
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2022
PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2022 – ELETRÔNICO
INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS:
21/11/2022
FIM DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS: 08h45m
do dia 01/12/2022 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08h45m do dia 01/12/2022 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09:00 do dia 01/12/2022 

O Município de Centenário do Sul torna público para o conhecimento dos interessados, que
fará realizar licitação na modalidade PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS – ELETRÔNICO do
tipo menor preço, exclusivo EPP/ME/MEI, Por item, através do site:
https://bllcompras.com, para aquisição do objeto descrito no presente Edital e seus Anexos. 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002 e Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lc
147/2014, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, subsidiariamente, a Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.

O PREGÃO Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases.

O certame será realizado através da utilização do aplicativo “ Licitações” , do Portal Eletrônico da
Bolsa de Licitações e Leilões (https://bllcompras.com/) conforme convênio de cooperação
técnica celebrado entre a Prefeitura Municipal de Centenário do Sul e a Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil - BLL.

1 - DO OBJETO

- Este PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MADEIRAS, FERRAMENTAS E OUTROS,
DESTINADOS A REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme
descrito no Anexo 01 - Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

1.2 - Os bens cotados deverão obedecer às normas e padrões da ABNT, ser de boa qualidade e
atender eficazmente às finalidades que deles naturalmente se esperam, conforme determina o
Código de Defesa do Consumidor.

Compõem este Edital os seguintes anexos:
ANEXO
01 - Termo de Referência

ANEXO
02 - Minuta de Contrato

ANEXO
03 - Documentos para Habilitação

ANEXO
04 -

Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de
Habilitação

ANEXO
05 - 

Modelo de Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno
Porte
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ANEXO
06 - 

Modelo de Declaração de Fato Superveniente Impeditivo de
Habilitação

ANEXO
07 - 

Modelo de Declaração de Inexistência de Empregado Menor no
Quadro da Empresa

ANEXO
08 - Modelo de Declaração de Responsabilidade

ANEXO
09 - Modelo de Declaração de Idoneidade

ANEXO
10 - Modelo de proposta de preços

2 – DA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar deste PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS àqueles que atenderem as
exigências deste Edital e seus Anexos; e será destinada exclusivamente à participação de Micro
Empresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme o Art. 48 inc. I da LC nº 123/2006

2.1.1 - A participação nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

2.2. - Não poderão participar deste PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS:

2.2.1 - Firma em consórcio ou em processo de falência ou concordata ou que se encontre
incursa na penalidade prevista no Art. 87, incisos III (perante este Município) e IV (imposta por
órgão ou entidade da Administração Pública), da Lei 8.666/93.

2.2.2 - Os interessados que se encontrem sob falência, insolvência, concordata, concurso de
credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição.

2.2.3 - Empresas estrangeiras que não funcionem no país.

2.2.4 - Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

2.2.5 - Servidor ou dirigente deste Município de Centenário do Sul.

2.2.6 - Que não tenham providenciado o credenciamento junto à Bolsa de Licitações e Leilões
do Brasil - BLL.

2.2.7 - Empresas não enquadras como Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro
Empreendedores Individuais.

2.2.8 - Servidor ou dirigente deste Município de Centenário do Sul, estendendo-se a proibição à
pessoa jurídica de direito privado que possui em seu quadro de sócios ou dirigentes, cônjuge,
companheiro, parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim, de servidor em cargo
efetivo ou em comissão na entidade licitante, para fins de conhecimento e cumprimento,
conforme Acórdão nº 2745/2010 do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná. 



3 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

3.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro DANILO KAINÃ GARCIA DA SILVEIRA, 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.

4 - DO CREDENCIAMENTO, CONDIÇÃO DE ME, EPP

4.1 - Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, a proponente deverá nomear operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e Leilões,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações
no site: https://bllcompras.com.

4.2 - A participação do licitante no PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS eletrônico se dará por meio
de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões,
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.

4.3 - O acesso do operador ao PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS, para efeito de
encaminhamento da documentação de habilitação, proposta de preços e lances sucessivos de
preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

4.4 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer
PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do
credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL.

4.5 - 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 e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6 - 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 - REGISTRO DE PREÇOS eletrônico.

4.7 - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097.4600 ou através
da Bolsa de Licitações e Leilões, pelo site: https://bllcompras.com/
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4.8 - Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação,
conforme ANEXO 05.

4.9 - A condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, previsto na Lei
123/2006 e Lc 147/2014 deverá ser comprovada mediante apresentação de
Declaração conforme modelo sugerido no ANEXO 06.

4.10 - Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa.

5 – DO INÍCIO SESSÃO DA DISPUTA DE PREÇOS

5.1 – As 09:00 do dia 01/12/2022.

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO

6.1 - A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ:

6.1.1 - Enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:

6.1.1.1. Valor unitário e total do item;
6.1.1.2. Marca (caso exista);
6.1.1.3. Modelo (caso exista);
6.1.1.4. 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;

6.1.2 - Ser elaborada com base no objeto desta licitação, observadas as condições estabelecidas
no Anexo I - Termo de Referência e enviada, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.1.3 - Conter todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.1.4 - Constar que os valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execução dos serviços ou entrega dos produtos.

6.1.5 - Constar que 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.

6.1.6 - Apresentar o prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.

6.2 - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que não atenderem às exigências do presente
Edital e seus Anexos, por omissão, irregularidade, ou defeito, se capazes de dificultar o
julgamento, ou ainda:

6.2.1 – Ultrapassem os valores superiores ao máximo estimado no Anexo 01 – Termo de
Referência;

6.2.2 - Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários;



6.2.3 - Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que
permita(m) a perfeita identificação do produto licitado;

6.2.4 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o
presente Edital, ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão do Pregoeiro;

6.2.5 - Que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.

7 –DA HABILITAÇÃO

7.1 - Para se habilitarem nesta licitação, os interessados deverão anexar junto a BLL a
documentação conforme ANEXO 03, em original ou cópia autenticada por cartório competente,
contados a partir da data da recepção do arquivo. No caso de cópia autenticada, toda
documentação deverá estarem perfeitamente legíveis.

7.2 - Se o licitante desatender as exigências de habilitação, a mesma será inabilitada e o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

7.3 - Os documentos de habilitação estão dispostos conforme ANEXO 03.

7.4 - 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  no  certame  ou  a  futura  contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE/PR:
(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx);

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da União: (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?
ordenarPor=nome&direcao=asc);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria Geral
da União:(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?
ordenarPor=nome&direcao=asc);

d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8 – DA SESSÃO PÚBLICA
8.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

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

8.2.1 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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8.2.3 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

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

8.4 - Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.4.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

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

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

8.7 - Só serão aceitos lances cujos valores estejam com uma margem de lance com valor de no
mínimo R$ 1,00 (um real) inferiores entre o último lance registrado anteriormente no sistema.

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

8.9 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do PREGÃO -
REGISTRO DE PREÇOS, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem
prejuízos dos atos realizados.

8.9.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação expressa aos participantes, através de mensagem eletrônica diretamente no Portal
Eletrônico da Bolsa de Licitações Leilões do Brasil - BLL, através do endereço
https://bllcompras.com/, divulgando data e hora da reabertura da sessão.

8.10 - Será adotado para o envio de lances no PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS eletrônico o
modo de disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

8.11 - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.12 - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12.1 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13 - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

https://bllcompras.com/,


8.13.1 - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.14 - Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.

8.15 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço Por item, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

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

8.17 - Após o encerramento da etapa de lances, e não tendo sido a menor proposta ou lance
apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorrência de
empate, será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar nº 123/06;

8.18 - Entende-se por empate, no caso de equivalência dos valores apresentados por ME ou
EPP, que será realizado sorteio eletrônico entre as mesmas, pelo próprio sistema, definindo e
convocando automaticamente a vencedora para, caso queira, encaminhar uma melhor proposta.

8.19 - Após o encerramento da etapa de lances, O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital;

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

8.21 - É vedada a desistência dos lances já ofertados sujeitando-se o proponente às sanções
previstas nas leis pertinentes;

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 02 (duas) horas para o seguinte e-mail (danilolicitacentenario@gmail.com) a
contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

9.1.1 - ser redigida em língua portuguesa, digitada e digitalizada, 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.

9.1.2 - conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento.

9.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução da ata de registro de preços/contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.

9.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, vinculam a Contratada.

9.3 - 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).

9.3.1 - 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.
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9.4 - 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.

9.5 - 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.

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

10 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

10.1 - PEDIDO DE ESCLARECMENTO E IMPUGNAÇÃO

10.1.1 - 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
danilolicitacentenario@gmail.com ou licitacao@centenariodosul.pr.gov.br;

10.1.2 - O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

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

10.1.4 -A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
danilolicitacentenario@gmail.com ou licitacao@centenariodosul.pr.gov.br;

10.1.4.1 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.

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

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

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

10.1.6.2 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a Administração.

