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EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO  
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)  
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 077/2022  
  

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, do tipo Menor Preço por item, a 
contrato de empresa especializada no fornecimento de produtos para cantina, higiene, 
limpeza e papelaria, quantidades e exigências estabelecidas 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 federal 10.024, de 20 de setembro de 2019 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 e as exigências estabelecidas neste Edital.  

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 01/07/2022 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min. do dia 01/07/2022 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).  

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br “Acesso Identificado no 
link - licitações”  
  

OBJETO - PREGÃO ELETRONICO para contrato de empresa especializada no 
fornecimento de produtos para cantina, higiene, limpeza e gás de cozinha, conforme 
condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento. Compõem este 

Edital os seguintes anexos:  
ANEXO 01  Termo de referencia  

ANEXO 02  Minuta 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  

  

DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a PREGÃO 
ELETRONICO para contrato de empresa especializada no fornecimento de produtos 
para cantina, higiene, limpeza e gás de cozinha, conforme condições, quantidade e 
exigências estabelecidas neste instrumento estabelecidas no Anexo I do edital.  
2  DO CREDENCIAMENTO/CONDICOES DE PARTICIPAÇÃO  
  
3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, 
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto 
desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste 
Edital e seus Anexos.                                                                      

http://www.bll.org.br/
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3.2    Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e 
Leilões.  

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 tenha sido declarada inidônea por órgão 
ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito 
Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração 
municipal.  

3.5   O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas 
à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para 
o recebimento das propostas.   

3.6    O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 
documentos:  

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado 
junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo 
fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO 08)  

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências 
de habilitação   previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de  

Licitações do Brasil (ANEXO 08) e   

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando 
preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no 
ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não 
deve ser identificada”.  

O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do 
certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o 
equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título 
de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o 
regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04  

3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração 
constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da 

proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou 
o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito 
de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.  

  
3.8 Não será admitida a participação de interessados que se encontrem sob as seguintes 
condições:  

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

3.8.1 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;  

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.  

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.  

3.8.2 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 vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista.  
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 3.8.3 Estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da 
Administração, perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.  

  
 
 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME  
4.1    O certame será conduzido pelo 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;  

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:  

  
4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador 
devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, 
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e 
operações no site: www.bll.org.br.   

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta 
ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá 
manifestar, por meio de seu operador designado, 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, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa 
da BLL - Bolsa De Licitações 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 BLL - 
Bolsa de Licitações 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 técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  

PARTICIPAÇÃO:  

 

4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de 
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mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.    

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 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.  

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação.  

4.13 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.  

4.14 Não poderão participar desta licitação os interessados:  

4.14.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente;  

4.14.2 Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  

4.14.3 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

4.14.4 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 
1993;  

4.14.5 Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo 
de dissolução ou liquidação;  

4.14.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).  

4.15 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida 
ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou 
através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.  
  

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,  

5.2. quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.   

5.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.  
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5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.  

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.   

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;  

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta.  

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

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos:  

6.1.1. Valor unitário;  

6.1.2. Marca;  

6.1.3. Fabricante;   

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, 
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;   

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens.  

 

 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de 
sua apresentação.   

6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto 
ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência 
indicados no Termo de Referência.  

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;  

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo 
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
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condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução 
do contrato.  

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

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  

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

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.  

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

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 
os licitantes.  

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro.   

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do Item.  

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.  

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser    R$: 0,01 (um centavo).  

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o 
pregão e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse Item.    

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

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

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

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente.   
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7.14. 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.  

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

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

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.   

7.18. 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.   

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital 
e seus anexos.   

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

7.21. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas 
que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.   

7.22. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

7.23. 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:  

a. No país;  

b. Por empresas brasileiras;   

c. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País;  

7.24 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.  

7.25 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas empatadas.   

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

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

7. 28 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários 
à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.   
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7.29 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta.  

7.30 Aplica-se ao presente pregão os benefícios contidos no disposto no artigo 48, § 3º da Lei 

Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, visando a promoção do 

desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal, tendo prioridade na contratação as 

microempresas, empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual, sediada 

LOCALMENTE, assim definida nos termos do Decreto Municipal 3825/20171, até o limite de 10% 

(dez por cento) do melhor preço válido.  

