
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº. 079/2018 

 

O PREFEITO, do MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU 
no uso de suas atribuições legais, torna público, para o 

conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 

PREÇOS, do tipo Menor Preço por Lote, para a Registro de 

preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de 

fisioterapia para reabilitação conforme contido na resolução 

269/2016, conforme descrito no Anexo I do edital. 
 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002 e o Decreto Municipal nº 1667/2007 e, os artigos 42, 43, 44, 45, e 46 da LC-123/2006 e 

subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores. 

 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 08/06/2018.  

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min. do dia 08/06/2018.  

 

LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado no link - licitações” 

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

 

OBJETO - Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada 

para o fornecimento de materiais de curativo de alta complexidade para tratamento de 

pacientes com feridas crônicas e agudas, conforme descrito no Anexo I do edital. 
Compõem este Edital os seguintes anexos: 

ANEXO 01 Descrição do Objeto 

ANEXO 02 Minuta do Termo do Contrato 

ANEXO 03 Exigências para Habilitação 

ANEXO 04 Modelo de Declaração de Idoneidade 

ANEXO 05 Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação 

ANEXO 06 Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da 

empresa empregadora 

ANEXO 07 Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital 

ANEXO 08 Procuração nomeando representante Legal 

ANEXO 09 Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP 

ANEXO 10 Ficha técnica descritiva 

ANEXO 11 Ficha Cadastral de Fornecedor; 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS será realizado em sessão pública, 

por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - 

em todas as suas fases através do Sistema de PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO 

DE PREÇOS (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.  

 

1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Cruzeiro do Iguaçu, 

denominada Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 

transferidos para o aplicativo ―Bll compras‖ constante da página eletrônica da Bolsa de 

Licitações e Leilões do Brasil (www.bll.org.br). 

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/


 

1.3      O presente edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da 

LC 123/2006, atendendo o direito de prioridade para microempresa de pequeno porte 

para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços. 

 

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

 

2.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição e 

cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para 

início da disputa. 

 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Poderão participar desta Licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente 

estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas 

as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos; 

3.2 Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS as 

empresas que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo 

cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil; 

3.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas; 

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, 

concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou 

declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente. 

3.5 Não será admitida a participação de interessados que se encontrem sob as seguintes 

condições: 

3.6 Que não se qualifiquem como microempresas ou empresas de pequeno porte; 

3.7 Que, embora qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, incidam 

em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 

2006; 

3.8 Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para participarem de licitação, 

imposta pela Administração Pública, no âmbito Estadual ou por qualquer órgão da 

Administração Pública, motivada pelas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520 de 

17 de junho de 2002 e no art. 87, III da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. 

3.9 Que tenham sido declarados inidôneos por qualquer órgão da Administração Pública, 

direta ou indireta, nas hipóteses do art. 87, IV da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 

1993. 

3.10      Não poderão participar, direta ou indiretamente, licitantes que mantenham sociedade ou 

participação com servidor (es) ou dirigente(s) que esteja(m) ligado(s) a qualquer um dos 

órgãos envolvidos no processo em análise. Considera-se participação indireta e 

existência de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista. 

3.11       Estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da 

Administração, perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS. 

3.12  Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou 

através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do 

Brasil, telefone: (041) 3042-9909 – até horário fixado neste Edital para apresentação da 

proposta e início do pregão. 

3.13  A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e 

credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido 

acompanhado dos seguintes documentos: 



a) Termo de Credenciamento (instrumento particular de mandato), declarando 

cumprir as exigências do Edital, bem como outorgando poderes específicos de sua 

representação (direta ou indireta) no pregão, conforme modelo do ANEXO 08. 

b) Ficha técnica descritiva (única) com todas as especificações do objeto da licitação 

em conformidade com o ANEXO 10;  

c) inserção no sistema do valor inicial de cada item/lote e a respectiva marca do 

(digitando ―produto sem marca‖ quando for o caso, ex. serviços). 

 

 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

4.1 O certame será conduzido pela Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

      b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

      c) abrir as propostas de preços; 

      d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos; 

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de 

menor preço; 

 g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

 h) declarar o vencedor; 

 i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E 

LEILÕES DO BRASIL 

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 

instrumento de mandato previsto no item 3.6 “a”, com firma reconhecida, operador 

devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de 

Licitações e Leilões do Brasil, ou pela própria Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, 

atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e 

operações no sistema de compras do site: www.bll.org.br  

4.3  A participação do licitante no PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS se 

dará por meio de corretora contratada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que 

deverá manifestar em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 

lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia 

definição de senha privativa. 

4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS, salvo quando canceladas por 

solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil; 

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa 

de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade 

http://www.bll.org.br/


técnica para realização das transações inerentes ao PREGÃO ELETRÔNICO 

REGISTRO DE PREÇOS; 

 

            PARTICIPAÇÃO 

 

4.8    A participação no PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS se dará por meio 

da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador 

direto, ou da corretora de mercadorias) e subseqüente cadastramento para participar do 

pregão e encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.  

 

4.9     Caberá ao fornecedor 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 da desconexão do seu 

representante; 

 

4.10    Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida 

pelo número (41) 3042-9909, e-mail: contato@bll.org.br, ou através de uma corretora de 

mercadorias associada. 

 

 ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

4.11 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento 

da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO 

REGISTRO DE PREÇOS, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando 

a Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 

4.12 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados 

ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 

imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

4.13 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, 

desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido 

para o item; 

4.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar; 

 

4.15     Não    será   aceita    ficha técnica  com  valores  superiores ao máximo fixado no 

Edital (REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO DO ITEM/LOTE). O 

descumprimento desse requisito implicará na desclassificação do licitante; 

4.16   Fica a critério do   Pregoeiro   a autorização  da  correção  de lances com valores 

digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de 

lances; 
4.17 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos 

demais participantes; 

 

4.18    No caso de desconexão com a Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do PREGÃO 

ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS, o sistema eletrônico poderá permanecer 

acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando a Pregoeiro, quando 

possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;  

 

mailto:contato@bll.org.br


4.19 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do PREGÃO 

ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS será suspensa e terá reinício somente após 

comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de 

mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão; 

4.20   A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 

iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de 

tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 

(um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo, em 

hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances; (FECHAMENTO 

RANDÔMICO) 

4.20.1 Devido a imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o 

seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que 

poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil;  

4.21  Facultativamente, a Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante 

encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso 

do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, 

antes de anunciar o vencedor, a Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico 

contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, 

para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação; 

