PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

1

/

25

Compras e Contratos
Minuta Edital Pregão

MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO – ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO – PR.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2018
REGISTRO DE PREÇO
JULGAMENTO MENOR PREÇO POR LOTE
Endereço: Avenida Padre Natal Pigatto, nº. 925
Cep: 83.607.240 – Campo Largo – Paraná – Brasil
Fone: 41 –3291-5000 Fax: 41 3291-5195
E-mail: licitacao@campolargo.pr.gov.br

A Prefeitura Municipal de Campo Largo – Secretaria Municipal de Administração - Departamento de
Compras e Licitações, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, torna
público que, de acordo com Decreto nº. 3.555 de 08 de agosto de 2.000, Lei Federal nº. 10.520 de
17/07/2002, Lei nº. 123/06, Lei nº. 8.666/93 e suas alterações,
alterações, Decreto 5450 de 31 de maio de 2.005 e,
Decreto Municipal nº. 088/05 de 29 de julho de 2.005, e portaria 593/2018 bem como deste edital, realizará
processo licitatório na forma e datas abaixo:
Acolhimento/Abertura/ Divulgação de Propostas:
Propostas 10:30 horas do dia 19 de julho de 2018;
Inicio da Sessão /Disputa de Lance:: 13:30 horas do dia 19 de julho de 2.018.
Prazo de Impugnação do Edital,, até dois dias antes da data limite fixada para acolhimento das propostas.
Endereço para recebimento e abertura de propostas: www.licitacoes-e.com.br
Contato para esclarecimentos sobre o Edital, com o Pregoeiro no telefone (041) 3291
3291-5022.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.
1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Secretaria Municipal de Administração Departamento de Compras e Patrimônio, da Prefeitura Municipal de Campo Largo – Paraná, denominado
Pregoeiro, nomeado pelo Ato Municipal nº.593/2018, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo “licitacoes
“licitacoes-e”
e” constante da página eletrônica Banco do Brasil.

2. OBJETO
Abertura de licitação na modalidade de registro de preço para AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS DE
RADIOLOGIA E IMAGENS DO CENTRO MEDICO E EQUIPAMENTOS MEDICOS
MEDICOS-HOSPITALARES
(CARDIOVERSOR, ELETROCARDIOGRAFO E MONITOR MUTIPARAMETRICO). , pelo período de
12 meses.
eses. Conforme processos 9497,9205/2018.
9497,9205

LOCAL
AL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - BLOCO 07 - CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
3. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
DOTAÇÕES
Exercicio da
despesa
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Referência

Órgão

Unidade

Ação

Plano

18
418
580
877
880
881
899

9
9
9
9
9
9
9

1
1
1
1
1
1
1

2040
2041
2041
2041
2041
2040
2042

3339030000000000000
3339030000000000000
3449052000000000000
3339030000000000000
3449052000000000000
3339030000000000000
3449052000000000000

Vínculo
361
303
303
494
494
494
500
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4. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS
4.1 Para participar da licitação, o interessado deverá indicar pelo menos um representante, com endereço
virtual de meios de comunicação à distância;

4.2 As comunicações dirigidas ao representante indicado, suprem, para todos os efeitos, o dever de
comunicação por parte da Administração;
Observado
o
prazo
legal,
o
fornecedor
poderá
formular
consultas
por
e
e-mails
licitacao@campolargo.pr.gov.br ou lucianoerico@campolargo.pr.gov.br ou fax (041) 3291-5157,
3291
informando o número
ero da licitação, ou do endereço: Av. Padre Natal Pigatto, 925 – Vila Elizabeth – Campo
Largo – Paraná - CEP – 83607-240,
240, no horário das 09:00 às 17:00 horas.

5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
5.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta,
atentando também para a data e horário para início da disputa.
5.2.As propostas dos fornecedores poderão ser enviadas, substituídas e excluídas até a data e hora
definidas em edital e replicadas no Sistema para a abertura das propostas
5.3.Após o prazo previsto para acolhimento, constante do preâmbulo deste Edital, o Sistema não aceitará
a inclusão ou alteração de propostas

6. REFERÊNCIA DE TEMPO
Todas as referências de tempo no Edital,
Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão
obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico do
Banco do Brasil e, na documentação relativa ao certame.