                                                  
1 DECRETO Nº  3825/2017  
  
SÚMULA: Regulamenta no âmbito municipal tratamento favorecido, diferenciado quanto a aplicabilidade do beneficio de prioridade de contratação 
microempresas, empresas de pequeno porte e  microempreendedores individuais, sediados localmente, até o limite de 10% (dez por cento) do 
melhor preço válido, conforme dispõe o §3º do artigo 48 da Lei Complementar Federal 123/2006.  
(...)  
CONSIDERANDO, a  garantia do tratamento diferenciado microempresas, empresas de pequeno porte e  microempreendedores individuais 
insculpidos no artigo 179 da Constituição Federal.  
CONSIDERANDO, as alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014 que alterou o artigo 48 da Lei Complementar 123/2006.  
CONSIDERANDO, a orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio do Acórdão 877/16 publicado em 15/03/2016. 
CONSIDERANDO, o disposto no §1º do artigo 34 da Lei Municipal 669/2009.  
DECRETA:  
Art. 1º  Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte,  microempreendedor individual - MEI  local, nos termos deste Decreto, com o objetivo de: I - 

promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional;  

II - ampliar a eficiência das políticas públicas; e III - incentivar a inovação tecnológica.  

Art. 2º.  Para efeitos deste Decreto, considera-se:  
I - âmbito local - limites geográficos do Município de Cruzeiro do Iguaçu;  
(...)  
Art. 3º.  Poderá ser concedida prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte,  microempreendedor individual - 
MEI  local, até o Limite de 10% (dez por cento) do melhor preço valido nos termos do §3º do artigo 48 da Lei Complementar Federal 123/2006.  
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.  

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto 
n.º 10.024/2019.   

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob 
pena de desclassificação.   

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

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

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

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

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

§1º  Aplica-se o disposto neste artigo nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e ou 
microempreendedor individual – MEI, sediadas local sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço;   
§2º   A prioridade de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual - MEI sediadas local  
deverá ser informada no instrumento convocatório.  
Art. 4º. Não se aplica o disposto no art. 3º  quando for licitação de ampla concorrência e não houver o mínimo de três fornecedores competitivos 
enquadrados como microempresas, empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual - MEI sediadas local ou regionalmente e 
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório.  
Art. 5º. Não se aplica o disposto nos art. 3º  quando  o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas, as empresas de pequeno 
porte e ou microempreendedor individual - MEI não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo 
do objeto a ser contratado, justificadamente.  
Parágrafo único. Considera-se não vantajosa a contratação quando:  
I - resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; ou  
II - a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos benefícios.   

  
8.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro.   

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação.  

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

8.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas 
das previstas neste Edital.  

8.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 
melhor.  

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

8.11. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar 
à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida, se for o caso.  

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

9. DA HABILITAÇÃO    

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
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sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros:  

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)  

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

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

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

c) O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.  

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

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

  

9.2. 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.  

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

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz.  

9.2.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 
centralização do recolhimento dessas contribuições.  

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação relacionada no anexo 03, para fins de habilitação,  

9.8. Inerente habilitação jurídica, comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 
Econômico-Financeira, bem como quanto a qualificação técnica.   

  

9.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.  

9.8.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação.  

9.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.  

9.10. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na 
ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 
concedido o mesmo prazo para regularização.   

9.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma.  

9.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital.  

9.13. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

9.14. 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.  

9.14.1. 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.  

9.15. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
será declarado vencedor.  

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:  

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.  

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento.  

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 
caso.  

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  

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

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

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

  

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

  
10.7. A documentação constante no item 09 e 10, caso solicitada, deverão ser 
encaminhada original ou cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias uteis, consoante 
solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico 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.  

  

11. DOS RECURSOS  

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.  

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente.  

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso.  

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito.  

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses.  

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.   

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital.  

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:  
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12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.  

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

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

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 
fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.  

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO   

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

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

14. DO CONTRATO   

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias 
uteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o contrato, cujo prazo de 
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital.   

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do contrato, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu recebimento.  

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do contrato poderá ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.  

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL  

15.1. Durante a vigência do Contrato, os valores registrados não serão reajustados.  

  
15.2. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no 
disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93.  

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

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

  
15.5. 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 Lei 8.666/93.  
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15.6. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do 
Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.  