4.22    O  sistema   informará   a proposta de menor  preço (ou melhor proposta) imediatamente 

após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão 

pela Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 

4.23     Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Anexo 3, e Anexos,  4, 5, 6 e 7 

deste Edital (e quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o 

Anexo 9), da Empresa vencedora, deverão ser encaminhados em originais ou cópias 

autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão 

pública virtual, juntamente com a proposta de preços, para a Prefeitura Municipal de 

Cruzeiro do Iguaçu, localizada na  Avenida 13 de Maio, 906, Centro – Cruzeiro do 

Iguaçu – PR. Fone (46) 3572-8000/8018. Responsável pelo recebimento Tatiane 

Aparecida do Prado. E, envio digitalizado dos documentos de habilitação via email: 

licitacaocruzeiro@hotmail.com, na data de realização da sessão. O não cumprimento do 

referido prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, passando-se 

assim, para a segunda colocada. Após a conferência dos documentos enviados, se 

estiverem de acordo com o solicitado será declarada a empresa vencedora do item e 

aberto o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso; 
4.24    A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação  

até o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 4.23. 

Será informado no chat o horário e a data exata em que se continuarão os trabalhos; 

 

4.25   O  não cumprimento  do envio dos  documentos de habilitação dentro do prazo acima 

estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 11.2, deste Edital, podendo a 

Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subseqüente; 

 

4.26  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender 

às exigências habilitatórias, a Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, 

verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 

atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeiro poderá negociar com o participante 

para que seja obtido preço melhor; 
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4.27    Caso não  sejam  apresentado lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e valor estimado para a contratação; 

4.28  Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao 

autor da proposta ou lance de menor preço;  

 

5.       PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

5.1 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante 

será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

5.1.1 Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as 

ESPECIFICAÇÕES, MARCAS e quando for o caso, informar se a empresa é ME/EPP. 

A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e as marcas dos 

produtos neste campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de 

informação suficiente para classificação da proposta; 

5.2 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no ANEXO 01; 

5.3 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 

pública do Pregão; 

 

6.       PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

 

6.1    A Empresa vencedora, deverá enviar em até 03 (três) dias úteis, a documentação referente 

a habilitação e demais anexos, juntamente com  a Proposta de Preços escrita, com os 

valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas 

e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de 

habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão 

Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço 

completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo 

estipulado no item 4.24, deste Edital; 

 

6.2       Na proposta escrita, deverá conter: 

 a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto ou                                        

destacados; 

     b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da abertura 

das propostas virtuais; 

     c) Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a 

sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO 01, deste Edital; 

d) O valor unitário de cada item pertencente ao respectivo Lote, deverá ser apresentado de 

acordo com o desconto proporcional obtido no total do Lote; 

e) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

 

6.3      Atendidos  todos  os  requisitos,  será(ão)  considerada(s)  vencedora(s) a(s) licitante(s) 

que oferecer(em) o MENOR PREÇO, NO REGIME DE MENOR VALOR POR 

LOTE; 
6.4 Os preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos 

inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital. 

6.5 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da 

legislação em vigor; 

6.6 Serão desclassificadas as propostas que: 

6.6.1 Contenham mais de 03 (três) casas decimais em seus valores unitários; 



6.6.2 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) insuficiente(s) que 

permita(m) a perfeita identificação do produto licitado; 

6.6.3 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 

presente Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão do Pregoeiro; 

6.6.4 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão 

estes últimos. 

 

7.        GARANTIA 

 

7.1   A Empresa vencedora deverá entregar os itens licitados com o prazo de validade igual ou 

superior a 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento dos mesmos.  

 

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

8.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observado o 

prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho 

e de qualidade e demais condições definidas neste Edital; 

8.2   Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar nº  123/2006, serão 

observados os seguintes procedimentos: 

8.2.1 Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve 

proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5%(cinco 

por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada,será 

convocada pelo sistema eletrônico, via ―chat‖ de comunicação do PREGÃO 

ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS para, no prazo de 5(cinco) minutos após 

a convocação, apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do 

certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada 

em seu favor o objeto do pregão; 

    b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou  empresas de 

pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 8.2.1, o sistema 

realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será 

convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea ―a‖.  

      c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada, na forma da alínea ―a'‖ anterior, serão convocadas as remanescentes, quando 

houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

8.2.2 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.2.1, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde 

de que atenda aos requisitos de habilitação. 

8.3  a Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o 

caso, após negociação e decisão pela Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor 

valor; 

8.4 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse 

procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 

Edital; 

8.5       Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 4.26 e 4.27 deste Edital, a Pregoeiro 

poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço; 



8.6       Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos 

do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

9. HABILITAÇÃO 

 

9.1      Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Anexo 03 deste Edital, (e quando a 

empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo 03), deverão ser 

digitalizados e anexados em campo próprio do sistema junto com cadastramento da 

proposta inicial de preço, onde é responsabilidade do licitante que as informações serão 

fidedignas as apresentadas posteriormente.  

9.2  Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser 

encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias 

úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços 

corrigida, para a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – Pr, sito Av 13 de Maio, 

906, Centro, Cruzeiro do Iguaçu-PR, CEP:85.598-000. 

9.3     Conforme ANEXO 03  

 

10.  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

10.1 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo 

para responder pelo proponente; 

10.2 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da Pregoeiro poderá 

fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese 

das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os 

interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de 

dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente; 

10.3 A falta de manifestação imediata no momento e tempo estipulado durante a licitação e  

motivada importará a preclusão do direito de recurso; 

10.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 

10.5 Os recursos contra decisões da Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 

10.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.7   Os recursos deverão ser enviados em duas vias. Uma via original deverá ser 

encaminhada para a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, no endereço: Avenida 

13 de Maio, 906 – Centro – Cruzeiro do Iguaçu – CEP 85.598-000, Divisão de 

Licitações, esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do 

recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada no processo. 

Junto com este documento original, deverá ser enviado também uma cópia  por e-

mail  licitacaocruzeiro@hotmail.com para que seja possível a publicação on-line das 

razões do recurso interposto e a decisão cabida à este. 

 

11.      MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1.  A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 

definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem 

prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 

mailto:licitacaocruzeiro@hotmail.com


       a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto 

licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento). 

      b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do 

contrato, exceto prazo de entrega. 

 

11.2.  Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a 

licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, 

falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem 

declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as 

seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo 

infrator: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 

02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e 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; 

 

11.3.   Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê  defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 

processo. 