10.2 - RECURSOS
10.2.1 - Ao final da sessão na fase de habilitação o pregoeiro verificará a conformidade dos
documentos e proposta adequada, e caso toda documentação e proposta estejam conforme o
edital, o pregoeiro comunicará através de mensagem no sistema da BLL, que irá adiantar a fase
do processo no sistema, de habilitação para em adjudicação, sendo facultada a qualquer
licitante a possibilidade de manifestação de intenção de recorrer de forma motivada, isto é,
indicando contra quais decisões pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema, da BLL, no prazo de 30 (trinta) minutos.

mailto:@gmail.com
mailto:licitacao@centenariodosul.pr.gov.br;
mailto:@gmail.com
mailto:licitacao@centenariodosul.pr.gov.br;


10.2.1.1 - 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.

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

10.2.1.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (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.

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

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

11 - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora,
sem justificativa aceita pelo Município de Centenário do Sul, resguardados os preceitos legais
pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:

11.2 - No que se refere à qualidade do produto, se em desacordo com o apresentado no
momento das propostas, ou por vícios e defeitos omitidos, ficará a licitante vencedora sujeita ao
pagamento de multa, a qual será arbitrada pela Administração, de acordo com o grau dos danos
causados ao Município e aos usuários do serviço final.

11.3 - A multa supramencionada poderá ser estipulada em valor máximo correspondente a 20%
(vinte por cento) do valor total a ser pago pelo produto licitado. 

11.4 - Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não
celebrar a ata de registro de preços/contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não
mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução da ata de registro de
preços/contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem
fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da
reparação dos danos causados à Administração pelo infrator:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de
até 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da
sanção aplicada.

11.5 - A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas nas Leis Federais nº8.666/93 e n.º10.520/02, inclusive responsabilização da
licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.



11.6 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pelo Município de Centenário do Sul.

11.7 - O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente junto ao
Município de Centenário do Sul, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da
multa seja superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em dívida
ativa e executado na forma da lei.

11.8 - As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por
conveniência administrativa, mediante ato do Senhor Prefeito Municipal, devidamente
justificado.

11.9 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

11.10 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o
contraditório e ampla defesa.

11.11 - Excepcionalmente, “ ad cautelam”, o Município poderá efetuar a retenção do valor
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo.

12 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO
CONTRATUAL

12.1 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1.1 - A adjudicação dar-se-á pelo pregoeiro quando não ocorrer interposição de recursos.
Caso contrário, a adjudicação ficará a cargo da autoridade competente.

12.1.2 - A homologação dar-se-á pela autoridade competente.

12.2 - FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

12.2.1 - Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado a Ata
de Registro de Preços ou emitido instrumento equivalente.

12.2.2 - O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços ou aceitar a Nota de Empenho, sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.2.2.1 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

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

12.2.4 - A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos.

12.2.5 - A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e
80 da mesma Lei.

12.2.6 - A contratação será formalizada através de nota de empenho nos termos do art. 62 da
Lei nº 8.666, de 1993.



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

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

13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, atingirão o valor máximo de
R$1.009.750,57 (Um Milhão, Nove Mil, Setecentos e Cinqüenta Reais e Cinqüenta e Sete Centavos).
 A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão
da nota de empenho pela Prefeitura Municipal.

13.2- Nos exercícios subseqüentes as despesas correrão à mesma conta ou daquela que for
destinada a custear este tipo de despesa no Orçamento da Prefeitura Municipal de Centenário do
Sul-PR.

14 - DOS PRAZOS

14.1 - O prazo de validade das propostas é de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de
abertura do PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS, conforme discriminado no Anexo 10 deste Edital.

14.2 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços/Contrato, será de 12 (doze) meses,
com início na data da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado a critério
da Administração e em conformidade a legislação.

15 – DO PAGAMENTO

15.1 – O faturamento deverá ser emitido para PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO
SUL – CNPJ 75.845.503/0001-67 - endereço: Praça Padre Aurélio Basso, nº 378, no Município
de Centenário do Sul –  Estado do Paraná – CEP. 86.630 -000 .

15.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, através
de crédito em conta corrente à vista da apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo
responsável pelo Departamento requisitante, acompanhadas obrigatoriamente da CND da União
e CRF do FGTS e certidão negativa de débitos do município da sede do licitante.

15.3 - A(s) solicitação(ões) referente(s) à previsão de pagamento do objeto da referida Ata de
Registro de Preços/Contrato, deverão ser esclarecidos por servidor responsável do
Departamento de Contabilidade/Tesouraria do Município de Centenário do Sul, através dos
telefones (43) 3675-8006 / 3675-8007 / 3675-8008.

16 - DA ENTREGA DOS PRODUTOS

16.1 – O objeto da Ata de Regsitro de Preços/Contrato, deverá ser entregue à contratante, em
local a ser definido na Solicitação de Compra (empenho), expedida pelo Dep. de Contabilidade;



16.2 – A empresa fornecedora deverá disponibilizar o atendimento em até 10 (dez) dias, após
recebimento da Solicitação da Compra (empenho);

16.3 – O bem, no ato da entrega deverá estar acompanhados da Nota fiscal descritiva,

constando nº da Autorização de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do

pagamento;

17 – DO REAJUSTE, CORREÇÃO E DAS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

17.1 - Os preços propostos não serão reajustados durante o período de contratação, salvo, se
ocorrerem algumas das hipóteses do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

17.2 - Constam da Minuta da Ata de Regfistro de Preços/Contrato (ANEXO 02).

18 - DA LEI ANTICORRUPÇÃO

18-1 - As licitantes e a contratada deverão atender às disposições contidas na Lei 12.846/2013
– Lei Anticorrupção e Decreto 8420/2015, motivo pelo qual, no decorrer da licitação e de todo o
período contratual, conduzirão suas práticas comerciais de forma ética e em conformidade com
os preceitos legais aplicáveis, não podendo dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o
pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que seja, com a finalidade
de influenciar qualquer ato ou decisão, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou
direcionar negócios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção.

19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 - Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade
competente revogá-la por razões de interesse público, anulá-la por ilegalidade de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante decisão devidamente fundamentada, sem quaisquer
reclamações ou direitos à indenização ou reembolso.

19.2 - É facultada o pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar originariamente na
proposta e na documentação de habilitação.

19.3 - O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo pregoeiro ou o não
atendimento às solicitações ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO.

19.4 - Toda a documentação fará parte dos autos e não será devolvida ao licitante, ainda que se
trate de originais.

19.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ão os dias de início e
incluir-se- ão os dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se
vencem somente em dia de expediente da Prefeitura Municipal de Centenário do Sul.

19.6 - Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.



19.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.

19.8 - Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer
processo de reprografia autenticada. Caso esta documentação tenha sido emitida pela internet,
só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

19.9 - Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

19.10 - O pregoeiro poderá sanar erros formais que não acarretem prejuízos para o objeto da
licitação, a Administração e os licitantes, dentre estes, os decorrentes de operações aritméticas.

19.11 - Todas e quaisquer comunicações com o pregoeiro deverão se dar por escrito, com o
devido protocolo junto a Prefeitura Municipal de Centenário do Sul, através via e-mail
institucional danilolicitacentenario@gmail.com ou licitacao@centenariodosul.pr.gov.br, ou no
próprio chat da plataforma da https://bllcompras.com, “ sala virtual” onde estará acontecendo o
certame.

19.11.1 - Fica terminantemente proibido o pregoeiro prestar quaisquer informações sobre o
PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS já publicado e/ou em andamento, sob qualquer hipótese ou
pretexto usando telefonia fixa ou móvel, como forma de garantir a lisura do certame.

19.12 - Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.

19.13 - As normas que disciplinam este PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa.

19.14. - A apresentação, por parte dos licitantes, de DECLARAÇÃO FALSA relativa ao
cumprimento dos requisitos de habilitação, aos impedimentos de participação ou ao
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às
sanções previstas neste Edital, e art. 37 da Lei Complementar nº 123/2006,
independentemente da adoção de providências quanto à responsabilização penal, com
fundamento no art. 90 da Lei nº 8.666/93 e art. 299 do Código  Penal Brasileiro.

19.15 - Serão consideradas como não apresentadas as declarações, não assinadas pelo
representante legal da empresa, considerando-se, diante da ausência de assinatura,
desclassificada a proposta ou inabilitada a empresa, conforme a fase em que a declaração deva
ser apresentada.

19.17 - 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.

19.18 - O Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste
edital será o da Comarca de Centenário do Sul-PR.