  

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO  

16.1. O prazo de entrega dos itens/objetos/serviços licitados será conforme termo de 
referência, durante o horário de atendimento (em dias úteis, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 
as 17:00 horas). Sendo os pedidos/solicitação emitidos durante o período de vigência do 
contrato até 24 meses após assinatura do contrato. Os produtos/serviços 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  

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 
de Referência.   

18. DO PAGAMENTO  

18.1 -O pagamento será efetuado parcelado, mensal, após entrega dos produtos/serviços 
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) Ítem(s) do(s) produtos/serviços e a 
validade;  
Dotação Orçamentária   

03 – Secretaria Municipal de Administração  

03.001 – Gabinete do secretário  

04.122.0003.2008 – desenvolvimento das Ações Administrativas;  

33.90.30.00.00 – material de consumo;  

  
05 Departamento de Habitação e urbanismo 

002 Departamento de Urbanismo 

15.452.0006.2015 manutenção dos serviços Urbanos  

33.90.30.00.00 – material de consumo;  

 

06 Secretaria de Transportes 

001 Secretaria de Transportes 

26.782.0007.2017 desenvolvimento das atividades de transportes  

33.90.30.00.00 – material de consumo;  

 
07 – Secretaria Mun. de saúde  

07.001 – Fundo Mun. De Saúde  

10.301.0008.2019 – Atenção Básica  

3.3.90.30.00.00 – material de consumo  

  
08.00 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;   

08.01 – Departamento de Educação;   

12.361.0009.20.27 – Manutenção do ensino fundamental;   

339030.000000 – Material de consumo  

  
09 – Secretaria Mun. de Agricultura  

09.001 – Secretaria de agricultura  

20.606.0012.2038 manutenção e apoio à agricultura e agropecuária  

3.3.90.30.00.00 – material de consumo;   
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11 Departamento de indústria comercio e turismo  

001 departamento de indústria  

22. 661.0014.2041 manutenção das atividades de indústria  

23. 695.0015.2042 manutenção das atividades de turismo  

  
12 secretaria se assistência social   

001 fundo municipal de assistência social  

08.244.0016.2044 manutenção da assistência social  

33.90.30.00.00 – material de consumo;  

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

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

19.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta;  

19.1.2. Não assinar a ata de registro de preços/contrato, quando cabível;  

19.1.3. Apresentar documentação falsa;  

19.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

19.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

19.1.6. Não mantiver a proposta;  

19.1.7. Cometer fraude fiscal;  

19.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;  

  

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

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

19.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções:   

19.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação;  

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

19.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 
dois anos;  

19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos;  

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

19.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  
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19.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.   

19.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 
1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.   

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

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

19.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 
9.784, de 1999.  

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

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.  

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacao@cruzeirodoiguacu.pr.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no 
endereço 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.  

20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias 
úteis contados da data de recebimento da impugnação.  

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 
do certame.  

20.5. 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, no endereço indicado no Edital.  

20.6. 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.  

20.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame.  
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20.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de 
licitação.  

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

21. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  

21.1. 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.  

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
  

22.1. O resultado e demais atos o do presente certame será divulgado no  sistema 

eletrônico, no Diário Oficial eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná - 

DIOEMS, https://www.dioems.com.br/ e no portal de transparência do Município 

através do endereço eletrônico http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/  

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.    

22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF.  

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 

a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.   

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração.  

https://www.dioems.com.br/
https://www.dioems.com.br/
http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/
http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/
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22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público.  

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

WWW.BLL.ORG.BR e http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/, nos dias úteis, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados.  

22.12. 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;    

22.13. 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;   

22.14. 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;   

22.15. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de 

desclassificação/inabilitação;   

22.16. 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;   

22.17. 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;  

22.18. 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;  

22.19. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro;   

22.20. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os 

termos deste Edital;  

22.21. 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;   

http://www.bll.org.br/
http://www.bll.org.br/
http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/
http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/
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22.22. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no   horário de 

7hs30min às 11:30 horas e, 13:00 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;  

22.23. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 

contrário.  

O valor máximo estimado para este Pregão é de R$:216.572,75 (duzentos e 
dezesseis mil quinhentos e setenta e dois reais setenta e cinco centavos);   

22.24. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da 
legislação pertinente.  

22.25. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

  

ANEXO 01  Termo de referencia  

ANEXO 02  Minuta 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  

  
  
Cruzeiro do Iguaçu - Pr, 14 de junho de 2022.  

