeto quanto da necessidade de acréscimo ou supressão de obras, serviços ou 

materiais, decorrentes de situações de fato vislumbradas após a contratação. Conquanto não se 

modifique o objeto contratual, em natureza ou dimensão, é de ressaltar que a implementação de 

alterações qualitativas requerem, em regra, mudanças no valor original do contrato.” (Grifei) 
 
No presente caso, O Departamento interessado busca a alteração qualitativa para o fim 

de alterar a Cláusula Primeira, o valor unitário do item 29 – kit de roda skate, passando de “R$ 

9,38” para “R$ 93,83”.  
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Justificou-se a necessidade da referida alteração tendo em vista que, após o processo 

licitatório supracitado, verificou-se um equívoco no lançamento dos valores no sistema de dados 
devido a um erro de digitação ao suprimir o número “3” ao final do valor unitário, o que 
ocasionou lançamento errôneo no contrato respectivo.  
 

Portanto, constata-se que se trata de modificação qualitativa, decorrente de situações de 
fato verificadas após a contratação (pleno atendimento do fornecimento com modificação 
moderada do objeto) e que não importa em gastos além dos previstos no contrato inicial, fato 
que, por si só, já demonstra a conveniência para a municipalidade. 

 
Sendo assim, não havendo descaracterização do objeto contratado, mas meros 

aperfeiçoamentos e adequações para atender os interesses e necessidades do Município e do 
prestador do serviço, não há óbice a que se promova a alteração pretendida. 

 
Ademais, verifica-se que foram observados todos os pressupostos preconizados pela lei 

e pelo próprio TCU para a excepcional modificação contratual, pois dessa maneira evita-se a 
excessiva onerosidade nas obrigações do contratado, sendo que o novo pacto representa a 
manifestação de sua vontade.  
 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo DEFERIMENTO do 

pedido de termo aditivo ao Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº. 676/2022 (Pregão nº. 
064/2022), firmado com a empresa acima nominada, especificamente para alterar a Cláusula 
Primeira, quanto ao valor unitário do item 29 – kit de roda skate, passando de “R$ 9,38” para “R$ 

93,83”.  
 
Em caso de concordância do Prefeito Municipal, dê-se ciência ao Controle Interno, por 

força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.1  
 
É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 25 de agosto de 2022. 
 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
      DECRETOS 040/2015 – 013/2017 

          OAB/PR 41.048 

                                                 
1 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 

despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Memorando 3- 10.487/2022

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Bianca N.

Data: 26/08/2022 às 07:20:11

 

correção valor item

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_625_2022.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 26/08/2022 09:52:07 1Doc MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 897D-870F-F2B2-9321 
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DESPACHO N.º 625/2022 
 

 
PROCESSO N.º :  10.487/2022 
REQUERENTE :  DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 676/2022 – PREGÃO N.º 064/2023 
OBJETO :  FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ENTIDADES INSCRITAS NO CMDCA 
ASSUNTO : REQUERIMENTO DE ADITIVO QUALITATIVO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formulação de termo aditivo qualitativo 
ao Contrato n.º 676/2022, referente ao fornecimento de produtos para entidades inscritas 
no CMDCA.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação do Departamento, contrato 

administrativo, certidões e parecer jurídico. 
 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 1.191/2022, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo quali-
tativo para alterar a Cláusula Primeira, quanto ao valor unitário do item 29 – kit de roda 
skate, passando de “R$ 9,38” para “R$ 93,83”. 

 
Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 

aposição de assinatura digitalizada no termo. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 26 de agosto de 2022. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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  Memorando 4- 10.487/2022

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Alex C.

Data: 06/09/2022 às 15:53:47

 

BOA TARDE

EM ANEXO 

01º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS Nº 676/2022 PREGÃO Nº
064/2022, PARA FINS DE ARQUIVAMENTO.

OBRIGADA.

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_1_CORRECAO_DO_VALOR_CONT_676_R27_TECNOLOGIA_LTDA_ME.pdf

PUBLICACAO_ADITIVO_N_1_CONT_676_publicado_87882_2022_09_01_.pdf
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01º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS Nº 676/2022 

PREGÃO Nº 064/2022 

 
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa R2T 

TECNOLOGIA LTDA. - ME, na forma abaixo: 
 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público 

Interno, com sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-66, 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, portador do CPF Nº 020.762.969-21. 

 
CONTRATADA R2T TECNOLOGIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 26.305.083/0001-10, estabelecida na Rua JOAO PESSOA , 972, CEP: 85506230, Bairro SANTA 
TEREZINHA, na cidade de PATO BRANCO/PR. 

 
OBJETO: Fornecimento de produtos para as entidades regularmente inscritas junto ao Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, que possuam planos de trabalho e aplicação devidamente 
aprovados para participarem da partilha dos recursos referentes à campanha Tributo a Cidadania 2020/2021. 