19.19 - O valor máximo estimado para este PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS, é de R$
1.009.750,57 (Um Milhão, Nove Mil, Setecentos e Cinqüenta Reais e Cinqüenta e Sete
Centavos).
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Centenário do Sul, 17 de novembro de 2022

DANILO KAINÃ GARCIA DA SILVEIRA
Pregoeiro



ANEXO 01 
TERMO DE REFERÊNCIA

Materiais
Lotes Nome do produto Quant. Un. Preço máx. Preço máx. total

1  OLEO DESEMGRIPANTE
300ML   LUBRIFICANTE

30,00 UN 17,80 534,00

2 ARAME 14 GALVANIZADO 1KG
  

50,00 UN 48,66 2.433,00

3 ARAME GALVANIZADO 12 1KG
  

50,00 UN 42,00 2.100,00

4 ARAME GALVANIZADO 16   50,00 UN 47,77 2.388,50
5 ARAME GALVANIZADO 16  

REVESTIDO DE PVC
10,00 KG 49,33 493,30

6 ARAME ROCOZIDO   1 KG 100,00 UN 27,70 2.770,00
7 ARCO DE SERRA   12 POL. 20,00 UN 42,33 846,60
8 AREIA FINA   250,00 M3 108,33 27.082,50
9 AREIA GROSSA   250,00 M3 157,67 39.417,50
10 AREIA MEDIA   250,00 M3 157,67 39.417,50
11 ARGAMASSA A C1   100,00 SC 17,03 1.703,00
12 ARGAMASSA A C2   100,00 SC 31,17 3.117,00
13 ARGAMASSA A C3   100,00 SC 37,67 3.767,00
14 BARRA DE MEIA CANA PVC  

BARRA 6 METROS
50,00 PÇ 39,23 1.961,50

15 BARRA ROSCAVEL 1/2   1
METRO

50,00 PÇ 25,83 1.291,50

16 BARRA ROSCAVEL 1/4   1
METRO

50,00 PÇ 7,20 360,00

17 BARRA ROSCAVEL 3/8   1
METRO

50,00 PÇ 17,13 856,50

18 BARRA ROSCAVEL 5/16   50,00 PÇ 13,10 655,00
19 CADEADO  E 20MM   15,00 UN 24,00 360,00
20 CADEADO  E 35   E 35 MM 15,00 UN 35,93 538,95
21 CADEADO  E 60MM   15,00 UN 96,03 1.440,45
22 CADEADO 45 MM   15,00 UN 47,50 712,50
23 CADEADO E 25   E 25 MM 15,00 UN 24,93 373,95
24 CADEADO E 30MM   15,00 UN 28,23 423,45
25 CADEADO E 40MM   15,00 UN 41,63 624,45
26 CADEADO E 50   15,00 UN 1.756,20 26.343,00
27 CAIBRO   CEDRILHO 5X5 1.000,00 M 15,93 15.930,00
28 CAIXA D'AGUA 1000 LITROS   5,00 UN 725,67 3.628,35
29 CAIXA D'AGUA 2000 LITROS   5,00 UN 1.553,33 7.766,65
30 CAIXA D'AGUA 500 LITROS   5,00 UN 576,67 2.883,35
31 CAIXA DE DESCARGA   

CONTROLADA 9 LT
15,00 UN 89,20 1.338,00

32 CAIXA DE GORDURA   20
LITROS

20,00 UN 184,00 3.680,00

33 CAIXA SIFONADA  METAL
150X50   

5,00 UN 95,63 478,15

34 CAIXINHA 4X2 PARA TOMADA -
AMARELA   

200,00 UN 2,40 480,00



35 CAL HIDRATADO   PCT 20 KG 1.000,00 UN 19,07 19.070,00
36 CAL VIRGEM FRICAL   PCT 20

KG
500,00 UN 17,43 8.715,00

37 CANALETA 20X10X2 COM FITA
ADESIVA   PVC BARRA 2
METROS

50,00 UN 16,67 833,50

38 CANO AGUA 1'' - BARRA  6 MTS
  

50,00 UN 88,03 4.401,50

39 CANO AGUA 1/2 - BARRA 6MTS
  

100,00 UN 36,83 3.683,00

40 CANO AGUA 3/4 - BARRA 6
MTS   

100,00 UN 45,83 4.583,00

41 CANO AGUA 50MM - BARRA 6
MTS   

30,00 UN 149,33 4.479,90

42 CANO DE CHUVEIRO
CROMADO   30 CM

30,00 UN 19,60 588,00

43 CANO ESGOTO 100MM 6
METROS   

150,00 UN 138,73 20.809,50

44 CANO ESGOTO 150MM BARRA
  6 METROS

20,00 UN 377,33 7.546,60

45 CANO ESGOTO 200MM BARRA
  6 METROS

5,00 UN 789,90 3.949,50

46 CANO ESGOTO 40MM - MT   06
METROS

20,00 UN 59,27 1.185,40

47 CANO ESGOTO 50MM BARRA 
 06 METROS

20,00 UN 85,83 1.716,60

48 CANO ESGOTO 75MM BARRA
6MTS   

10,00 UN 134,00 1.340,00

49 CANTO DE FORRO PVC
ESTERNO   

50,00 UN 5,00 250,00

50 CARRIOLA  PNEU CAMARA
3,25   

10,00 UN 288,93 2.889,30

51 CHAVE PHILIPS   3/16X5 5,00 UN 17,23 86,15
52 CHUVEIRO  ELETR

220V/7500W   
50,00 UN 278,33 13.916,50

53 CHUVEIRO FRIO    DUCHA 20,00 UN 42,00 840,00
54 CIMENTO SC 50 KG   1.100,00 SC 43,87 48.257,00
55 COLA DE CONTATO   230 ML 50,00 UN 34,10 1.705,00
56 COLA PVC   75G 30,00 UN 15,67 470,10
57 COLA PVC 175G    20,00 UN 31,27 625,40
58 COLHER DE PEDREIRO   10,00 UN 34,57 345,70
59 CONECTOR   PERFURANTE

70MM
70,00 UN 16,67 1.166,90

60 CONECTOR   PERFURANTE
95MM

30,00 UN 16,67 500,10

61 CONECTOR   TIPO PARAFUSO
25MM

30,00 UN 23,83 714,90

62 CONECTOR LOUÇA 10MM
CHUVEIRO   

10,00 PÇ 7,83 78,30

63 CORDA DE SEDA   10MM 100,00 M 2,77 277,00
64 CORDA DE SEDA   12MM 200,00 M 2,95 590,00



65 CORDA DE SEDA   6MM 300,00 M 2,40 720,00
66 CORDA DE SEDA   8MM 100,00 M 2,35 235,00
67 COTOVELO   ESGOTO 45G

75MM
25,00 UN 65,67 1.641,75

68 COTOVELO AZUL 3/4 - 1/2   200,00 UN 8,13 1.626,00
69 COTOVELO ESGOTO 45G

100MM   
50,00 UN 16,33 816,50

70 COTOVELO ESGOTO 45G
150MM   

20,00 UN 81,03 1.620,60

71 COTOVELO ESGOTO 45G
200MM   

20,00 UN 169,67 3.393,40

72 COTOVELO ESGOTO 45G
40MM   

50,00 UN 5,17 258,50

73 COTOVELO ESGOTO 45G
50MM   

30,00 UN 8,10 243,00

74 COTOVELO ESGOTO 90G
100MM   

50,00 UN 12,83 641,50

75 COTOVELO ESGOTO 90G
150MM   

10,00 UN 73,50 735,00

76 COTOVELO ESGOTO 90G
200MM   

10,00 UN 265,00 2.650,00

77 COTOVELO ESGOTO 90G
40MM   

40,00 UN 4,07 162,80

78 COTOVELO ESGOTO 90G
50MM   

30,00 UN 8,07 242,10

79 COTOVELO ESGOTO 90G
75MM   

10,00 UN 11,80 118,00

80 COTOVELO MARRON 45G 1''
32MM   

20,00 UN 4,83 96,60

81 COTOVELO MARRON 45G
1/2   

50,00 UN 2,97 148,50

82 COTOVELO MARRON 45G
3/4   

50,00 UN 2,55 127,50

83 COTOVELO MARRON 45G
50MM   

20,00 UN 14,00 280,00

84 COTOVELO MARRON 50G
SOLDAVEL    

25,00 UN 17,00 425,00

85 COTOVELO MARRON 90G
1/2   

150,00 UN 1,37 205,50

86 COTOVELO MARRON 90G
3/4   

150,00 UN 1,37 205,50

87 COTOVELO MARRON 90G
50MM   

80,00 UN 15,67 1.253,60

88 COTOVELO MARRON LONGO
1'' 32MM   

80,00 UN 14,33 1.146,40

89 COTOVELO MARRON LONGO
3/4   

80,00 UN 9,33 746,40

90 DIJUNTOR 1X16   10,00 UN 15,67 156,70
91 DIJUNTOR 1X20   10,00 UN 15,67 156,70
92 DIJUNTOR 1X32   10,00 UN 16,27 162,70
93 DIJUNTOR 1X50    10,00 UN 18,00 180,00
94 DIJUNTOR 1X70    13,00 UN 21,33 277,29