  
     

  
  

 
LEONIR ANTÔNIO GELHEN 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO 01  

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

 

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 

               O objeto do presente termo é o PREGÃO ELETRONICO para contrato de 
empresa especializada no fornecimento de produtos para cantina, higiene, limpeza 
e gás de cozinha, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas 
neste instrumento. 

 

2 – JUSTIFICATIVA: 

                Para atender os diversos setores da administração municipal. 

A obtenção do preço médio se deu através do envio de solicitação de cotação a 

empresas do ramo do objeto pretendido. 

 

3 –CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 

 

              Justifica-se a solicitação do julgamento POR ITEM, por considerar que as 

empresas que participarem poderão apresentar as propostas sem prejuízo. 

 

4 – DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA OU 

PROSPECTO:   

  N/A 

 

5 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:   

Local de entrega deverá ser na Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, no 

setor de compras, com prazo máximo de entrega não superior a 05 dias úteis, durante o 

período de vigência do contrato. 

Os produtos desta licitação, deverão ser efetuados sem ônus para a 

Administração Municipal de acordo com as solicitações. 

6 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:   

              Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias a 
contar da emissão da requisição da ordem de compra, seguindo rigorosamente as 
quantidades solicitadas. Os produtos serão conferidos provisoriamente pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 
Termo de Referência e na proposta. 
Os produtos poderão ser rejeitado quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 
prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem 
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prejuízo da aplicação das penalidades. 
Sendo certo, que a referida prestação dos serviços será pelo:  

Prazo de 24 (vinte quatro) meses. 

 

7– OBRIGAÇÕES:   

 

DA CONTRATADA:  

Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

- responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

- substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 

de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

- comunicar à 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; 

- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

DO CONTRATANTE: 

- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços 

prestados provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para 

fins de aceitação e recebimento definitivo; 

- comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas nos serviços prestados, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 

do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
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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. 

8 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS/SERVIÇOS:   

Lot

e 

Descrição Qtde Unid. Valor 

Unitári

o 

Valor 

Total 

PRODUTOS CANTINA 

01 Açúcar cristal (5kg) 180 Pcte 22,56 4.060,80 

02 BOLACHA SALGADA TIPO 

CREAM CRACKER 

Especificação: Especificação: 

composição básica: farinha de 

trigo, gordura vegetal 

hidrogenada (0% gordura 

trans), água, sal e demais 

substâncias permitidas. 

Acondicionada em pacotes de 

polipropileno, atóxico 

hermeticamente vedados e 

embalados em caixa de 

papelão limpa, íntegra e 

resistente. A embalagem 

deverá conter externamente os 

dados de identificação e 

procedência, informação 

nutricional, número do lote, 

data de validade, quantidade 

do produto. O produto deverá 

apresentar validade mínima de 

06 meses a partir da data de 

entrega na unidade 

requisitante. Embalagem de 

400g. VALIDADE: 12 MESES 

MARCA: TRIGOLINO 

FABRICANTE: OCRIM AS – 

PRODUTOS ALIMENTICIOS 

PROCEDÊNCIA: BRASILEIRA 

180 Unid. 5,62 1.011,60 

03 Bolacha sortida (800g). 150 Pcte. 7,51 1.126,50 
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04 Café em pó Tradicional 

descrição: homogêneo, torrado 

e moído, do tipo superior, TIPO 

exportação, com torrefação 

média. Embalado à vácuo em 

pacotes de 500 g. 

Predominantemente café tipo 

arábica, com grãos de café dos 

tipos 6 COB, ausência de 

grãos pretos-verdes ou 

fermentados. Produto com 

validade de 12 meses. Com 

Selo de Pureza ABIC, Nota 

superior a 6 na escala 

sensorial Programa de 

Qualidade do Café (QG- 

Qualidade Global), Laudo 

físico-químico, microbiológico, 

microscópico e organoléptico 

de acordo com a Legislação 

Vigente. Demais 

características conforme edital 

e seus anexos. 

Marcas de referência: Pilão, 

Melita, Damasco, 3 Corações 

ou de melhor qualidade 

400 Unid 18,83 7.532,00 

05 CAFE SOLUVEL 

GRANULADO frasco com 

200g de primeira qualidade; 

embalagem com dizeres de 

rotulagem, contendo, 

informações dos ingredientes, 

composição nutricional, data 

de fabricação e prazo de 

validade e que no ato da 

entrega não tenha transcorrido 

mais de dois meses da 

validade.  