7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste
Edital e seus anexos. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir
a) estejam constituídos
onstituídos sob a forma de consórcio ou cooperativas;
b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Estadual, ainda,
penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no
nos
artigos 87 e, 88 da Lei nº. 8.666/93;
c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
d) estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
e) o disposto no art. 9º da Lei nº. 8.666/93 e alterações;
f) estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, Estadual, INSS e FGTS e Municipal
para as prestadoras de serviços.
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7.1. OUTRAS EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÂO:
a)Os objetos/equipamentos solicitados nos quais não constam a garantia específica, deverão ter o prazo
de garantia mínimo de 12 (doze) meses;
b)Não será aceita no ato da entrega, substituição de objeto/equipamento com características inferiores às
solicitadas no edital;
c)A empresa vencedora estará sujeita à multa, caso a entrega do objeto/equipamento não seja efetuada
no prazo solicitado no edital, salvo, havendo justificativa aceita pela P.M. de Campo Largo;
d)A empresa vencedora deverá disponibilizar às suas expensas, assistência técnica em um período não
superior a 48 (quarenta e oito) horas, contados da
da solicitação, assumindo total responsabilidade pela
qualidade dos produtos e cumprimento das especificações técnicas exigidas;
e)Ocorrendo a necessidade de manutenção ou substituição de qualquer objeto/equipamento licitado ou
peça, o procedimento de retirada
rada e devolução destes, nas dependências da P.M. de Campo Largo, será de
inteira responsabilidade e, às custas do fornecedor. Se o prazo para a resolução do problema ultrapassar
48 (quarenta e oito) horas, o fornecedor deverá oferecer outro, com a mesma q
qualidade
ualidade em substituição,
até o retorno do mesmo.

8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas
muladas 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 la
lance de menor preço,
observando a preferência por micro empresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) nos limites e
critérios de empate e desempates estabelecidos pela Lei Complementar 123/06 (Estatuto da
Microempresa, sendo considerado como empate o lance de ME ou EPP, cujo valor seja de até 5% (cinco
por cento) maior que o ofertado por empresa de médio e grande porte;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar, considerando o disposto no Art.
43 parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar
ementar 123/06, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis,
prorrogáveis por mais 02 (dois), a critério da Administração, para fins de regularização fiscal, no caso de
Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar
aminar 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 irregularidade visando a aplicação de penalidades
previstas na legislação;

9 – CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES
9.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave
de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A.,
sediadas no País.
9.2. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderá ser utilizada em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou por iniciativa da PMCL
PMCL,
devidamente justificada.
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9.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante.
9.4. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na
responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão eletrônico.

10 – PARTICIPAÇÃO
10.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á
dar
por meio de digitação da senha pessoal e intransferível
do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. As propostas dos
fornecedores poderão ser enviadas,
nviadas, substituídas e excluídas até a data e hora definidas em edital e
replicadas no Sistema para a abertura das propostas.
Obs.: O acesso à Sala de Disputa deverá ser por meio do banner que contém a seguinte expressão : Sala
de Disputa – acesse aqui. O banner estará disponível na página inicial do “licitacoes
“licitacoes-e”, na área esquerda
da tela.
Todos os demais procedimentos e consultas dos processos licitatórios continuarão a ser realizados via
“Acesso Identificado”.
10.2. Caberá ao licitante acompanhar as operações
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
10.3. A participação dos licitantes nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

11- DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO
11.1 Após o prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a inclusão ou alteração de
propostas.
11.2 A proposta de preços deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de abertura do certame. 11.3 A partir do horário e do dia previstos no sistema “licitacoes
“licitacoes-e”, terá início a
sessão pública do pregão eletrônico, com a abertura e divulgação das propostas de preços recebidas,
passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas.
11.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes ou seus representantes deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, os part
participantes
icipantes serão informados,
em tempo real, de seu recebimento, respectivo horário de registro e valor. O sistema não identificará o
autor do lance aos demais participantes.
11.5 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance regis
registrado, desde que seja
inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote.
11.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
11.7 O pregoeiro encerrará o tempo normal de disputa mediante encaminhamento de aviso de fechamento
iminente, iniciando subseqüentemente o transcurso do prazo de até trinta minutos(tempo randômico),
findo o qual será encerrada a recepção de lances.
11.8 O sistema informará a proposta de menor preço, imediatamente após o encerramento da etapa de
lances.
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11.9 O sistema verificará a aplicabilidade da preferência a Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP), e ocorrendo a situação de empate prevista no Art.
Art. 44, § 2º, da Lei complementar 123 de
14/12/06, o pregoeiro convocará a empresa para a apresentação em cinco minutos, de proposta (ou lance)
inferior à primeira arrematante classificada. Durante o período (cinco minutos), apenas a empresa
convocada no sistema,
tema, poderá registrar novo lance.
11.10 A Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), quando de acordo com a cláusula
anterior, apresentar via sistema eletrônico lance inferior ao do primeiro arrematante, passa à condição de
arrematante;
11.11 O prazo 05 (cinco minutos) é decadência e, não havendo manifestação da empresa, o sistema
verifica se há outra em situação de empate, realizando o chamado de forma automática. Não havendo
mais nenhuma empresa em situação de empate, o sistema emitirá mensagem,
mensagem, cabendo ao pregoeiro dar
encerramento à disputa do lote.
Todos esses procedimentos acontecerão na sala de disputa, estando essas informações disponíveis
para os demais participantes do pregão e também para toda a sociedade.
11.12 Os fornecedores , a qualquer momento, depois de finalizado o lote , poderão registrar
questionamentos ao Pregoeiro via Sistema, acessando a seqüência “Relatório de Disputa” /”Chat de
Mensagens”/”Enviar Mensagens”, para cada lote disputado. Esta opção estará disponível até o momento
da declaração de vencedor no Sistema.
11.13 O pregoeiro/apoio responderá os questionamentos formulados pelos licitantes, via Sistema ,
ficando registrado no Relatório da Disputa as mensagens tanto dos licitantes quanto as respostas do
Pregoeiro.
11.14 O ARREMATANTE, finda a sessão de lances, disporá de 02 (dois dias úteis) contados a partir do dia
útil seguinte ao encerramento da sessão de lances, para envio da proposta formal, com documentos de
habilitação e planilhas de preços , conforme o último
último lance registrado ou contraproposta ofertada no
campo próprio do sistema eletrônico;
11.15 Ao licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderá ser
aplicada a sanção de impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Campo Largo.
11.16 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro efetuará consulta ao Cadastro de
Licitantes do Município de Campo Largo, Previdência ou ao SICAF, para comprovar a regularidade de
situação do autor da proposta, avaliada na forma das Leis Federais 8.666/93 e alteraçõ
alterações e, Complementar
123/06, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por mais 02 (dois) dias, a critério da
administração, às ME ou EPP para saneamento de restrições na regularidade fiscal das empresas ME ou
EPP. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento às demais exigências para habilitação contidas no
Anexo II, deste Edital.
11.17 Constatando-se
se o atendimento às exigências fixadas no Edital, o arrematante será declarado
vencedor.
11.18 Homologada a licitação pela autoridade competente,
competente, o adjudicatário será convocado para retirar o
empenho no prazo e condições definidos neste Edital.
11.19 Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar o empenho
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estará sujeito às penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93. Neste caso, o pregoeiro
examinará as ofertas subseqüentes, e a habilitação dos proponentes, observada a ordem de
classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo, convocado para negociar
redução do preço ofertado.