95 DIJUNTOR 2X100   13,00 UN 161,67 2.101,71
96 DIJUNTOR 2X20    10,00 UN 44,33 443,30
97 DIJUNTOR 2X30    10,00 UN 44,60 446,00
98 DIJUNTOR 2X40   10,00 UN 44,53 445,30
99 DIJUNTOR 2X50   13,00 UN 49,33 641,29
100 DIJUNTOR 2X70    5,00 UN 51,17 255,85
101 DIJUNTOR 3X100    2,00 UN 189,67 379,34
102 DIJUNTOR 3X125   2,00 UN 241,67 483,34
103 DIJUNTOR 3X50    5,00 UN 120,33 601,65
104 DIJUNTOR 3X70    2,00 UN 169,33 338,66
105 DIJUNTOR DIM 3X50   3,00 UN 109,33 327,99
106 DIJUNTOR DIN 1X15   15,00 UN 32,87 493,05
107 DIJUNTOR DIN 1X20   15,00 UN 32,87 493,05
108 DIJUNTOR DIN 1X25    15,00 UN 32,87 493,05
109 DIJUNTOR DIN 1X32    15,00 UN 32,87 493,05
110 DIJUNTOR DIN 1X40     10,00 UN 32,87 328,70
111 DIJUNTOR DIN 2X20     15,00 UN 55,27 829,05
112 DIJUNTOR DIN 2X32    15,00 UN 77,13 1.156,95
113 DIJUNTOR DIN 2X50    15,00 UN 95,33 1.429,95
114 DIJUNTOR DIN 3X20    15,00 UN 115,67 1.735,05
115 DIJUNTOR DIN 3X32   15,00 UN 140,33 2.104,95
116 DIJUNTORES    1X40 10,00 UN 43,87 438,70
117 FECHADURA  INTERNA  

PORTA DE MADEIRA
30,00 UN 66,93 2.007,90

118 FECHADURA EXTERNA  
PORTA DE MADEIRA

30,00 UN 83,23 2.496,90

119 FECHADURA PORTA   MADEIR
BANHEIRO

30,00 UN 66,93 2.007,90

120 FILTRO   DE LINHA 5
TOMADAS

30,00 UN 42,67 1.280,10

121 FIO   1,5 ENERGIA CABO
FLEXIVEL

1.000,00 M 2,43 2.430,00

122 FIO   2,5MM ENERGIA CABO
FLEXIVEL

1.000,00 M 4,47 4.470,00

123 FIO   FIO DUPLO (PARALELO)
1,5 ENERGIA CABO FLEXIVEL

500,00 M 6,07 3.035,00

124 FIO   FIO DUPLO (PARALELO)
2,5 ENERGIA CABO FLEXIVEL

800,00 M 6,83 5.464,00

125 FIO   NYLON N° 3 mm 500,00 M 3,30 1.650,00
126 FIO 10MM   ENERGIA CABO

FLEXIVEL
500,00 M 16,73 8.365,00

127 FIO 16MM   ENERGIA CABO
FLEXIVEL

200,00 M 26,60 5.320,00

128 FIO 4,0   MM ENERGIA CABO
FLEXIVEL

500,00 M 7,53 3.765,00

129 FIO 6,0   MM ENERGIA CABO
FLEXIVEL

500,00 M 9,80 4.900,00

130 FITA CREPE  18X50   100,00 UN 7,07 707,00
131 FITA ISOLANTE   AMARELA 10,00 UN 4,30 43,00
132 FITA ISOLANTE   AUTO FUSÃO 50,00 UN 13,33 666,50



2 MT
133 FITA ISOLANTE 20MT   18 X 48 200,00 UN 15,33 3.066,00
134 FITA SINALIZAÇÃO 200MT   50,00 UN 29,57 1.478,50
135 FIXADOR CAL PINTURA    150

ML
100,00 UN 2,00 200,00

136 FORRO PVC   500,00 M 32,17 16.085,00
137 INTERRUPTOR   DUPLO +

TOMADA RADIAL
50,00 UN 25,17 1.258,50

138 INTERRUPTOR   SIMPLES 1
TECLA + TOMADA 

50,00 UN 15,80 790,00

139 INTERRUPTOR PARALELO 1
TECLA    

50,00 UN 21,60 1.080,00

140 INTERRUPTOR PARALELO 2
TECLA    

50,00 UN 25,50 1.275,00

141 INTERRUPTOR PARALELO 3
TECLAS    

50,00 UN 30,80 1.540,00

142 INTERRUPTOR PARALELO
TOMADA   

50,00 UN 21,00 1.050,00

143 INTERRUPTOR SIMPLES 1
TECLA   

50,00 UN 12,17 608,50

144 INTERRUPTOR SIMPLES 2
TECLAS    

50,00 UN 24,80 1.240,00

145 INTERRUPTOR SIMPLES 2
TECLAS+TOMADA   

50,00 UN 28,00 1.400,00

146 INTERRUPTOR SIMPLES 3
TECLAS    

50,00 UN 22,30 1.115,00

147 LAMPADA   LED BULBO 12 W 200,00 UN 20,57 4.114,00
148 LAMPADA   LED BULBO 15 W 200,00 UN 20,57 4.114,00
149 LAMPADA   LED BULBO 25 W 200,00 UN 38,17 7.634,00
150 LAMPADA   LED BULBO 40 W 200,00 UN 65,40 13.080,00
151 LAMPADA   LED TUBULAR

12CM 18 W
200,00 UN 49,33 9.866,00

152 LAMPADA   VAPO METÁLICA
250 W

50,00 UN 62,90 3.145,00

153 LAMPADA   VAPOR MATÁLICA
400W

50,00 UN 67,33 3.366,50

154 LAPIS CARPINTEIRO    30,00 UN 2,00 60,00
155 LAVATORIO    LOUÇA COM

COLUNA BRANCO
10,00 JG 302,33 3.023,30

156 LIMA   CHATA PARA ENXADA 8 15,00 UN 29,83 447,45
157 LINHA PEDREIRO 100MTS  

NYLON
30,00 UN 16,60 498,00

158 LONA PLASTICA PRETA   200
MICRA

1.000,00 M2 3,37 3.370,00

159 LUMINARIA DE EMERG 30
LEDS    

100,00 UN 40,93 4.093,00

160 LUVA    AZUL LR 1/2 - 1/2 50,00 UN 7,87 393,50
161 LUVA    DE ESGOSTO 50MM 20,00 UN 6,80 136,00
162 LUVA    DE ESGOTO 150MM 10,00 UN 50,60 506,00
163 LUVA    DE ESGOTO 75MM 20,00 UN 10,50 210,00
164 LUVA    DE RASPA 40,00 UN 27,37 1.094,80



REFORÇADA
165 LUVA    DE VAQUETA 5,00 UN 31,87 159,35
166 LUVA    ESGOTO 100MM 25,00 UN 10,67 266,75
167 LUVA    ESGOTO DN 40MM 20,00 UN 3,20 64,00
168 LUVA AZUL 3/4 - 1/2   50,00 UN 7,30 365,00
169 LUVA AZUL 3/4 - 3/4   50,00 UN 10,00 500,00
170 LUVA DE BORRACHA   30,00 UN 13,33 399,90
171 LUVA DE CORRER 1'' 32MM   50,00 UN 45,00 2.250,00
172 LUVA DE CORRER 1/2   50,00 UN 18,47 923,50
173 LUVA DE CORRER 50MM   50,00 UN 53,87 2.693,50
174 LUVA DE CORRER SOLD 25 3/4

  
20,00 UN 24,07 481,40

175 LUVA DE PVC   MARRON 1/2 100,00 UN 1,40 140,00
176 LUVA LATEX   GRANDE 100,00 UN 16,60 1.660,00
177 LUVA LR 50X1 1/2   20,00 UN 27,00 540,00
178 LUVA LR MARRON 32MM 1''   20,00 UN 10,50 210,00
179 LUVA MANG CONRRUGADA 3/4

  
20,00 UN 2,83 56,60

180 LUVA MARRON 3/4   PVC 100,00 UN 2,05 205,00
181 LUVA MARRON DE 32MM   40,00 UN 4,30 172,00
182 LUVA MARRON SOLD

25X20MM   
40,00 UN 2,60 104,00

183 LUVA REDUÇÃO ROSC 1X3/4   50,00 UN 2,83 141,50
184 LUVA REDUÇÃO ROSC 3/4X1/2

   
50,00 UN 2,77 138,50

185 LUVA ROSCAVEL 1/2    100,00 UN 1,97 197,00
186 LUVA ROSCAVEL 3/4    100,00 UN 1,99 199,00
187 MACHADO COM CABO   2,00 UN 50,60 101,20
188 MANGUEIRA   3/4 DE JARDIM 250,00 M 6,93 1.732,50
189 MANGUEIRA   LISA MARRON

1/2
100,00 M 2,87 287,00

190 MANGUEIRA   MARRON 3/4 100,00 M 3,83 383,00
191 MANGUEIRA CONRRUGADA 1''

  
150,00 M 6,13 919,50

192 MANGUEIRA DE NIVEL   5/16X1
5 MM

20,00 M 4,13 82,60

193 MASCARA PROTETORA   AZUL 10,00 UN 6,83 68,30
194 MASSA ACRILICA 25KG   30,00 L 118,50 3.555,00
195 MASSA CORRIDA   PVA 25KG 30,00 UN 46,93 1.407,90
196 MEIO TIJOLO 6 FUROS   1.500,00 UN 0,85 1.275,00
197 MIOLO DE FECHADURA  