 

12.     FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO 

 

12.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, O Município de Cruzeiro do Iguaçu 

firmará contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando a execução do 

objeto desta licitação nos termos da minuta anexo 02 que integra este Edital; 

12.2 O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da 

convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer à Prefeitura Municipal 

sito a Avenida 13 de Maio, 906 – Centro – Cruzeiro do Iguaçu – Paraná, poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE 

VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo 

Município de Cruzeiro do Iguaçu. 

12.3 A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar a Minuta do Contrato dentro 

do prazo estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades 

previstas nos itens 11.1 e 11.2, deste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, 

sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação da a 

sua compatibilidade de proposta e habilitação, com esta licitação, para celebração do 

Contrato; 

 

13. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

13.1    O prazo de entrega dos itens/objetos licitados será de até 05 dias úteis após a  emissão da 

ordem de compra/solicitação, durante o horário de atendimento (em dias úteis, das 7:30 

as 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas), na Sede da Secretaria de Saúde localizada na Av. 26 

de Abril, 403, Centro, Cruzeiro do Iguaçu – Pr. Sendo os pedidos/solicitação emitidos 

durante o período de vigência do contrato até 12 meses apos assinatura da ata de 

registro de preços. 



13.2 Os produtos ao serem entregues deverão estar em conformidade com o que foi solicitado 

no edital, sendo que em caso de discrepância os mesmos deverão ser substituídos; 

 

14.       PAGAMENTO 

14.1   O pagamento será efetuado parcelado, mensal, após entrega dos produtos solicitados, até 

30 dias após o protocolo da Nota Fiscal Eletrônica, em que no campo referente aos dados 

adicionais deverá consta o número do(s) lote(s) do(s) produtos e a validade; 

14.2 Dotações orçamentárias: 007 – Secretaria Mun. de Saúde 

07.001 – Fundo Municipal de Saúde 

10.301.0008.2053 – Investimento em Estruturação nos Serviços de Saúde 

4.4.90.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente. 

 

 

15        REAJUSTAMENTO 

15.1     Os preços oferecidos não serão reajustados. 

 

16 DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1    A presente  licitação  não importa  necessariamente  em contratação,  podendo   o 

Município de Cruzeiro do Iguaçu revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 

público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 

conhecimento dos participantes da licitação. O Município de Cruzeiro do Iguaçu poderá, 

ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua 

abertura; 

16.2    O proponente  é  responsável   pela  fidelidade e  legitimidade    das  Informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de 

qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 

imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 

vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis; 

16.3 É facultado a Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 

16.4  Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 

fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 

16.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta; 

16.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação; 

16.8 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 

mediante publicação no Diário Oficial do Estado; 

16.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pela Pregoeiro; 

16.9  A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital; 

16.10   Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, qualquer responsabilidade pelas 

obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às 

condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da 

negociação realizada. 



16.11  O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital 

será o de Dois Vizinhos/PR, considerado aquele a que está vinculado a Pregoeiro;  

16.12   a  Pregoeiro  e sua Equipe de Apoio,   atenderá aos  interessados  no   horário de 

8hs30min às 11:30 horas e, 13:15 as 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no 

Endereço Avenida 13 de Maio, 906, Centro, Cruzeiro do Iguaçu, Paraná, para melhores 

esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o período de férias, haverá equipe de plantão 

para atendimento dos interessados; 

16.13  A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte 

dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;  

16.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 

que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

16.15  O valor máximo estimado para este Pregão é de R$:123.495,00 (cento e vinte e três mil 

quatrocentos e noventa e cinco reais); 

16.16  Os casos omissos  neste Edital, serão resolvidos pela Pregoeiro, nos termos da legislação 

pertinente. 

 

Cruzeiro do Iguaçu - Pr, 21 de maio de 2018. 

 

 

 

JOSÉ NILTON DE SOUZA 

PREGOEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO  

 

1 – OBJETO / JUSTIFICATIVA:  

 

1.1 O presente Pregão tem por objeto a Registro de preços para futura e eventual aquisição de 

equipamentos de fisioterapia para reabilitação conforme contido na resolução 

269/2016, conforme descrito no Anexo I do edital, e neste Termo de Referência. 

1.1.1 Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o 

objeto descritas no site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as 

últimas. 

 

2 - ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS / PREÇO ESTIMADO: 

Qtde. Equipamento Descrição Valor 

Unitário 

Valor Total 

02 Martelo de 

Buck 

 

Equipamento utilizado para testar reflexos articulares e 

para 

medir a sensibilidade nervosa. Martelo em aço 

inoxidável; 

extremidades de borracha; escova rosqueada na 

extremidade do 

cabo; agulha inserida na extremidade da cabeça. 

 

42,50 R$85,00 

02 Goniômetro G 

35 

cm 

 

Equipamento que avalia a amplitude do movimento de 

grandes 

articulações. Goniômetro em material de PVC; duas 

réguas com 

graduação para mensuração de amplitude; sistema 

transferidor de 

0° a 360°. 

 

20,00 R$40,00 

01 Maca Maca fixa para atendimento de fisioterapia 

individualizado. Maca 

de madeira; espuma de densidade 28; revestido por 

courvin 

anticalor. Dimensões aproximadas: 80cm x 190cm x 

83cm 

(CxLxA). Capacidade suportada: 450 kg 

780,00 R$ 780,00 

02 Escada auxiliar 

com 2 degraus 

 

Armação tubular, com revestimento sintético; degraus 

com 

revestimento antiderrapante; pés com ponteira de 

borracha. 

165,00 R$ 330,00 

02 Rolo de 

posicionamento 

Utilizado para posicionar o paciente para realizar a 

terapia. Rolo 

de espuma; revestido com courvin. Dimensões 

85,00 R$ 170,00 



 aproximadas: 

60cm x 25cm 

03 Travesseiro Travesseiro em espuma; revestido com courvin; 

dimensões 

aproximadas: 40cm x 60cm. 

55,00 R$ 165,00 

03 Cunha media 

em 

espuma 

 

Utilizado para posicionar o paciente para realizar a 

terapia. 