12.IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
12.1 Até dois dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. O pregoeiro deverá decidir
sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
12.2 A intenção de interpor recurso somente poderá ser promovida, via Sistema, por qualquer licitante,
imediatamente após a empresa arrematante ser declarada vencedora da disputa pelo Pregoeiro. O
Sistema aceitará a intenção do licitante, se motivada, inicialmente, nas 24 horas imediatamente
posteriores ao ato de declaração do vencedor, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para
apresentar as razões de recurso.
12.3 O fornecedor desclassificado,
sclassificado, antes da fase de disputa, também, poderá manifestar a sua intenção
de interpor recurso, naquele momento.
12.4 Não serão conhecidas as impugnações e/ou recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder
pela proponente. A falta de manifestação, motivada, nas 24:00 horas, imediatamente após declarado o
vencedor, levará a preclusão do direito de recurso.
12.5 O acolhimento de recurso importará a iinvalidação
nvalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Aos licitantes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta,
falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se
comportarem
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 Pública Municipal:
a) Advertência;
b) Multas por inadimplência contratual: de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso e
compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da licitação;
c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração e, se for o caso,
descredenciamento
nciamento na PMCL, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que
aplicou a penalidade.
13.2. No caso de aplicação de advertência, multa e suspensão temporária, caberá apresentação de
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

14 – DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA
14.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a PMCL encaminhará o processo ao órg
órgão
interessado na presente licitação, para os procedimentos cabíveis, visando a execução do objeto licitado.
14.2. O licitante vencedor terá o prazo de 08 (oito) dias úteis, contado a partir da convocação, para retirar
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a ordem de compra e pedido de empenho.
enho. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado,
aceito pela PMCL.
14.3. Deverá ainda estar em dia com a Fazenda do Estado sede do licitante, com o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e com o Instituto de Seguridade Social.
14.4. A recusa injustificada do concorrente vencedor em retirar o pedido de empenho dentro do prazo
estabelecido, sujeitará, ainda, o licitante à aplicação das penalidades de suspensão temporária pelo prazo
máximo de 02 (dois) anos.
14.5. A ordem de compra e o pedido de empenho poderão ser cancelados pela administração nas
seguintes hipóteses:
a) Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das
hipóteses contida no art. 78 da Lei 8.666/93 e alterações.
b) Amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do Contratante, após acordo entre
as partes.
c) Judicialmente, nos termos da legislação.

15. DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento será em até 15 (quinze) dias sucessivos da entrega do objeto, devidamente atestado
pelo recebedor dos bens, mediante protocolização da faturas/notas fiscais, no Setor de Protoloco – bloco
07;
15.2. Constatando o CONTRATANTE qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal, esta será
devolvida à CONTRATADA para as devidas correções;
15.3. A PMCL somente efetivará o pagamento devido, através de depósito em co
conta
nta corrente da empresa
vencedora do certame, não sendo quitados débitos através de boletos.