Marca de Referência: Nescafé. 

180 Unid. 15,19 2.734,20 

06 CHÁ 25 saches, TIPO CHÁ 

MATE, USOALIMENTÍCIO, 

SABOR NATURAL Chá-mate 

queimado/tostado ou 

simplesmente “mate” é o 

produto constituído por folhas 

200 cx. 4,56 912,00 
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novas, espécies vegetais 

genuínos dessecados, 

tostados e partido, pardacento, 

cor, odor e sabor 

característico, hastes, das 

variedades de Ilex brasilienses 

ou paraguaiensis, consumo 

humano, cor, o dor e sabor 

característico. 

Marca de referência Mate leão 

07 Coador de papel, grande, 

100% fibras celulósicas, com 

micro furos e dupla costura, 

com 30 und . 

200 Unid. 5,27 1.054,00 

PRODUTOS DE LIMPEZA 

08 COPO DESCARTÁVEL, 

MATERIAL POLIPROPILENO, 

CAPACIDADE 180 ML, 

CARACTERÍSTICASADICION

AIS ABNT/NBR 14.865, COR 

INCOLOR 

100

0 

Pc. 5,07 5.070,00 

09 Aerossol á base de água 

(300ml), mata insetos, 

multiação. Com registro na 

ANVISA. 

60 Unid. 14,87 892,20 

10 Aerossol com fragrância , 

composto ativo solventes, 

fragrâncias e propelentes, com 

principio ativo de cloreto de 

alquil dimetil benzil amônio - 

0,125%, embalado em frasco 

metalizado de alumínio 

contendo 400ml (peso líquido 

278g), Com registro na 

ANVISA. 

240 Unid. 11,89 2.853,60 

11 Água sanitária com cloro, 2 

litros 

120 Unid. 8,08 969,60 

12 Álcool etílico; a 70° INPM 

contendo dados de 

identificação, nº de lote, 

responsável técnico e validade 

900 lt. 7,55 6.795,00 
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mínima de 12 meses; 

embalagem contendo 1 litro. 

13 Alvejante para roupas 

coloridas, 2 litros, com 

tensoativo biodegradável. 

50 Unid 20,33 1.016,50 

14 Amaciante roupa (2lts), 

aspecto físico líquido viscoso, 

solúvel em água, base neutra. 

Com registro na ANVISA. 

50 unid 8,26 413,00 

15 Baldes plástico, reforçado, em 

polipropileno, capacidade 15 

litros 

30 Unid. 18,22 546,60 

16 Baldes plástico, reforçado, em 

polipropileno, capacidade 20 

litros. 

20 Unid. 21,98 439,60 

17 Cesto para lixo vasado, 

material plástico em 

polipropileno de alta 

resistência, capacidade 10 

litros. 

50 Unid. 18,82 941,00 

18 Desinfetante de uso geral (2 

lts), eucalipto, composição 

química: cloreto de alquil 

dimetil benzil amonio- 0,4%, 

nonilfenol etoxilado 9,5 moles, 

óleo de eucalipto citriodora 

dispersão acrílico-nitrilo 

butadieno e agua,d924 

quimico responsável validade 

de no mínimo 12 meses. 

200 Unid. 5,49 1.098,00 

19 Desinfetante para vaso 

sanitário em pedra, com 

suporte (haste plástica), 

fragrâncias diversas, peso 

mínimo 30 gramas. 

120

0 

Unid. 2,14 2.568,00 

20 Detergente para louça (500ml) 

com glicerina biodegradável. 

tenso ativos aniônicos, 

glicerina, coadjuvante, 

preservastes, sequestrante, 

espessantes,corantes e 

veículo. Componente ativo, 

linear alquibenzeno sulfa nato 

de sódio.Com registro na 

ANVISA. 

500 Unid. 3,83 1.915,00 
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21 Escova em madeira, com 

cerdas de nylon de 2,2cm de 

altura, multiuso. 

30 Unid 6,46 193,80 

22 Escova sanitária com suporte, 

cabo plástico. Tipo lavatina 

(vassourinha); base de 

polipropileno; base com 

diâmetro de 7 cm; com cerdas 

em nylon sintético; sem alca; 

cabo em polipropileno, 

MEDINDO 28 cm; na cor cinza; 

mínimo de 15 cerdas por tufos; 

com suporte e rosca na cúpula. 