 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pelo Departamento de Compras, Licitações e 

Contratos, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento da modificação qualitativa do valor do produto do 
item 29, conforme o contido no Processo Administrativo nº 10.487/2022. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica corrigido o valor que consta no contrato original, conforme abaixo 

especificado: 
Lote Item Código  

 
Descrição  Marca Unidade Quantidade Valor unitário 

que consta no 
contrato R$ 

Valor unitário 
que deverá 
ser inserido 
no contrato 

R$ 
001 29 80246 KIT DE RODA SKATE STREET 51MM  BLACK UN 10,00 9,38 93,80 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato, 

ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do original, a fim de que juntos produzam um só 
efeito. 

 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta 

seus efeitos legais e jurídicos. 
 

Francisco Beltrão, 31 de agosto de 2022. 
 
 

CLEBER FONTANA J. R2T TECNOLOGIA LTDA - ME 
. 

CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL RUANA RUARO TAVARES 

CONTRATANTE CPF Nº 062.151.459 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público extrato de rerratificação de Termo de Aditivo: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 005/2022 – Pregão Eletrônico nº 181/2021. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de medicamentos para dispensação gratuita, psicotrópicos, e injetáveis para as 
farmácias municipais e distribuição nas unidades municipais de saúde e UPA do Município de Francisco Beltrão, durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela empresa, o Departamento Jurídico opinou pelo deferimento de reequilíbrio de valor do 
ITEM 84 (Cód. 7672) da ata, conforme o contido no Processo Administrativo nº 4.785/2022. 
ADITIVO: Fica atualizado o valor do item abaixo especificado: 
  

Lote Item Código Descrição Unid 
Preço Unitário 
Contratado R$ 

Preço Unitário 
Atualizado R$ 

001 84 7672 CLONAZEPAN. 5MG/ML SOLUÇÃO ORAL – GOTAS FRASCO 20 ML. FR 1,30 2,14 

  
Francisco Beltrão, 01 de setembro de 2022. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:4BAA3012 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, tornam público o Termo de Aditivo. 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa R2T TECNOLOGIA LTDA. – 
ESPÉCIE: Contrato de Fornecimento de Mercadorias Nº 676/2022 Pregão Nº 064/2022. 
OBJETO: : Fornecimento de produtos para as entidades regularmente inscritas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, que possuam planos de trabalho e aplicação devidamente aprovados para participarem da partilha dos recursos referentes à 
campanha Tributo a Cidadania 2020/2021. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pelo Departamento de Compras, Licitações e Contratos, o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento da modificação qualitativa do valor do produto do item 29, conforme o contido no Processo Administrativo nº 10.487/2022. 
ADITIVO: Fica corrigido o valor que consta no contrato original, conforme abaixo especificado: 
  

Lote Item Código 
  

Descrição Marca Unidade Quantidade 
Valor unitário que 
consta no contrato 
R$ 

Valor unitário que 
deverá ser inserido 
no contrato R$ 

001 29 80246 KIT DE RODA SKATE STREET 51MM BLACK UN 10,00 9,38 93,80 

  
Francisco Beltrão, 01 setembro de 2021. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:C14761C3 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇAO ADITIVO 

 
A Secretária Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público extrato de termo aditivo a Ata de Registro de Preços: 
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA. 
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 261/2022 – Pregão Eletrônico nº 010/2022. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de móveis e equipamentos para utilização da Municipalidade. 
JUSTIFICATIVA: Em atenção ao pedido protocolado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o Departamento Jurídico opinou pelo 
deferimento da modificação da especificação das características do produto objeto do item 25 – geladeira, conforme o contido no Processo 
Administrativo nº 7.736/2022. 
ADITIVO: Fica alterada a especificação do produto que consta no contrato original, conforme abaixo especificado: 
  
Lote Item Código  Descrição que consta na Ata Descrição que deverá ser inserida no produto 

001 25 79399 

GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE PEQUENA CARACTERÍSTICAS 
Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração ―frostfree‖ com 
capacidade mínima de 300litros. 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível 
para a instalação do equipamento. 
- Largura máxima: 620mm. 
- Capacidade total: mínima de 300litros. 
- Gabinete tipo “duplex” com duas portas (freezer e refrigerador). 
- Refrigerador vertical combinado, linha branca. 
- Sistema de refrigeração ―frostfree‖. 
- Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento 
em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. 
- Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das 
prateleiras internas deslizantes. 
- Conjunto prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. 
- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. 
- Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. 
- Sistema de fechamento hermético. 
- Batente das portas dotados de sistema antitranspirante. 
- Dobradiças metálicas. 
- Sapatas niveladoras. 

GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE PEQUENA CARACTERÍSTICAS 
Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração ―frostfree‖ com 
capacidade mínima de 300litros. 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível 
para a instalação do equipamento. 
- Largura máxima: 620mm. 
- Capacidade total: mínima de 300litros. 
- Refrigerador vertical, linha branca. 
- Sistema de refrigeração ―frostfree‖. 
- Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento 
em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. 
- Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das 
prateleiras internas deslizantes. 
- Conjunto prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. 
- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. 
- Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. 
- Sistema de fechamento hermético. 
- Batente das portas dotados de sistema antitranspirante. 
- Dobradiças metálicas. 
- Sapatas niveladoras. 
- Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. 
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