16. FORMA DE ENTREGA
16.1. A empresa vencedora terá o prazo máximo de até 20 (vinte), contados a partir da retirada da nota de
empenho para entregar os bens, objetos
etos desta licitação, totalmente às suas custas, na Avenida Padre
Natal Pigatto, 925, bloco 07.
16.2. Por ocasião da entrega, caso seja detectado que o bem não atende às especificações técnicas do
objeto licitado, poderá o CONTRATANTE rejeitá-lo,
rejeitá
integralmente
mente ou em parte, obrigando-se
obrigando
a
CONTRATADA a providenciar a substituição dos bens não aceitos no prazo de 15 (quinze) dias.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. O preço máximo estimado para o presente processo
processo li citatório é de R$ 837.921,02(OITOCENTOS
837.921,02
E
TRINTA
A E SETE REAIS COM NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS COM DOIS CENTAVOS) (buscar o valor
total do processo no sistema)
17.2. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a PMCL, revogá
revogá-la, no
todo ou em parte, por razões de interesse
interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá
anulá-
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la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no
sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A PMCL poderá, ainda, prorro
prorrogar, a qualquer
tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
17.3. Os fornecimentos realizados em decorrência da licitação serão efetuados independentemente de
contrato formal, nos termos do § 4º do art. 62 da Lei nº. 8666/93, reconhecendo
reconhecendo desde já o licitante que as
ordens de compra e respectivos empenhos representam compromisso entre as partes;
17.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido
de compra,
mpra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
17.5. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
17.6. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê
fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
17.7. O licitante deverá fazer constar no campo específico do ANEXO I, as informações adicionais c
como a
marca, garantia e outras características, quando o item assim o exigir.
17.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreen
compreensão da sua
proposta.
17.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e
a segurança da contratação.
17.10. As
s decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário
Oficial do Estado ou do Município.
17.11. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
17.12. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
17.13. Se a especificação de qualquer dos itens pedidos conduzir a determinada MARCA, o licitante
poderá
rá ofertar similar com as mesmas garantias de igualdade e competitividade. Somente os produtos
comprovadamente inaceitáveis é que serão desclassificados.
17.14. Fazem parte integrante deste Edital o
os Anexos I, II, III, IV, V, VI ,VII,VIII E XV.
17.15. Fica
ca eleito o Foro da cidade de Campo Largo, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado
que seja, para serem dirimidas possíveis questões oriundas desta licitação.
17.16. Deverá ser observado o contido no Artigo nº. 13 do Decreto Federal nº. 5.450 de 31 de maio de
2005.
Campo Largo, 05 de julho
jul de 2018
LUCIANO ERICO DA SILVA
Pregoeiro
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ANEXO I
Processo Administrativo nº. 9205,9497/2018
/2018
OBJETO: Abertura de licitação na modalidade de registro de preço para aquisição de AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS DE RADIOLOGIA E IMAGENS DO CENTRO MEDICO E EQUIPAMENTOS
MEDICOS-HOSPITALARES
HOSPITALARES
(CARDIOVERSOR,
ELETROCARDIOGRAFO
ELETROCARDIOGRAFO
E
MONITOR
MUTIPARAMETRICO), pelo período de 12 meses. Conforme memorando nº 1041/2018.
1041/2018., conforme
relação e quantidade e preço máximo abaixo:

Item Quantidade Produto
1
2
3

Unidade

1 - LOTE 01
Valor Máximo
Valor Máximo
Unitário
Total
R$6.817,25
R$ 54.538,00
R$5.537,57
R$ 33.225,42
R$260,00
R$ 78.000,00