EXTERNO COMUM
20,00 UN 28,67 573,40

198 NIPEL ROSCAVEL 1/2    20,00 UN 1,63 32,60
199 NIPEL ROSCAVEL 3/4   20,00 UN 1,93 38,60
200 OCULOS DE PROTEÇÃO

INCOLOR   
50,00 UN 13,33 666,50

201 PADRÃO DE ENERGIA 110   2,00 UN 1.493,33 2.986,66
202 PADRÃO DE ENERGIA 220   2,00 UN 1.690,00 3.380,00
203 PADRÃO TRIFASICO   2,00 UN 1.880,00 3.760,00



204 PAINEL DE EMBUTIR DE LED
30X30 24W QUADRADO   

50,00 UN 82,97 4.148,50

205 PEDRA   1/2 - METRO 150,00 M3 166,13 24.919,50
206 PEDRA   ESMERIL A46 5,00 UN 60,83 304,15
207 PISO ANTIDERRAPANTE   100,00 M2 59,20 5.920,00
208 PISO ESMALTADO   200,00 M2 47,47 9.494,00
209 PISO OPACO   200,00 M2 47,50 9.500,00
210 PISTÃO PARA TORNEIRA DE

METAL   
30,00 UN 28,90 867,00

211 PLAFON C/SOQUETE
PORCELANA INTER   BASE 27

150,00 UN 6,47 970,50

212 PLAFON LUMINÁRIA LED
QUADRADO DE EMBUTIR
22,5X22,5 18W   

50,00 UN 51,20 2.560,00

213 PLUG 1/2 COM ROSCA   50,00 UN 1,40 70,00
214 PLUG 3/4 COM ROSCA   50,00 UN 1,43 71,50
215 PLUG DE ENERGIA FEMEA   100,00 UN 8,13 813,00
216 PLUG DE ENERGIA MACHO   100,00 UN 8,13 813,00
217 PORCA 8MM   500,00 UN 0,50 250,00
218 PORTA   IMBUIA 70CM 20,00 UN 208,33 4.166,60
219 PORTA ALMOFADADA 80CM   10,00 UN 566,13 5.661,30
220 PORTA DE IMBUIA DE 60CM   10,00 UN 208,33 2.083,30
221 PORTA IMBUIA 80CM   30,00 UN 208,33 6.249,90
222 PORTA IMBUIA 90CM   10,00 UN 237,00 2.370,00
223 PORTA SANFONADA 80CM   10,00 UN 169,73 1.697,30
224 PORTA SANFONADA 90CM   10,00 UN 202,10 2.021,00
225 QUADRO 16 DIJINTOR   4,00 UN 138,00 552,00
226 QUADRO 32 DIJUNTOR

BARRAMENTO EMB   
4,00 UN 511,23 2.044,92

227 QUADRO 4 DIJUNTOR    DIN 4,00 UN 64,03 256,12
228 RASTELO 12 DENTES    15,00 UN 38,00 570,00
229 RASTELO DE METAL PARA

GRAMA   
15,00 UN 42,93 643,95

230 REATOR   250W METÁLICO
INTERNO COM CAPACITOR E
IGNITOR

20,00 UN 165,80 3.316,00

231 REATOR   VAPOR METÁLICO
250W EXTERNO

30,00 UN 154,93 4.647,90

232 REATOR V METALICO 400W
EXTERNO   

30,00 UN 178,47 5.354,10

233 REDUÇÃO   50X3/4 MARRON 50,00 UN 5,27 263,50
234 REDUÇÃO 1 POLEGADA P/ 3/4

   
50,00 UN 1,40 70,00

235 REDUÇÃO 3/4 X 1/2   50,00 UN 1,20 60,00
236 REDUÇÃO ESGOTO

100X50MM   
50,00 UN 14,90 745,00

237 REDUÇÃO ESGOTO
100X75MM   

20,00 UN 18,20 364,00

238 REDUÇÃO ESGOTO
150X100MM   

20,00 UN 41,93 838,60



239 REFLETOR   ALUMINIO BASE E
40 400W

20,00 UN 81,47 1.629,40

240 REFLETOR    DE LED 100W 50,00 UN 124,67 6.233,50
241 REFLETOR    DE LED200W 50,00 UN 258,33 12.916,50
242 REGISTRO   DE PLÁSTICO

ESFERA SOLDÁVEL 1/2
15,00 UN 14,67 220,05

243 REGISTRO   DE PRESSÃO 25
MM METAL

10,00 UN 67,83 678,30

244 REGISTRO   DE PRESSÃO
SOLDÁVEL METAL

10,00 UN 26,33 263,30

245 REGISTRO  1 POLEGADA  
SOLDÁVEL

15,00 UN 30,93 463,95

246 REGISTRO 3/4   METAL
PRESÃO

15,00 UN 67,97 1.019,55

247 REGISTRO DE ESFER 50 1/2  
SOLDÁVEL

15,00 UN 101,63 1.524,45

248 REGISTRO DE PLASTICO 3/4  
ESFERA SOLDÁVEL

20,00 UN 17,67 353,40

249 REGISTRO ESFERA SOLD 1''   15,00 UN 29,33 439,95
250 REJUNTE PACOTE 1 KG   150,00 UN 6,83 1.024,50
251 RELE FOTOELETRÔNICO

BIVOLT   
200,00 UN 30,93 6.186,00

252 REVESTIMENTO CERÂMICO
PAREDE    

200,00 M² 42,83 8.566,00

253 RIPÃO CAMBARA   500,00 M 6,03 3.015,00
254 RIPÃO PINUS    1.400,00 M 2,80 3.920,00
255 RODO 1MT - CABO ALUMINIO   10,00 UN 90,60 906,00
256 RODO 50CM - CABO ALUMINIO

  
10,00 UN 53,67 536,70

257 ROLO LA 23CM 
ANTIRESPINGO   

20,00 UN 24,83 496,60

258 ROLO LA 9CM ANTIRESPINGO
  

20,00 UN 13,77 275,40

259 ROLO POLYESTER 23CM
TEXTURA    

20,00 UN 18,87 377,40

260 SELADOR ACRILICO  25KG   100,00 UN 80,53 8.053,00
261 SIFÃO DUPLO   10,00 UN 27,83 278,30
262 SIFAO LONGO UNIVERSAL 

1,5M   
50,00 UN 19,33 966,50

263 SOLEIRA DE PORTA   80X15 20,00 UN 69,47 1.389,40
264 SOQUETE   DE PRESSÃO

PARA LAMPADA TUBULAR
50,00 UN 6,83 341,50

265 T AZUL 1/2 SAIDA 1/2   50,00 UN 13,57 678,50
266 T AZUL 3/4 SAIDA 1/2   50,00 UN 14,33 716,50
267 T AZUL 3/4 SAIDA 3/4   50,00 UN 15,23 761,50
268 T ESGOTO 100MM   30,00 UN 20,67 620,10
269 T ESGOTO 100X150MM   30,00 UN 22,93 687,90
270 T ESGOTO 150MM   30,00 UN 94,00 2.820,00
271 T ESGOTO 40MM   20,00 UN 5,00 100,00
272 T ESGOTO 50MM   20,00 UN 11,67 233,40
273 T MARRON 1/2 SAIDA 1/2   30,00 UN 7,00 210,00



274 T MARRON 32MM   20,00 UN 6,57 131,40
275 T MARRON 50MM   30,00 UN 18,67 560,10
276 T SOLDAVEL 3/4   50,00 UN 2,90 145,00
277 TABUA DE CAIXARIA 10- 3MT   75,00 UN 19,27 1.445,25
278 TABUA DE CAIXARIA 15 - 3MT   75,00 UN 19,67 1.475,25
279 TABUA DE CAIXARIA 20 - 3MT   120,00 UN 27,50 3.300,00
280 TABUA DE CAIXARIA 25 - 3MT   75,00 UN 33,67 2.525,25
281 TABUA DE CAIXARIA 30 - 3MT   120,00 UN 44,40 5.328,00
282 TAMPA DE FOSSA 1,30  