30 Unid. 8,51 255,30 

23 Esponja metálica de aço inox. 

Não arranha. Não enferruja. 

Para limpeza pesada, remove 

as sujeiras, gorduras 

impregnadas e incrustadas. 

Pacote com 30 gramas 

contendo 1 esponja. 

100 Unid. 2,60 260,00 

24 Flanela p/ limpeza, 100% 

algodão, tamanho 0,40cm x 

0,40cm. 

150 Unid. 2,53 379,50 

25 Fósforo 100% madeira de 

reflorestamento, composto de 

clorato de potássio 

aglutinantes, medindo 

aproximadamente 5cm cada 

palito, embalados em 

caixinhas contendo 40 palitos. 

40 Unid. 4,92 196,80 

26 Isqueiros – grande acende 

3.000 vezes, selo holográfico 

do inmetro que garante 

originalidade, qualidade e 

segurança. Colorido. 

40 Unid. 6,47 258,80 

27 Limpa alumínio; composição 

básica tensoativo anionico, 

sulfonico; conservante, 

abrasivos, corante e veiculo; 

tipo liquido; com validade 

mínima de 1 ano, 

acondicionado em frasco 

plástico, contendo 500 

mililitros. 

100 unid 3,75 375,00 
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28 Limpador de uso geral ph entre 

7,0 - 8,0, com brilho sem 

embaçar, composto de lauril 

sulfato de sódio, coadjuvante, 

álcool etílico a 0,94% inpm, 

perfume e água, densidade 

mínima de 0,90g/ml. 

800 Unid. 5,15 4.120,00 

29 Luva Látex amarela, tamanho 

P, M e G 

200 Unid. 5,32 1.064,00 

30 Pano de Prato, composto de 

tecido 100% algodão alvejado, 

tamanho 70cm x 50cm, pano 

liso sem estampa, alta 

absorção, reforçado com 

bainha feita para que não 

desfie 

150 Unid. 3,98 597,00 

31 Papel higiénico, folhas simples, 

de cor branca, gofrado, 1ª 

linha, medindo 10cm x 30m, 

composição 100% celulose 

virgem expresso na 

embalagem, alvura superior a 

90% conforme norma ABNT. 

Capacidade de absorção de 

água superior a 9g/tempo de 

absorção de água inferior a 

5s,pintas inferior a 2.0 e furos 

inferior a 10,00,papel higiênico 

acondicionado em pacote 

plástico contendo 4 

rolos,reembalados em fardos 

com 64 rolos(16x4). 

300 Fardos 81,40 24.420,0

0 

32 Papel toalha multiuso, folha 

dupla, picotada, gofrada, 100% 

celulose, na cor branca, rolo, 

(30mts), 20x22cm, pacote com 

2 unidades, 60 toalhas cada 

rolo. 

120

0 

Unid. 9,74 11.688,0

0 

33 Sabão em pó (1 kg), com 

enzimas, para limpeza geral, 

biodegradável, químico 

responsável, validade de no 

mínimo 12, composição e 

informações do fabricante 

estampada na embalagem, 

com qualidade igual ou 

700 Unid. 8,69 6.083,00 
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superior a Omo, Tixan 

Brilhante.Com registro na 

Anvisa. 

34 Saco de algodão, alvejado, 

tamanho 80x90 cm, tecido 

firme e encorpado, trama 

fechada. 

200 Unid. 7,70 1.540,00 

35 Toalhas de Banho 1ª linha, 

100% algodão reforçada, com 

barra nos quatro lados, 

tamanho mínimo 70 cm x 1,30 

m cores variadas gramatura 

380g/m2 unidade. 

100 Unid. 32,60 3.260,00 

36 Vassoura de nylon, 28 cm de 

largura, cerdas plumadas com 

12 cm de altura. 

60 Unid. 12,07 724,20 

37 Vassoura com cepa e cerdas 

de palha, cabo em madeira 

sem ferpas, resistente, bem 

amarrada e presa ao cabo, de 

boa qualidade, tamanho 

grande. 

200 Unid. 23,15 4.630,00 

38 Água Sanitária com cloro, 

composição química 

hipoclorito de sódio, hidróxido 

de sódio, cloreto, teor cloro 

ativo varia de 2 a 2,50%, cor 

incolor, galão de 5 litros. Com 

registro na ANVISA. 