Cunha de espuma; revestida e courvin; dimensões 

aproximadas: 

47 cm x 30 cm x 50 cm 

150,00 R$ 450,00 

02 Bicicleta 

Ergométrica 

horizontal 

 

Utilizada para reabilitação funcional aeróbica, 

fortalecimento de 

membros inferiores. Display em LCD; monitoramento: 

distância, 

cronômetro, monitorizacão cardíaca, calorias, nível de 

carga e 

relógio. Dimensões aproximadas: 1,41m, 0,63m, 

1,04m 

3.500,00  

R$ 7000,00 

01 Esteira Elétrica 

Ergométrica 

 

Utilizada para reabilitação funcional aeróbica. Três 

regulagens 

de inclinação; Velocidade ajustável até 16km/h; Painel 

de LCD; 

Monitoramento: distância, tempo, calorias, pulso, 

programas e 

velocidades, monitoramento cardíaco; programas pré 

definidos 

de motivação de exercícios; Dimensões aproximadas 

da Lona: 

40cm x 120cm. Dimensões aproximadas do produto: 

165cm, 

66cm, 127cm 

2.500,00  

R$2.500,00 

03 Andador adulto 

 

Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. 

Material de 

alumínio; regulável; ponteira de borracha 

antiderrapante; 

dobrável e articulável; capacidade Suportada: 90kg. 

 

120,00 R$ 360,00 

01 Andador 

infantil 

 

Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. 

Material de 

alumínio; regulável; Ponteira de borracha 

antiderrapante; 

Dobrável e articulável; Capacidade Suportada: 80Kg. 

 

120,00 120,00 

01 Bengala 4 

pontas 

Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. 

Material de 

alumínio; regulável; Ponteira de borracha 

70,00 R$ 70,00 



antiderrapante; altura 

máxima: 93cm; altura mínima: 81cm; Capacidade 

Suportada: 

100Kg. 

 

05 Muleta 

canadense 

adulto 

 

Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. 

Material de 

alumínio; Braçadeira de polipropileno e anatômico; 

Apoio de 

mão de polipropileno de fácil preensão; Trava de 

Segurança; 

Nível de Regulagem; Ponteira de borracha 

antiderrapante; 

capacidade Suportada: 90Kg. 

 

120,00 R$ 600,00 

01 Muleta 

canadense 

infantil 

 

Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. 

Material de 

alumínio; Braçadeira de polipropileno e anatômico; 

Apoio de 

mão de polipropileno de fácil preensão; Trava de 

Segurança; 

Nível de Regulagem; Ponteira de borracha 

antiderrapante; 

Capacidade Suportada: 90Kg. 

 

80,00 R$ 80,00 

01 Muleta auxiliar 

adulto 

 

Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. 

Material de 

alumínio; Apoio de mão e axilar de borracha; Nível de 

Regulagem; Ponteira de borracha antiderrapante. 

 

110,00 R$ 110,00 

02 Ultrassom1e 3 

MHz 

 

Utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos 

de 

afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que 

afetam o 

sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do 

esqueleto, periartrites, etc. Frequências de 1MHz ou 

3MHz; 

Protocolos pré definidos de tratamento; Tecnologia de 

operação 

micro controlada; Tela em LCD; Cabeçote com dupla 

face de 

alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; 

Repetição 

de Pulso com 100Hz, 48Hz e modulação em 20 ou 50 

de tempo 

ON. Repetição de pulso com 100Hz, 48 Hz e 16 Hz e 

modulação 

de 10,20,50 de tempo ON; intensidade regulada e 

mesurada em 

W/cm2 visualizadas através do painel digital; Timer; 

Saída para 

1.200,00  

 

R$ 2.400,00 



terapiacombinada; Bivolt. 

 

02 Aparelho de 

corrente russa 

 

 

Modulações: Contínuo / sincronizado / recíproco / 

facial; 

Frequência de recorte variável de 1 a 200 Hz; Rise - 

variável de 

1 a 10 segundos; Decay - variável de 1 a 10 segundos; 

ON - 

variável de 1 a 60 segundos; OFF - variável de 1 a 60 

segundos. 

Acompanhado de cabos, eletrodos e todos os 

acessórios 

necessários para o bom funcionamento do 

equipamento. 

Dimensões e pesos aproximados : 25.0 cm x 19.0 cm x 

14.0 cm 

(C x L x A) Peso: 3.0 kg. Peso: 4.0 kg 

 

2.000,00  

R$4.000,00 

04 Correntes 

TENS/FES 

 

Utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções 

neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia 

no 

tratamento das algias. Equipamento com duas 

correntes TENS e 

FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de 

ajuste de 

intensidade independentes; tecla que permita gerar 

estímulo 

manual de contração; programação via teclado; painel 

Frontal 

LCD; timer; bivolt. 

 

1.200,00 R$4.800,00 

80 Eletrodos de 

silicone 

(lavável) 

 

Utilizado para equipamentos de eletroterapia. Material 

de 

silicone; reutilizáveis; material de boa condutibilidade. 

40 

3,00 R$ 240,00 

 

01 

Conjunto de 5 

bastões com 

suporte 

 

Utilizado para alongamento, fortalecimento e ganho de 

amplitude 

de movimento (ADM). Confeccionado em madeira, 5 

cores de 

bastões, suporte para fixação na parede. 5batões de 

1,5m X 

0,03m X 0,03m. 

 

330,00 R$ 330,00 

01 Bola Suíça - 45 

cm 

 

Utilizada para força muscular, resistência flexibilidade 

e 

equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 

200kg, 

sistema antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro. 

 

40,00 R$ 40,00 

08 Faixa Elástica 

resistência 

Utilizado para exercícios físicos de reabilitação e 

fortalecimento.. 
30,00 R$ 240,00 



média 

 

Confeccionada em borracha, com sistema de 

resistência 

progressiva, 1 metro de comprimento, grau de 

resistência média. 

 

08 Faixa Elástica 

resistência fraca 

 

Utilizado para exercícios físicos de reabilitação e 

fortalecimento. 

Confeccionada em borracha, com sistema de 

resistência 

progressiva, 1 metro de comprimento, grau de 

resistência fraca 

 

25,00 R$ 200,00 

06 Faixa Elástica 

resistência forte 

 

Utilizado para exercícios físicos de reabilitação e 

fortalecimento. 

Confeccionada em borracha, com sistema de 

resistência 

progressiva, 1 metro de comprimento, grau de 

resistência forte. 

 

45,00 R$ 270,00 

02par Halter 

emborrachado 

2Kg 

 

Utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro 

fundido, 

revestida com vinil PVC, camada impermeável, 

protegida contra 

oxidação e impacto. Em cores diferentes para 

identificar o peso, 

com peso de 2kg. 