CONCRETO
20,00 UN 163,27 3.265,40

283 TAMPA DE FOSSA 1,50  
CONCRETO

20,00 UN 187,60 3.752,00

284 TAMPÃO / CAP AGUA 1/2  
SOLDÁVEL

30,00 UN 1,75 52,50

285 TAMPÃO / CAP AGUA 3/4  
SOLDÁVEL

30,00 UN 1,87 56,10

286 TAMPÃO / CAP AGUA 32MM  
SOLDÁVEL

30,00 UN 3,20 96,00

287 TAMPÃO / CAP AGUA 50MM   10,00 UN 9,93 99,30
288 TAMPÃO / CAP ESGOTO

100MM   
10,00 UN 12,20 122,00

289 TAMPÃO / CAP ESGOTO
150MM   

2,00 UN 73,93 147,86

290 TAMPÃO / CAP ESGOTO 40MM
  

10,00 UN 5,47 54,70

291 TAMPÃO / CAP ESGOTO 50MM
  

10,00 UN 9,37 93,70

292 TAMPÃO / CAP ESGOTO 75MM
  

10,00 UN 14,57 145,70

293 TELHA   ETERNIT 3,66X110
6MM

200,00 UN 153,23 30.646,00

294 TELHA 183X110   6MM
FIBROCIMENTO

150,00 UN 77,27 11.590,50

295 TELHA 2,44X110 5MM  
FIBROCIMENTO

150,00 UN 71,80 10.770,00

296 TELHA DE FIBROCIMENTO
2,44M X 0,50 CM X 4 MM   

250,00 UN 34,47 8.617,50

297 TELHA ROMANA    5.000,00 UN 2,39 11.950,00
298 THINER 5 LITROS   50,00 UN 116,93 5.846,50
299 TIJOLO  6 FUROS   15.000,00 UN 0,88 13.200,00
300 TIJOLO MACIÇO   6.000,00 UN 1,28 7.680,00
301 TINTA   PREMIUN 18 LTS

CORES VARIÁVEIS
150,00 UN 336,23 50.434,50

302 TINTA PISO  18LTS   150,00 UN 272,40 40.860,00
303 TOMADA  DE MONTAR   50,00 UN 18,93 946,50
304 TOMADA BIPOLAR 2X30    30,00 UN 16,43 492,90
305 TOMADA DUPLA    30,00 UN 16,63 498,90
306 TOMADA EXT ABNT  10A   50,00 UN 11,77 588,50
307 TOMADA EXT ABNT 20A   50,00 UN 14,03 701,50
308 TOMADA SIMPLES   200,00 UN 12,13 2.426,00



309 TOMADA TELEFONE   20,00 UN 10,37 207,40
310 TORNEIRA   DE LAVATÓRIO 1/4

DE VOLTA
20,00 UN 90,87 1.817,40

311 TORNEIRA   DE PIA DE
COZINHA 1/4 DE VOLTA

20,00 UN 85,33 1.706,60

312 TORNEIRA  1/2   PLÁSTICO 80,00 UN 6,47 517,60
313 TORNEIRA PRETA   1/2 METAL 20,00 UN 78,20 1.564,00
314 TRELIÇA PARA ARMAÇÃO DE

ESTRUTURA DE CONCRETO  
BARRA DE 6 METROS DE 4,2

50,00 UN 61,47 3.073,50

315 TUBO DE SILICONE   250G 30,00 UN 27,27 818,10
316 UNIAO INTERNA  1''   10,00 UN 1,73 17,30
317 UNIÃO ROSCAVEL 1''    13,00 UN 3,83 49,79
318 UNIÃO ROSCAVEL 3/4    13,00 UN 3,60 46,80
319 UNIÃO SOLDAVEL 3/4   15,00 UN 2,33 34,95
320 VALVULA AMERICANA

C/CESTO    
15,00 UN 34,80 522,00

321 VALVULA DE RETENÇÃO   100
MM ESGOTO

20,00 UN 229,33 4.586,60

322 VALVULA DE RETENÇÃO  
150MM ESGOTO

5,00 UN 292,00 1.460,00

323 VALVULA DESCARGA  
COMPLETA 1.1/2 PARA VASO
SANITÁRIO

20,00 UN 240,00 4.800,00

324 VALVULA LAV S/UNHO
CROMADA    

50,00 UN 15,00 750,00

325 VASSOURAO COM CABO GARI
REFORÇADO   ROBUST
PROFISSIONAL 280X80MM -
390G FIO LONGO 12CM CABO
1,4M

40,00 UN 32,37 1.294,80

326 VEDA ROSCA  18X25MT   30,00 UN 6,47 194,10
327 VEDANTE PARA TORNEIRA  

3/4
100,00 UN 0,67 67,00

328 VERGALÃO DE AÇO   CA 50
8MM BARRA 12 MT

100,00 BARRA 56,87 5.687,00

329 VERGALÃO DE AÇO   CA 60 4,2
MM BARRA 12 MT

100,00 BARRA 24,50 2.450,00

330 VERNIZ  3,600   50,00 UN 136,13 6.806,50
331 VIGAS CAMBARA   10X5 500,00 M 27,30 13.650,00

TOTAL R$ 1.009.750,57

Observações: 

No valor dos itens da proposta apresentada deverão estar incluídos IMPOSTOS, FRETES,
ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS.



Os Objetos deverão ser de PRIMEIRA LINHA. A qualidade dos produtos, objeto desta licitação deverá
estar de acordo com os padrões e exigências do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial) ou demais órgãos fiscalizadores do setor, sendo, portanto, de
EXCELENTE QUALIDADE fornecendo as garantias necessárias conforme o código de defesa do
consumidor. Nos casos referentes à garantia ou reposição dos produtos deve ser realizada no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas.  

Para manter o equilíbrio economico-financeiro da Ata de Registro de Preços, poderá ser solicitado
realinhamento na forma de supressão de valores, caso o preço praticado de mercado esteja
abaixo do valor da ata de registro de preços.

JUSTIFICATIVA - PLATAFORMA BLL (Bolsa de Licitações e Leilões): A possibilidade de
adoção de outras plataformas de operacionalização, em detrimento a plataforma
disponibilizada pelo Governo Federal, está devidamente prevista conforme Art. 5º do Decreto
Federal n. 10024/2019:

Art. 5º  O pregão, na forma eletrônica, será realizado quando a disputa pelo fornecimento de bens ou pela
contratação de serviços comuns ocorrer à distância e em sessão pública, por meio do Sistema de Compras do
Governo federal, disponível no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.
§ 1º  O sistema de que trata o caput será dotado de recursos de criptografia e de autenticação que garantam as
condições de segurança nas etapas do certame.
§ 2º  Na hipótese de que trata o § 3º do art. 1º, além do disposto no caput, poderão ser utilizados sistemas
próprios ou outros sistemas disponíveis no mercado, desde que estejam integrados à plataforma de
operacionalização das modalidades de transferências voluntárias.

Se justifica a adoção da plataforma BLL, visto que tal plataforma possui integração ao
sistema de informação contratado pela Prefeitura Municipal de Centenário do Sul (Equiplano)
e vice-versa, comparado a plataforma COMPRASNET, tal integração possibilita a importação
de dados à plataforma não possuindo a necessidade do responsável pelo Setor de
Licitações em digitar, cadastrar, alimentar os itens da licitação na referida plataforma, pois
tais dados podem ser importados para o sistema da BLL e após o certame, exportados para
o sistema Equiplano.
E ainda a referida plataforma possui integração junto ao PLATAFORMA+BRASIL, conforme
disponibilizado pelo link: http://plataformamaisbrasil.gov.br/ajuda/manuais-e-cartilhas/orientacoes-para-
integracao-dos-sistemas-externos-de-compras-eletronicas-com-a-plataforma-brasil
Conforme mencionado acima, há vantagem em exportação para a futura importação de
dados ao Sistema de Gestão Pública (Equiplano) utilizado pelo Município, contendo os
dados do fornecedor vencedor da licitação, seus dados cadastrais, valores unitários
apresentados, marcas etc, facilitando o trabalho do Órgão Público. Não havendo retrabalho,
podendo a administração tornar mais ágeis e eficazes as aquisições/contratações
solicitadas, otimizando o tempo gasto para a realização do procedimento licitatório,
reduzindo custas de trabalho ao município.
Rotina esta, impossível caso adote a plataforma COMPRASNET (disponibilizada pelo
Governo Federal), pois não possui qualquer ferramenta de integração, que se assemelha a
anterior, tornando o processo mais moroso e suscetível a erros, dificultando o andamento
dos certames licitatórios, pois haverá a necessidade de redigitação dos dados de forma
manual.

www.comprasgovernamentais.gov.br.
http://plataformamaisbrasil.gov.br/ajuda/manuais-e-cartilhas/orientacoes-para-


A prefeitura também obtém outras vantagens com a plataforma BLL como: a capacitação,
sem custo, da equipe de licitação e suporte especializado prestado pela plataforma tanto à
equipe de licitação quanto aos fornecedores, assim agilizando o processo.

A redução no tempo de operacionalização e execução do processo diminuem o custo final
do processo licitatório, e mesmo havendo custo ao fornecedor para que o mesmo utilize a
plataforma BLL, tais custos comparados ao custo da Administração Pública na inserção de
dados, de forma manual, ao sistema COMPRASNET e ao Sistema de Gestão Pública
(Equiplano) seriam irrisórios. Pois quanto maior agilidade e eficácia na conclusão de um
processo licitatório maior será o tempo disponível para confecção de novos instrumentos
convocatórios, elaboração, fiscalização de contratos etc.
Os valores cobrados pela Plataforma BLL são da seguinte forma:

"A BLL oferece a referida plataforma com total gratuidade para os órgãos compradores. E
para o licitante participar de um PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS na BLL, não há custos,
mensalidades ou taxas prévias.