200 Galão. 11,93 2.386,00 

39 Álcool etílico em gel a 70%, 

galão com 5 litros, embalagem 

com dados de indicação de 

uso, identificação e 

procedência, data de 

fabricação e validade, número 

de lote e registro em órgão 

competente. 

200 Galão. 60,88 12.176,0

0 

40 Amaciante de roupa 5lts. 

Especificação: aspecto físico 

líquido viscoso, concentrado. 

100 Galão 20,48 2.048,00 

41 Desengraxante alcalino 

automotivo, próprio para 

lavagem de superfícies 

impregnadas com óleo ou 

graxa. Embalagem com 50 

litros. Com registro na ANVISA 

30 Bombon

a 

338,01 10.140,3

0 
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42 Detergente neutro, galão com 

5 litros. Recomendado para 

lavagem de loucas, pratos, 

talheres, utensílios gerais de 

cozinhas, pisos e demais 

superfícies laváveis 

250 Galão 25,30 6.325,00 

43 Detergente super ativado 

PLUS, indicado p/ lavagem de 

motores, furgões, rodas e 

chassis de veículos. Diluição 

de 1 litro para 40 litros de água. 

Embalagem com 50 litros. Com 

registro na ANVISA 

20 Bombon

a 

347,61 6.952,20 

44 Hipoclorito de sódio na solução 

de 12% a 14%. Usados em 

cisternas e abastecimentos de 

água, indicado para clorar a 

água, embalagem com 50 

litros.Com registro na ANVISA 

30 Bombon

a 

246,67 7.400,10 

45 Hidróxido de Sódio (soda 

caustica liquida), produto 

liquido corrosivo incolor, NaOH 

P.M. 40 g/mol, densidade (a20 

ºC) 1,5 g/cm³, número ONU 

1824, classe de risco 8, galão 

com 5 litros (7,5 kg). Com 

registro na ANVISA 

30 Galão 44,61 1.338,30 

46 Limpador de uso geral, a base 

de álcool perfumado, galão 

com 5 litros, composto de lauril 

éter sulfato de sódio, com 

aspecto líquido gelatinoso, 

corante, essência, 

coadjuvantes, preservantes, 

espessantes e água, com 

diluição no máximo 50%. Com 

registro na ANVISA. 

100 Galão 34,34 3.434,00 

47 Papel toalha interfolhas, 2 

dobras, branco 100% celulose 

virgem, 22x20 caixa com 2.400 

folhas. 

500 cx. 15,05 7.525,00 

 

GÁS 
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48 Gás de cozinha com 

capacidade para 13 kg 

150 Botijão 135,50 20.325,0

0 

49 Gás de cozinha com 

capacidade para 45 kg 

75 Botijão 433,71 35.528,2

5 

Total R$ 

VALOR MAXIMO ESTIMADO:  

9- FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO: 

                   A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado 

pelo servidor Gelcenoir Lerias da Silva Secretaria de Administração, Telefone (46) 

35728003 a fim de verificar a conformidade e especificações técnicas dispostas no mesmo.   

                  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. 
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ANEXO 02 - MINUTA DE CONTRATO  

                                     
     CONTRATO Nº ......../2022  

  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR E A EMPRESA .................  

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR, pessoa jurídica de 

direito público, inscrita no CNPJ:95.589.230/0001-44, com sede à Avenida 13 de maio - 906, 
representada neste ato pelo Prefeito Municipal ..............., ......., .........., portador do  

RG:.............. – CPF:......................., doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa 
....................................................., inscrita no CNPJ sob o nº ........................, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio gerente  

..............................., portador do RG:................ – CPF:..........................., ajustam entre si o 
presente contrato, a ser regido pela Lei nº 8.666/93, demais disposições legais cabíveis, pelos 
termos do Pregão Eletrônico nº 077/2022 e pelas cláusulas seguintes:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto: PREGÃO ELETRONICO para contrato de empresa 
especializada no fornecimento de produtos para cantina, higiene, limpeza e gás de 
cozinha, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste 
instrumento.  

  
CLÁUSULA SEGUNDA- Alem das condições contidas no edital compete a CONTRATADA:  

a) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, tributários e previdenciários que 
possam incidir sobre a contratação;  

b) Cumprir com as obrigações contidas no Anexo I do edital do Pregão Eletrônico nº 
077/2022.  