 

60,00 R$ 120,00 

02par Tornozeleira 1 

Kg 

 

Utilizado para exercícios de fortalecimento. 

Confeccionado em 

bagum ou material de alta resistência, revestimento 

vinilico 

preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal 

para 

atingir a carga necessária. Fechamento em velcro. 

 

40,00 R$ 80,00 

02par Tornozeleira 2 

Kg 

 

Utilizado para exercícios de fortalecimento. 

Confeccionado em 

bagum ou material de alta resistência, revestimento 

vinilico 

preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal 

para 

atingir a carga necessária. Fechamento em velcro. 

 

50,00 R$ 100,00 

01par Tornozeleira 3 

Kg 

 

 

Utilizado para exercícios de fortalecimento. 

Confeccionado em 

bagum ou material de alta resistência, revestimento 

vinilico 

preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal 

para 

atingir a carga necessária. Fechamento em velcro. 

 

60,00 R$ 60,00 



02 par Tornozeleira 5 

Kg 

 

Utilizado para exercícios de fortalecimento. 

Confeccionado em 

bagum ou material de alta resistência, revestimento 

vinilico 

preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal 

para 

atingir a carga necessária. Fechamento em velcro. 

 

85,00 R$170,00 

02 Balancim - 

balanço 

de 

propriocepção 

 

Utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio 

Bipodal e 

Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da 

musculatura da 

cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. 

Antiferruginoso, 

Plataforma central fixada por correntes zincadas, piso 

revestido 

de material antiderrapante, Dimensões aproximadas 

externa 

total: 0, 70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões 

aproximadas da 

base interna: 0,40x0,20cnn(CXL). Peso: 4,8kg 

(aproximadamente). 

 

600,00 R$1200,00 

01 Mesa carrinho 

auxiliar com 

gavetas 

 

Utilizada para acomodar o material e os equipamentos 

durante o 

atendimento fisioterapêutico. Composta por: estrutura 

de 

madeira MDF, 2 gavetas em MDF, sistema de 

rodízios, suporte 

para aparelhos de fisioterapia. Dimensões e pesos 

aproximados: 

0,50m x 0,40m x 0,77m (C X L X A). Peso: 20,0kg 

 

560,00 R$ 560,00 

02 Mesa carrinho 

auxiliar com 

prateleiras 

 

Utilizada para acomodar o material e os equipamentos 

durante o 

atendimento fisioterapêutico. Composta por: estrutura 

de aço, 

três prateleira em MDF, sistema de rodízios, suporte 

para cabos, 

desmontável. Dimensões e pesos aproximados: 0,50m 

x 0,40m x 

0,90m (C X L X A). Peso: 11,5kg 

 

430,00 R$ 860,00 

02 Disco de 

equilíbrio 

flexível com 

bomba 

de ar 

 

Acessório para exercícios de coordenação motora, 

equilíbrio e 

propriocepção de membros inferiores. Composto por: 

material 

vilínico PVC Flexível, não tóxico, com superfície 

rugosa; Suporta 

até 100kg. Dimensões e pesos aproximados: 35.0cm x 

6.0cm 

70,00 R$ 140,00 



(DXA). Peso: 1,7kg 

 

04 Terapia 

vibratória 

expiratória 

Terapia vibratória expiratória para mobilização de 

secreções. 

Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória 

positiva; 

Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar 

intermitente; Material 

do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do 

bocal: PVC; 

Material da esfera: aço carbono com revestimento 

superficial; 

Pressão não superior a 18 cm H2O; Frequência obtida: 

de 7 a 19 

Hz; Comprimento: proximadamente12,5cm; Esfera: 

1,9cm; Peso: 

120g. 

 

27,50 R$ 110,00 

01 Aparelho de 

laser e 

caneta 

infravermelho 

 

Utilizado para auxílio ao tratamento de doenças 

inflamatórias, 

processos cicatriciais, estimulação na produção de 

colágeno, 

microcirculação, entre outros benefícios. Visor de 

LCD; timer; 

bivolt ; laser terapêutico de baixa frequência; canetas: 

caneta 

Laser 660nm - AIGaInP - (Po - 30mW), caneta Laser 

830nm - 

GaAlAs - (Po - 30mW), caneta Laser 904nm - GaAs - 

(Po - 

70Wpico). Emissão de Laser contínuo ou pulsado; 

opção de 10 

frequências de modulação. Programas de tratamento 

pré 

definidos. 

4.800,00 R$900,00  

R$1300,00 

R$1100,00 

R$1500,00 

R$4800,00 

02 

 

Óculos para 

laser 

 

Óculos de segurança para o profissional de saúde e 

paciente. 

Constituído de armação em nylon resistente e flexível; 

lente de 

policarbonato; lente com tratamento anti-risco; 

proteção contra a 

grande; intensidade de luz, infravermelho e contra 

raios UVA e 

UVB. 

 

190,00  

R$380,00 

04 Inspirômetro de 

Incentivo 

adulto 

 

Exercitador respiratório para prevenção e tratamento 

de doenças 

boncopulmonares e atelectasias. Material: 

polipropileno; 

Dimensões: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm; Posicionamento do 

ponteiro: 

30,00  

R$ 120,00 



Modulação em O - Fácil; 1 - Regular; 2 - Difícil; 3 - 

Muito difícil; 

Que contenha: 01 Corpo montado; 01 Bocal; 01 

Mangueira. 

 

03 Inspirômetro de 

Incentivo 

infantil 

 

Indicado para iniciação dos exercícios respiratórios em 

crianças. 

Material: polipropileno; Dimensões: 13,5 x 6,9 x 14,2 

cm; 

Posicionamento do ponteiro: Modulação em O - Fácil; 

1 - 

Regular; 2 - Difícil; 3 - Muito difícil; Que contenha: 01 

Corpo 

montado; 01 Bocal; 01 Mangueira. Kit de adesivos 

para 

personalização lúdica infantil 

 

50,00  

R$150,00 

02 Medidor de 

pico de 

fluxo adulto e 

infantil 

 

Medidor de pico de fluxo respiratório. Corpo: Plástico; 

Bocal: 

Plástico (autoclavável); Barra Interna: Aço Inoxidável; 

Escala: 

ATS, 60-900I/min para adultos e crianças; Calibração: 

Manual; 

Válvula Uni-direcional: silicone; Dimensões: 

19,5x4,4cm 

(comprimento x diâmetro) 

170,00 R$340,00 

01 Tabua de 

equilíbrio 

para 

propriocepção 

 

Acessório para exercícios de coordenação motora, 

fortalecimento, equilíbrio e propriocepção de membros 

inferiores. 