É cobrado apenas do licitante vencedor do lote, com uma reduzida taxa de 1,5%, com um teto
redutor de R$ 600,00. Ocorre que, comprovadamente, em nossa média histórica, em razão do
teto redutor, os valores cobrados não ultrapassam os 0,58%."

Fonte: www.bllcompras.com

Por fim, os valores cobrados, conforme acima referem-se aos custos referentes a
utilização da plataforma BLL por parte do fornecedor, visto que para o Município o custo é
“ zero” , ou seja, referente aos custos de utilização de recursos de tecnologia da
informação, conforme prevê o Art. 5º Inc. III da Lei n. 10520/02. 

www.bllcompras.com


ANEXO 02
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2022

ID Nº XX22

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 134/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2022

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado o MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL,
inscrito no CNPJ nº 75.845.503/0001-67, localizado na Praça Padre Aurélio Basso, nº 378, neste ato
representado pelo Sr MELQUIADES TAVIAN JUNIOR, residente e domiciliado nesta cidade,
portador do  RG nº 7.712.285-0-PR e CPF nº 033.523.419-40, nos termos da Lei Federal nº
10.520/02 e Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei 123 de 14 de dezembro de 2006 e Lc 147/2014,
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção e Decreto
8420/2015 e demais normas legais aplicáveis, bem como, conforme a classificação das propostas
apresentadas no Pregão Eletrônico - Registro de Preços nº 96/2022, para Registro de Preços, tendo
como vencedor a empresa:
-----------------------------, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº ---------------,
com sede na -------------------, nº ---, cidade de --------------, neste ato representada pelo Sr.(a)
---------------------------------------,   portador(a)  do RG nº ----------------------- SSP/XX e
inscrito(a) no CPF nº -------------------------------, RESOLVE registrar os preços para aquisição do
objeto do pregão citado, que passa a fazer parte desta, nos seguintes termos.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto <OBJETO>, para futuras aquisições, através do SISTEMA REGISTRO
DE PREÇOS.

ITENS DESCRICAO VALOR

XX XX XX

1.2 - Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por outro órgão ou entidade da
Administração, mediante consulta prévia à Contratante. 

1.3 - Caberá a detentora da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

Observações: 

No valor dos itens da proposta apresentada deverão estar incluídos IMPOSTOS, FRETES,
ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS.

Os Objetos deverão ser de PRIMEIRA LINHA. A qualidade dos produtos, objeto desta licitação deverá
estar de acordo com os padrões e exigências do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial) ou demais órgãos fiscalizadores do setor, sendo, portanto, de
EXCELENTE QUALIDADE fornecendo as garantias necessárias conforme o código de defesa do
consumidor. Nos casos referentes à garantia ou reposição dos produtos deve ser realizada no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas.  



Para manter o equilíbrio economico-financeiro da Ata de Registro de Preços, poderá ser solicitado
realinhamento na forma de supressão de valores, caso o preço praticado de mercado esteja
abaixo do valor da ata de registro de preços.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSO ORÇAMENTÁRIOS
2.1- As despesas decorrentes da aquisição serão reconhecidas contabilmente com dotação(ões)
orçamentária(s)a ser(em) indicada(s) na AF – Autorização de Fornecimento, na ocasião da
solicitação de entrega da mercadoria.

2.2 - As despesas de outros órgãos ou entidades da Administração que utilizem desta Ata correrão
por sua conta. 

2.3 - O ORGÃO CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade
da verba prevista.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS

3.1 - O preço do produto a ser adquirido, é o constante da presente Ata, ofertado pela empresa
vencedora do certame que lhe deu origem.

3.2 - O órgão contratante monitorará o preço do produto avaliará o mercado constantemente e
poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos produtos registrados.

3.3 - O órgão contratante convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao
preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.

3.4 - Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor
poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove, mediante requerimento
fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista
de preços de fabricantes, despesas de pessoal, etc), que não pode cumprir as obrigações assumidas,
devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado. 

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da sua
assinatura, podendo ser prorrogada no que couber no Art. 4º, § 1º e 2º do Decreto nº 3.931/01.

4.2 - Durante o prazo de validade deste Registro de Preço, o Município de Centenário do Sul – Pr,
não será obrigado a utilizar-se dos fornecimentos que dela poderão advir, facultando-se a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR

5.1 - Cumprir o objeto da Ata de Registro de Preços, entregando os produtos especificados no Anexo
01, da Licitação nº 134/2022 e adjudicados no Pregão dentro do prazo determinado pelo ÓRGÃO
CONTRATANTE, de acordo com o preço registrado.

5.2 - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-
se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.



5.3 - Assumir, com responsabilidade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência
do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento
do objeto pactuado. 

- Responder perante o ÓRGÃO CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos
decorrentes na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro
relativos à execução do objeto.

- Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de
estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para o ÓRGÃO CONTRATANTE.

5.6 - Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados,
bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham
a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento da contratação.

5.7- Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a associação do
fornecedor/prestador com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem autorização expressa do Contratante.

5.8 - Manter-se, durante toda a vigência desta Ata, em compatibilidade todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5.9 - Responsabilizar-se pelos ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais
que se fizerem necessários para a boa execução do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS OU
ENTIDADES PARTICIPANTES

6.1 - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com fornecedor, efetuando os
pagamentos de acordo com o estipulado nesta Ata.

6.2 - Fornecer e colocar à disposição do fornecedor, efetuando os pagamentos que se fizerem
necessários.

6.3 - Notificar, formal e tempestivamente, o fornecedor sobre as irregularidades observadas.

6.4 - Notificar o fornecedor, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade. 

6.5 - Acompanhar a entrega do objeto, efetuada pelo fornecedor, podendo intervir para fins de
ajustes ou suspensão de fornecimento.

6.6 - O Órgão gerenciador será responsável pela prática de todos os atos de controle da
Administração do SRP.
6.7 - A fiscalização da execução do objeto desta Ata de Registro de Preços será feita pelo
CONTRATANTE através do profissional Sr. Luan Vicente dos Santos - Portaria nº 61/2022. A
fiscalização procederá na entrega dos produtos, a contar da formalização desta Ata. Caso os
produtos não correspondam ao estabelecido no edital de licitação e nesta Ata, será registrada a
situação inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE EXECUÇÃO/ENTREGA



7.1 – O objeto do Registro de Preços será entregue de forma fracionada em diversas unidades
municipais a serem informadas na ocasião da solicitação que se fará através da emissão de
Requisição de Compra pela Unidade Compras/Licitação.

7.2 – A empresa fornecedora deverá disponibilizar o atendimento em até 10 (dez) dias úteis não
aceitando atrasos acima de 02 (dois) dias, no caso, após recebimento da Requisição de Compra
(empenho).

7.3 – Os produtos, no ato da entrega deverão estar acompanhados da Nota Fiscal descritiva,
constando nº da Requisição de Compra, dados da conta bancária para depósito do pagamento, bem
como da CND do INSS e CRF do FGTS.

7.4 – O faturamento deverá ser emitido conforme a Solicitação de Compra, que poderá ser através:
1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL – CNPJ 75.845.503/0001-67 -
endereço: Praça Padre Aurélio Basso,  378- Centenário do Sul – PR, Cep: 86.630-000.
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENÁRIO DO SUL – CNPJ 09.333.796/0001-79 -
endereço: Praça Padre Aurélio Basso,  378- Centenário do Sul – PR, Cep: 86.630-000.
3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL
– CNPJ 12.694.878/0001-53 - endereço: Praça Padre Aurélio Basso,  378- Centenário do Sul –
PR, Cep: 86.630-000.

7.5 - A entrega dos produtos só serão devidamente aceitas/recebidas mediante cópia da requisição
de compras (empenho) expedida pelo Departamento de Compras e Licitação e Dep. de Contabilidade
do Município de Centenário do Sul, juntamente com a respectiva Nota Fiscal.

7.5.1 - A entrega dos produtos sem a devida cópia da requisição de compras (empenho) serão
recusadas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA
8.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente
mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável pela unidade
requisitante acompanhadas obrigatoriamente da CND da UNIÃO e CRF do FGTS e Certidão Negativa
de Débitos do Município, sede do licitante.

8.1.1 – A contagem do prazo citado no subitem anterior se dará a partir da data da entrega da Nota
Fiscal, obedecidas as exigências ali expressas.

8.2 - Caso a licitante vencedora seja beneficiária de imunidade ou isenção fiscal, deverá apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos
tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

8.3 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela
será devolvida à contratada, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de
Centenário do Sul – Estado do Paraná.

8.4 - A(s) solicitação(ões) referente(s) à previsão de pagamento do objeto da referida Ata de
Registro de Preços/Contrato, deverão ser esclarecidos por servidor responsável do Departamento de
Contabilidade/Tesouraria do Município de Centenário do Sul, através dos telefones (43) 3675-8006 /
3675-8007 / 3675-8008.