  
CLÁUSULA TERCEIRA - O valor do presente contrato é de até R$:....... (......................), 
mensais, perfazendo o valor total de até R$:.... (.........................).  

  
 § 1º. – O pagamento dar-se-á a mensal, após a prestação dos serviços, e após a emissão 
da nota fiscal.  

  
§ 2º. – O pagamento da despesa do presente contrato correrá pela seguinte dotação 
orçamentária:   

  
CLÁUSULA QUARTA – Ao CONTRATADO assiste o direito de ver mantido o equilíbrio 
econômico-financeiro deste contrato.  

  
CLÁUSULA QUINTA O não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações 
constantes no Edital e no presente contrato poderão ser aplicadas a CONTRATADA 
quaisquer das penalidades arroladas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93.  

  
PARÁGRAFO ÚNICO. A pena de multa incidirá da seguinte forma:  

I - 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, no caso de atraso 
injustificado na execução do contrato;  

II - 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução parcial; III 
- 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução total.  

  
CLÁUSULA SEXTA - Os casos de rescisão contratual, previstos pela Lei n.º 8.666/93, serão 
formalmente motivados nos autos do respectivo processo.  
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CLÁUSULA SÉTIMA - As alterações do presente contrato, do seu objeto ou de suas 
condições, serão feitas de comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo e na 
conformidade da Lei vigente.  

CLÁUSULA OITAVA – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração constantes 
no art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.  

  
CLAUSULA NONA– A CONTRATADA signatária fica expressamente vinculada aos termos 
da proposta da licitante vencedora.  

  
CLAUSULA DÉCIMA – O presente contrato é complementado e integrado pelas regras 
constantes no edital do Pregão Eletrônico nº 077/2022.  

  
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Faz parte integrante, o edital do Pregão Eletrônico nº 
077/2022 e a proposta de preços conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações e demais documentos da licitação que sejam pertinentes, aplicando-se lhe todos 
os seus dispositivos naquilo que não contrariar as presentes disposições.  

  
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o 
contrato e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico nº 077/2022.  

  
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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. Fica credenciado pela Administração do Município, para fiscalização 
do contrato, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, o 
servidor: o servidor: (inserir nome), Fone (46) (inserir telefone), 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 do presente Contrato, por parte da Prefeitura, poderá ser alterada, a qualquer 
tempo, mediante autorização da Prefeitura e posterior comunicação à CONTRATADA.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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 - Fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, Paraná, para 
dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente contrato.  

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor, os representantes das partes, na presença de duas testemunhas.  

  
 



Município de Cruzeiro do Iguaçu 

Estado do Paraná 
CNPJ 95.589.230/0001-44 

 

33 

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

mail:licitacaocruzeiro@hotmail.com.br  - http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br  
  

  Cruzeiro do Iguaçu/PR, ....... de ......................... de.  

  
     ________________________________             ________________________________  

                        .............................                                                  ................................                                 
Contratante                                                           Contratado  

Testemunhas:  

  
1 - ______________________                             2 - ______________________  

      CPF/MF nº                                                           CPF/MF n  
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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 04;  

e) Declaração de inexistência de fatos impeditivos, ANEXO 05.  

f) Declaração de inexistência de empregados menores, ANEXO 06.  

1.  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) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT); (deverá conter o endereço 
eletrônico no rodapé da página);  
f) 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);  

g) Documento expedido pela junta comercial, onde conste que o licitante é microempresa 
ou empresa de pequeno porte (Certidão Simplificada). A não apresentação implicará no 
decaimento do direito.  

h) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Execução Patrimonial 
expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida a menos de 90 
(noventa) dias da data da abertura da licitação;  

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 N.º 077/2022, 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 2022.  

  
  
  
  

                  (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 Nº 077/2022  
  
  
  
  
(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 Nº 077/2022  

  
  
  
(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 Nº077/2022 – 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 Ítem, 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 90 (noventa) dias, a partir da data de abertura do pregão.  

A entrega/prestação dos produtos/serviços deverá ser após emissão Autorização/Solicitação 
de prestação de serviços, imeditata, não superior a 01 (um) dia, 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 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.   

  
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:  
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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)  
  

  
  
  
  

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:  
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  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)  
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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  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  