Composto por: Madeira; tecido emborrachado; Piso 

revestido de 

material antiderrapante; Suporta até 100kg 

Dimensões e pesos aproximados: Dimensões: 57.0 cm 

x 40.0 

cm x 10.0 cm (C x L x A). Peso: 4.0 kg. 

 

120,00  

R$120,00 

01 Oxímetro de 

Pulso 

 

Equipamento que avalia o nível de oxigênio no sangue. 

Modelo 

compacto e portátil; visor com LED; informa o nível 

de Bateria; 

painel informa Sp02, FC e barra de intensidade do 

Pulso. 

 

130,00 R$130,00 

 

01 

 

Moldura para 

espelho com 

rodízios 

 

Utilizado para realização de exercícios mantendo a 

consciência 

corporal. Moldura de madeira; espelho; sistema de 

rodízios. 

Dimensões aproximadas: 1,87cm x 60cm x 50cm 

600,00  

R$600,00 

 Bola feijão - 9 0 

x 45 

Cm 

Utilizada para força muscular, resistência flexibilidade 

e 

equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 

80,00  



01  200kg, 

sistema antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de 

diâmetro. 

 

R$80,00 

 

01 

 

 

Barras 

Paralelas 

Barras Paralelas — Equipamento utilizado para 

reabilitação e 

treino da marcha. Estrutura em aço; regulagem até no 

máximo 

de 1,10m; corrimão em madeira; 1 par de corrimãos 

em madeira 

de aproximadamente 3 metros de comprimento, dotada 

de 3 

barras verticais de cada lado; piso antiderrapante . 

 

2.300,00  

R$2300,00 

 

01 

 

Escada de canto 

 

Equipamento utilizado para reabilitação, treino da 

marcha, 

equilíbrio, propriocepção articular. Escada com rampa 

de 

madeira montada em L; 3 Degraus revestidos com piso 

antiderrapante; Corrimãos em madeira para adulto e 

criança 

2.200,00  

R$2200,00 

 TOTAL   R$40.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 02 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

                                    

 

   Processo nº 079/2018 - (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) 

 

 REGISTRO DE PREÇOS - ATA Nº ....... 

 

PREGÃO Nº 079/2018 

 

  Aos ......... dias do mês de .............. de......, o Município de Cruzeiro do Iguaçu, inscrito 

no CNPJ/MF sob o nº 95.589.230/0001-44, com sede na cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado 

do Paraná, na Avenida Treze de Maio, 906 - centro, doravante denominado Prefeitura, 

representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor ..............., nos termos do art. 15 da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Federal nº 7892/2013, em face da classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletronico nº 079/2018, por deliberação do Pregoeiro, 

devidamente homologada e publicada no jornal Oficial do Município de Cruzeiro do Iguaçu, 

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 ..... Sr. ............................., portador do RG nº .......................... e do 

CPF nº ........................ 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual Registro de preços 

para futura e eventual Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de 

curativo de alta complexidade para tratamento de pacientes com feridas crônicas e agudas, por 

um período de 12 (doze) meses, conforme edital e proposta que ficam fazendo parte integrante 

deste instrumento. 

Descrição:    

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR  

Os preços dos produtos estão registrados na tabela acima, perfazendo um total de R$ 

...........(....................).    

 

Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com 

a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta 

hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do § 4º 

do artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS 

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo, a 

critério do Contratante, mediante aditivo, ser prorrogado em caso de ocorrência de qualquer dos 

motivos constantes no § 1º do art. 57, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO  



O fornecimento dos produtos obedecerá à conveniência e as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Cruzeiro do Iguaçu. 

 

A Secretaria Municipal de Finanças, através do Departamento de Compras, efetuará seus 

pedidos a Detentora da Ata através de Requisição de Compra, mediante comprovante de 

recebimento, o qual deverá conter no mínimo: 

a) número da Ata;  

b) número da Licitação;  

b) identificação da empresa; 

c) número do item e descrição;  

d) quantidade;  

d) valor constante da Ata;  

e) data  

f) nome e assinatura do solicitante.  

 

Os produtos deverão atender rigorosamente as especificações exigidas pela Prefeitura. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E GARANTIA 

Os produtos, objeto desta licitação deverão ser entregues nos locais indicados (sem ônus de 

entrega), mediante autorização do Departamento de Compras e poderão ser fiscalizadas por 

funcionário designado pela Administração. 

 

A empresa vencedora deverá atender as solicitações do Departamento de Compras no prazo 

máximo de ............ dias, contados do momento do recebimento da requisição de compras dos 

produtos. 

 

Comprovado que o produto fornecido não corresponde às especificações constantes na 

proposta ou apresente algum defeito, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se 

este a substituí-lo no prazo máximo de 03 (três) dias, sem qualquer ônus para a 

Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital. 

 

Os produtos desta licitação deverão ser de primeira qualidade.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias, contados a partir da entrega do objeto, desde que 

o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração, e acompanhado da respectiva 

Nota Fiscal, FGTS e INSS.  

 

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. 

 

As notas fiscais deverão ser entregues no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de 

Cruzeiro do Iguaçu.  

 

As notas fiscais, após aceitas pelo Departamento de Compras, serão encaminhadas ao Setor 

empenho para providências e posterior pagamento.  

 

O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal da empresa que participou da licitação e 

deverá conter: 

 



A modalidade e o número da Licitação; 

O número da Ata e da Requisição de Compras; 

Se a empresa for optante do Simples Nacional, deverá constar na Nota Fiscal. 

 

A data para entrega das Notas Fiscais será até o dia 15 de cada mês, após esta data, deverão ser 

encaminhadas a partir do primeiro dia do mês subsequente. 

 

O município receberá apenas notas fiscais emitidas eletronicamente, conforme legislação 

vigente, exceto para prestação de serviços.  

 

As empresas com sede em outros Estados que ainda não se adequaram ao sistema de Notas 

eletrônicas, poderão emiti-las conforme legislação vigente no Estado sede. 

 

As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 

(quinze) dias após a data da sua reapresentação. 

 

Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento da 

CONTRATADA relativamente à execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades 

previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta 

dos recursos constantes na Lei Orçamentária vigente. 
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Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá à conta de 

dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

Caberá ao(a) Sr(a) ............................(*) portador(a) do R.G. sob nº ................ e inscrito(a) no 

CPF/MF sob nº ................, representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por:  (* 

nome indicado no termo de indicação do responsável) 

 

Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua 

realização. 