8.5 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua
apuração se fará desde a data de seu vencimento até o efetivo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100)/365

                  TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA NONA– DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - O ÓRGÃO CONTRATANTE, através do setor competente, fiscalizará o fornecimento e
verificará o cumprimento das condições solicitadas, no todo ou em parte, visando a averiguação do
atendimento as normas editalícias e deste instrumento.

9.2- O ato da fiscalização não desobriga o fornecedor de sua responsabilidade quanto à perfeita
execução deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA DO CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DO PREÇO REGISTRADO

10.1 - O cancelamento do Registro de Preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas nas
Leis 10520/02 e 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. – O fornecedor/prestador sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações,
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo
das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado,
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove
por cento).

b) até 10%(dez) sobre o valor da Ata de Registro de Preços/Contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula da Ata de Registro de Preços/Contrato, exceto prazo de entrega.

11.2 – O fornecedor/prestador que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não
celebrar o acordo decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejar o
retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
acordo, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderá ser
aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à
Administração pelo infrator:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02
(dois) anos;



d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO

12.1 - A publicação do presente instrumento, em extrato, na Imprensa Oficial do Município, ficará a
cargo da Administração e, da contratação por outros órgãos ou entidades da Administração que
utilizarem desta Ata, por conta desses, no prazo e forma dispostos pela legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

13.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admita subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo
o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta
cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) “ prática corrupta” : oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a ação de servidor no processo ou na execução da Ata de Registro de
Preços/Contrato;

b) “ prática fraudulenta” : a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo
de licitação ou de execução da Ata de Registro de Preços/Contrato;

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

d) “ prática coercitiva” : causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente; às pessoas ou
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a
execução da Ata de Registro de Preços/Contrato.

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

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

13.3 - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de a Ata de Registro de Preços/Contrato
vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoal por ele formalmente
indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos dos documentos, contas e
registros à licitação e à execução da ata de registro de preços/contrato.



CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - Integram esta Ata de Registro de Preços o Ato Convocatório – Pregão Eletrônico - Registro de
Preços nº 96/2022 e seus anexos, bem como a proposta de preço escrita formulada pelo fornecedor
da Ata, constando o preço de fechamento da operação e a documentação de habilitação, de cujos
teores as partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de estarem anexos.

14.2 - Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em
complemento a esta Ata, definirem sua extensão, e dessa forma, regerem a execução adequada do
instrumento ora celebrado.

14.3 - Os casos omissos serão resolvidos à luz das disposições estabelecidas na legislação vigente. 

14.4 - Nenhuma indenização será devida ao fornecedor/prestador pela elaboração e/ou
apresentação de documentação relativa à licitação, nem em relação às expectativas de aquisições
dela decorrente.

14.5 - Fica eleito o Foro da comarca de CENTENÁRIO DO SUL -PR, para dirimir quaisquer questões
decorrentes da utilização da presente Ata. 

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, de tudo cientes, para que produzam seus efeitos legais e jurídicos. 

Centenário do Sul, DATA

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR
Prefeito Municipal

CONTRATADA

TESTEMUNHAS 
                      ___________________                          ___________________



ANEXO 03

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

1. - Para comprovação da habilitação jurídica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos
documentos de eleição de seus atuais administradores e declaração de firma individual, quando
for o caso;

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, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

1.1 -Os documentos exigidos nas alíneas “ a e b” , deste item, poderão ser substituídos pela
Certidão Simplificada da Junta Comercial, ou fotocópias autenticadas dos extratos da Junta
Comercial, devidamente publicados no Diário Oficial, indicando e relacionando os
representantes legais e a composição acionária da empresa. 

2 - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, (quando enquadrada) para
efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei 123/2006 e Lc 147/2014, deverá ser
comprovada mediante apresentação da Certidão Simplificada da Junta Comercial, expedida no
prazo não superior a 60 (sessenta) dias a contar da abertura da licitação.

3 - 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;

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;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Unidade competente, do domicílio ou sede da
proponente ou outra equivalente na forma da lei;

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e ao
Tribunal Superior do Trabalho, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei, consistentes na apresentação de:

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT

3.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.



3.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às
mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Certidão Negativa.

3.1.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.1.1., implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
nº8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços/Contrato, ou revogar a licitação.

4 - Para comprovação da qualificação econômica-financeira:

4.1 - Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo
cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da data
marcada para abertura.

5 - Para comprovação da qualificação técnica:

5.1 - Atestado de capacidade técnica, comprovando que já forneceu ou fornece produtos
similares ao do objeto desta licitação, de forma satisfatória, o qual poderá ser fornecido por
empresa pública ou privada;

6 - Após a realização dos procedimentos relativos ao julgamento e ordenação das propostas, o
pregoeiro verificará a regularidade do cadastro da proponente vencedora.

7 - Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos
documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a empresa seja vencedora, a
Ata de Registro de Preços/Contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.

7.1 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

8 - Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado
adjudicado pelo pregoeiro e homologado o procedimento pela autoridade competente;

8.1 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a
capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica
e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o
julgamento.

9. A não comprovação da regularidade fiscal, até o final do prazo estabelecido, implicará na
decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao pregoeiro
convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificação.

10. - Este PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS eletrônico segue o regulamento do Decreto
10.024/2019, onde em seu Art 19 pg. II cita: "Caberá ao licitante interessado em participar do
PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS, na forma eletrônica: remeter, no prazo estabelecido,
exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, quando
necessário, os documentos complementares", desta forma não serão aceitos quaisquer
documentos após a data e horário estipulados por este edital, ou em qualquer meio que não
seja pelo sistema. Caso não houver campo próprio para algum documento, o mesmo deverá ser
anexado em "Outros Documentos", na plataforma.



11. - Os anexos do 04 ao 09 possui obrigatoridade de apresentação;

11.1 - A apresentação da proposta de preços ATUALIZADA deverá estar conforme ANEXO 10
do presente edital, sendo que o município poderá recusar a proposta caso não tenha TODAS as
informações contidas no modelo em anexo.



ANEXO 04

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL
(sobrecarta)

PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2022 - ELETRÔNICA

(Razão social da empresa), CNPJ/MF ___, sediada (endereço completo), declara, sob as penas

da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

(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.



ANEXO 05
DECLARACAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(sobrecarta)

PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2022 -  ELETRÔNICA

A empresa__________________________________________________________________,

Inscrita no CNPJ sob o nº ______________________________, declara sob as penas da lei,

que se trata de______________________________ (Micro empresa ou Empresa de Pequeno

Porte), de acordo com a receita bruta anual, podendo receber o tratamento previsto na Lei no

123 de 14 de dezembro de 2.006, Lc 147/2014, com relação ao Processo Licitatório, estando

ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.

Local e data

______________________________________________________________

Nome e assinatura do Representante legal da empresa



ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

 PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2022 – ELETRÔNICA

(Razão social da empresa), CNPJ/MF ___, 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.



ANEXO 07
DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2022 – ELETRÔNICA

(Razão social da empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço completo). Declaramos 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) Está 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.



ANEXO 08

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de
licitação, sob a modalidade de PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2022 – ELETRÔNICA,
instaurado pela Prefeitura do Município de Centenário do Sul, que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência da presente ata de
registro de preços/contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de
preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento
do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência
da  ata de registro de preços/contrato;
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do
Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do PREGÃO - REGISTRO DE PREÇOS Nº
96/2022, realizado pela Prefeitura do Município de Centenário do Sul.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

________________, em _____ de ____________ de 2022.

(Assinatura do representante legal da empresa proponente)



ANEXO 09

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO Nº 96/2022 – ELETRÔNICO

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio
de seu representante legal o Sr..................................................., portador da carteira de
identidade nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA não ter recebido da
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em
licitação ou impedimento de contratar com a Administração Federal, Estadual ou Municipal,
assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a
Administração Federal, Estadual ou Municipal.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

________________, em _____ de ____________ de 2022.

(Assinatura do representante legal da empresa proponente)



ANEXO 10

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Ao pregoeiro da Prefeitura Municipal de Centenário do Sul-PR.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da
Lei Nº 10.520 de 17/07/2002, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Lei Nº
8.666/93, e às cláusulas e condições do Edital de Licitação modalidade Pregão Eletrônico Nº
96/2022.

Declaramos ainda que não temos qualquer fato que nos impeça de participar da mencionada
licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados abaixo, caso
sejamos vencedores na presente licitação.

DADOS DA EMPRESA:
Proponente (Razão Social): Endereço Comercial: (Rua/Cidade/UF/CEP)
CNPJ: CGF:
Banco: Agência: Conta Corrente:
Fone/Fax: E-mail:

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:
Nome: RG n°: CPF n°:
Cargo/Função: Fone:
Endereço Completo para envio do
contrato:

CEP / CIDADE / ESTADO

It
e
m

Descrição Un
d.

Quan
t.

Valor
Unitári

o

Valor
Total

1 xxxxxxxxxxxxxxxxx

Valor global de R$ ( ).

Validade Mínima da Proposta: 60 (sessenta) dias

Local e Data.

Assinatura do Proponente NOME COMPLETO
CPF