 

Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes 

para a correção das falhas detectadas. 

 

Fica credenciado pela Administração do Município, para fiscalização do contrato, bem como 

prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, o servidor: .........................., 

Fone (46) ........, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais 

falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo 

estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das 

penalidades cabíveis. 

 

A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Prefeitura, poderá ser alterada, 

a qualquer tempo, mediante autorização da Prefeitura e posterior comunicação à 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS 

O Departamento de Compras, na qualidade de gerenciador da Ata de Registro de Preços, 

monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos e avaliará o mercado 

constantemente, podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, convocando os 

fornecedores para negociar os valores nos termos do art.17 do Decreto 7892/2013, combinado 

com o disposto no art. 65 da Lei 8.666/93.  

 

Os preços registrados serão confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade com 

os praticados no mercado e assim controlados pela Administração. 

A Administração Municipal, no caso de comprovação dos preços registrados serem maiores 

que os vigentes no mercado, convocará (ao) o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços 

para promover a renegociação dos preços de forma a torná-los compatíveis com os de 

mercado. 

Em caso de recusa do(s) signatário(s) da Ata em aceitar a renegociação, o Município 

procederá a aquisição do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislação.  

 

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA 

A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de 

notificação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer 

indenização, se esta: 

 



               Município de Cruzeiro do Iguaçu 
Estado do Paraná 

CNPJ 95.589.230/0001-44 

 

 
Av. 13 de Maio, 906 – Fone/Fax:(46)3572-8000 – 85.598-000 – Cruzeiro do Iguaçu – Paraná 

e-mail:cruzeiro@wln.com.br  - http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br 

 

25 

Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade. 

 

Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços. 

 

Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos. 

 

Recusar a redução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal 

nº 7999/2010.  

 

O cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 

 

a) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 

a execução do objeto contratado. 

 

b) Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do 

Contrato. 

 

c) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeitura. 

 

d) 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 

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. 

 

A solicitação da 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. 

 

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. 

 

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se, 

assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de Registro 

de Preços importará na aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o 

valor constante da proposta, nos itens que forem objeto de registro. A recusa se configura a 

partir do 5º (quinto) dia da data da notificação para retirada e devolução devidamente 

assinada.  

 

O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
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declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla 

defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo 

descumprimento das normas e legislação pertinentes à execução do objeto contratual que 

acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Prefeitura do Município de 

Cruzeiro do Iguaçu, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as 

sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que em caso de multa esta 

corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato. 

 

A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por 

eventuais perdas e danos causados ao Município de Cruzeiro do Iguaçu. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas 

administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, com preferência 

expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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. 

 

Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus 

dispositivos, o edital do Pregão Eletrônico nº 079/2018 e a proposta da detentora da Ata 

conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, naquilo que não contrariar as 

presentes disposições. 

 

A Detentora da Ata 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 079/2018.  

 

Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo 

Excelentíssimo Senhor ....................................., Prefeito, do Município de Cruzeiro do Iguaçu, 

e pelo Sr. ----------, qualificado preambularmente,  representando a Detentora da Ata e 

testemunhas. 

 

Cruzeiro do Iguaçu, ..... de .......... de 2018. 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Prefeito  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ltda 

Detentora da Ata 

(NOME) 

Representante Legal 
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ANEXO 03 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

 

1. Para comprovação da habilitação jurídica: 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos 

documentos de eleição de seus atuais administradores; 

b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País;  

d) declaração de idoneidade apresentada de acordo com o modelo anexo; 

e) declaração de inexistência de fatos impeditivos. 

f) declaração de inexistência de empregados menores. 

g) Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro empresa ou 

empresa de pequeno porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP). 

 

2. Para comprovação da regularidade fiscal: 

  

a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de 

Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e 

Certidão Quanto à Dívida Ativa Da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei; (deverá 

conter o endereço eletrônico no rodapé da página); 

b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 

Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio 

ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei; (deverá conter o endereço 

eletrônico no rodapé da página); 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do 

domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei; (deverá conter o 

endereço eletrônico no rodapé da página); 

 d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei, consiste na apresentação de:  

CRS (Certidão de Regularidade de Situação) do FGTS. (deverá conter o endereço eletrônico 

no rodapé da página); 

e) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual CICAD, (ou conforme modelo 

padrão de cada Estado). Caso a empresa não esteja Cadastrada no Estado deverá apresentar 

prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal (ALVARÁ), relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 

(deverá conter o endereço eletrônico no rodapé da página); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), expedida a menos de 90 (noventa) 

dias da data da abertura da licitação; (deverá conter o endereço eletrônico no rodapé da 

página); 

g) documento expedido pela Receita Federal, onde conste que o licitante é microempresa ou 

empresa de pequeno porte (Certidão Simplificada). A não apresentação implicará no 

decaimento do direito. 
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h) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, sendo a atividade 

principal compatível com objeto da licitação; (deverá conter o endereço eletrônico no rodapé 

da página); 

i)-Licença Sanitária do estabelecimento expedido pela ANVISA – Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária; 

 

3. Para comprovação da qualificação econômico-financeira: 
a)Qualificação econômica financeira do último exercício social, mediante a apresentação dos 

seguintes documentos, na conformidade da Norma Brasileira de Contabilidade T2 e T3, 

devidamente protocolados na junta comercial: 

 

a.1) balanço patrimonial; 

a.2) demonstrações contábeis; 

a.3) termo de abertura do livro diário; 

a.4) termo de encerramento do livro diário. 

b) O Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por Ações deverá ser publicado em 

Diário oficial, sendo que as de Capital Aberto deverão, ainda, vir acompanhado de Parecer de 

Auditor(es) independente(s); 

c) Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo 

cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da data 

marcada para o recebimento dos envelopes nºs  01 e 02. 

A qualificação econômica financeira das empresas recém-constituídas que não disponham do 

primeiro balanço patrimonial poderá ser comprovada através do termo de abertura do balanço 

e os balanços mensais para que sua situação financeira seja avaliada. 

Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados em original, 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos deverão estar em 

plena vigência, ficando, porém, a critério da Comissão solicitar as vias originais de quaisquer 

dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões, 

quando emitidas através da Internet, ficam condicionadas à verificação de sua validade e 

dispensam a autenticação.   

 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 

for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 
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ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

                               

 

                           

 

 

 

                                                         DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS N.º 

079/2018, instaurado por este município, que não estamos impedidos de licitar ou contratar 

com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas. 

 

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 _______________, em __________ de ____________ de 2018. 

 

 

 

 

                  (Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente). 

(apontado no contrato social ou procuração com  poderes específicos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO 05 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2018 

 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo) , declara, sob as 

penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

(Local e Data) 

 

 

 

 

______________________________________________ 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO 06 – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2018 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não 

possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 

Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93. 

 

(Local e Data) 

 

 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número    do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 

condição. 
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ANEXO 07 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 

 

Ao Município de Cruzeiro do Iguaçu – Pr. 

Prezados Senhores, 

 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº079/2018 – Carta-Proposta de 

Fornecimento. 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens discriminados, conforme Anexo 

01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

  RAZÃO SOCIAL: 

  CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL 

  

  REPRESENTANTE E CARGO: 

  CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:  

  ENDEREÇO e TELEFONE: 

  AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

  ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 

2.  CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 

presente licitação. 

 PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total do lote, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 

No valor apresentado serão considerados no máximo (02) dígitos após a vírgula sendo os 

demais desconsiderados; 

 A proposta terá validade mínima de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

A entrega dos medicamentos deverá ser após emissão Autorização/Solicitação de 

Fornecimento de Mercadoria, prazo máximo não superior a 10 (dez) dias úteis, sem custos 

adicionais de frete. 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, 

tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e 

incidentes sobre o fornecimento.  

 

LOCAL E DATA 

 

ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
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ANEXO 08 – PROCURAÇÃO – Nomeação de representante Legal 

 

 

 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE 

PREÇOS DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE 

INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES   

 

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome:(Razão Social) 

Endereço: 

Complemento Bairro: 

Cidade: UF 

CEP: CNPJ/CPF: 

Inscrição estadual: RG 

Telefone comercial: Fax: 

Celular: E-mail: 

Representante legal: 

Cargo: Telefone: 

Ramo de Atividade: 

 

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão 

ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e 

Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as 

disposições que seguem. 

2. São responsabilidades do Licitante: 

i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios 

dos quais venha a participar; 

ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais 

para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas 

demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do 

Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 

iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, 

conforme Anexo I; e 

v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 

 

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 

pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema 

Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.  
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4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária 

referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV 

do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.    

 

5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador 

outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e 

seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos 

negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de 

Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto: 

 

I. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital; 

II.  apresentar lance de preço; 

III. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo Pregoeiro; 

IV. solicitar informações via sistema eletrônico; 

V. interpor recursos contra atos do Pregoeiro; 

VI. apresentar e retirar documentos; 

VII. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos; 

VIII. assinar documentos relativos às propostas; 

IX. emitir e firmar o fechamento da operação; e 

X. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente 

mandato, que não poderá ser substabelecido. 

 

Corretora:  

Endereço:  

CNPJ:  

 

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, 

a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das 

responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em 

andamento.  

 

Local e data: _____________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
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Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações 

da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto) 

Indicação de Usuário do Sistema  

 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

1 Nome: 

 CPF:  Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

2 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 RESPONSAVEL FINANCEIRO 

3 Nome: 

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 Fax: E-mail: 

 

O Licitante reconhece que: 

 

i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de 

uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por 

eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante 

solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii.   perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 

imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e 

iv. o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações 

efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes 

e verdadeiros; e 

v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, 

no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.   

 

 

Local e data: _____________________________________________________________ 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 

 

 



               Município de Cruzeiro do Iguaçu 
Estado do Paraná 

CNPJ 95.589.230/0001-44 

 

 
Av. 13 de Maio, 906 – Fone/Fax:(46)3572-8000 – 85.598-000 – Cruzeiro do Iguaçu – Paraná 

e-mail:cruzeiro@wln.com.br  - http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br 

 

36 

 

 

 

ANEXO 09 – Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de 

Micro empresa ou empresa de pequeno porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 

 

 

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº......., sediada (endereço completo) Declaro (amos) para 

todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de 

Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na LC 123/2006 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Local e data 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Nome e nº da cédula de identidade do declarante 
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ANEXO 10 –– Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

              

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital:  

Órgão comprador: 

Marca dos produtos:  

Especificação dos produtos:  

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

Preço inicial para cada item (em R$):  

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório (edital).  

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,conforme estabelece artigo 3º da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 . 

[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte (ME/EPP)]   

Data: 
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ANEXO 11 –– Ficha Cadastral de Fornecedores junto a Prefeitura Mun. de Cruzeiro do 

Iguaçu; 

 

CADASTRO DE FORNECEDORES 

 

RAZÃO SOCIAL:............................................................................................................. 

NOME FANTASIA: ......................................................................................................... 

CNPJ.............................................INSCRIÇÃO ESTADUAL........................................ 

ENDEREÇO: ........................................................................TELEFONE....................... 

CEP: ................................................................................................................................... 

MUNICÍPIO: .................................................................................................................... 

REPRESENTANTE LEGAL: ......................................................................................... 

CPF: .................................................RG............................................................................ 

ESPECIFICAR: Atividades econômicas (principais e secundárias) da empresa. 

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

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

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

 

OBS.:.............................................................................................................................................

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

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

________________________________, _____ de ______________ de _______. 

 

____________________________ 

                                        Assinatura e Carimbo 

DOCUMENTOS QUE DEVEM SER ANEXADOS: 

Pessoa Jurídica: 

 Cartão CNPJ; 

 Certidão FGTS; 

 Certidão Negativa de Débitos Federal; 

 Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

 Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

 Contrato Social e última alteração;  

Pessoa Física: 

 Cópia do CPF- Cadastro Pessoa Física; 

 Cópia do RG – Registro Geral; 

 Cópia de Documento que comprove qualificação para tal prestação de serviço; 

 Declaração comprovando n° de dependentes (a considerar para recolhimento INSS e 

IRPF); 

 Cópia do PIS – Programa de Integração Social (constante na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social - CTPS); 

http://portal.mte.gov.br/ctps/
http://portal.mte.gov.br/ctps/
http://portal.mte.gov.br/ctps/
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ESTE ANEXO PODERÁ SER ENCAMINHADO JUNTAMENTE COM A 

DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, VIA CORREIO OU E-MAIL –

licitacaocruzeiro@hotmail.com, PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CADASTRO; 

 

 

 

 

mailto:�licitacaocruzeiro@hotmail.com
mailto:�licitacaocruzeiro@hotmail.com
mailto:�licitacaocruzeiro@hotmail.com