8CASSETE
CASSETE CR MD4.0T GENERAL SET 35X43 CM
UNIDADE
6CASSETE
CASSETE CR MD4.0T GENERAL SET 24X30 CM
UNIDADE
300FILME
FILME PARA IMPRESSORA DRY DT 2B 20X25 -CAIXA
CAIXA C/ 100 UNIDADES
4
400FILME
FILME PARA IMPRESSORA DRY DT 2B 28X35 -CAIXA
R$509,60
R$ 203.840,00
CAIXA C/ 100 UNIDADES
VALOR MAXIMO PARA O LOTE 01 : R$468.318,60
2 - LOTE 02
Item Quantidade Produto
Unidade
Valor Máximo
Valor Máximo
Unitário
Total
1
7MONITOR
MONITOR
MULTIPARAMETRICO
COM UNIDADE
R$39.758,80
R$ 278.311,60
CAPNOGRAFIA
(MONITOR
MONITOR
MULTIPARAMETRO
PARA ATENDER OS DIVERSOS TIPOS DE
AMBIENTES HOSPITALARES, DESTINA-SE
DESTINA
AOS
PACIENTES
ADULTOS,
PEDIATRICOS
E
NEONATAIS COM ARQUITETURA MODULAR OU
MISTA (INCLUSÃO DE MÓDULOS DE PARÂMETROS
AVANÇADOS NO CORPO DO EQUIPAMENTO), COM
OS PARAMETROS DE ECG, RESPIRACAO, SPO2,
PNI E TEMPERATURA PRE-CONFIGURADOS,
PRE
CAPNOGRAFIA OBRIGATORIAMENTE MODULAR
TECNOLOGIA MAINSTREAM OU SIDESTREAM.
MONITOR
COM
TECNOLOGIA
DIGITAL
E
MICROPROCESSADO
OCESSADO
QUE
FORNECEM
PARAMETROS BASICOS ATE O MAIS AVANCADO
SIMULTANEAMENTE COM REGISTRO DE ALTA
QUALIDADE E RESOLUCAO QUE PROPORCIONA
MAIOR RELACAO CUSTO BENEFICIO E INDICADO
PARA
MONITORAR
OS
ESTADOS
HEMODINAMICOS COMO: ECG, FC, PNI, SPO2,
SP
FR,
ETCO2 E TEMP
EMP 02 CANAIS. O EQUIPAMENTO DEVE
POSSUIR CAPACIDADE DE EXPANSÃO FUTURA
PARA OS PARÂMETROS DE PRESSÃO INVASIVA,
DÉBITO
CARDÍACO
TERMODILUIÇÃO,
EEG,
AGENTES ANESTÉSICOS E BIS, QUE DEVEM
ESTAR
COMERCIALMENTE
DISPONÍVEIS
E
PRESENTES NO MANUAL VIGENTE NO SITE DA
ANVISA. NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS
PRÉ-CONFIGURADOS
CONFIGURADOS OU QUE UTILIZEM RACK DE
MÓDULOS PARA UTILIZAÇÃO DOS MÓDULOS
FUTUROS.FINALIDADE
FINALIDADE
DO
EQUIPAMENTO:
UTILIZADO PARA MONITORIZACAO DE PACIENTES
DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
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CARACTERISTICAS
GERAIS
GER
DO
MONITOR:
DISPLAY EM LCD COLORIDO NO MINIMO DE 12"
(POLEGADAS) TOUCHSCREEN. TRACADO COM
APRESENTACAO SIMULTANEA DE PELO MENOS
04 CANAIS. CONTROLE DE VELOCIDADE DO
TRACADO DE CURVA VARIAVEL EM PELO MENOS
25 MM/S E 50 MM/S. APRESENTACAO DOS
VALORES
NUMERICOS
MERICOS
DOS
PARAMETROS
APRESENTADOS. TECLA LIGA/DESLIGA PARA
ACIONAMENTO. TECLA PARA CONFIGURACOES
DE ALARMES. TECLA PARA INTERRUPCAO
TEMPORARIA DE ALARMES SONOROS. SISTEMA
ININTERRUPTO
PARA
ALARMES
VISUAIS
SEGUNDO A NBR IEC 60601-1-2-49.
60601
TODAS AS
INDICACOES
ES E INSTRUCOES MOSTRADAS POR
ESCRITO
DEVEM
VEM
ESTAR
NA
LINGUA
PORTUGUESA.ALIMENTACAO
ALIMENTACAO EM REDE ELETRICA:
100~240VAC- 50/60 HZ AUTOMATICO. BATERIA
INTERNA
AO
EQUIPAMENTO,
DE
LITIO
RECARREGAVEL SELADA COM AUTONOMIA
MINIMA DE 120 MINUTOS, A BATERIA NAO
PODERA SER REMOVIDA DO EQUIPAMENTO PARA
CARREGAMENTO, DEVENDO SER CARREGADA
NO PROPRIO MONITOR DE MULTIPARAMETRO.
INDICACOES DE EQUIPAMENTO LIGADO, BATERIA
FRACA, BATERIA CARREGANDO, BATERIA COM
CARGA, LIGADO A REDE ELETRICA E INDICACAO
INDI
DE ALARME. ARMAZENAMENTO DE TENDENCIAS
DE PELO MENOS 24 HORAS PARA TODOS OS
PARAMETROS. CONJUNTO LEVE E PORTATIL
MONTADO
EM
BLOCO
UNICO
COM
OS
PARAMETROS MODULAR OU MISTA, OPERACAO
SIMPLES, COM VISUALIZACAO DOS COMANDOS E
VALORES DEFINIDOS NA TELA. EQUIPAMENTO DE
ACORDO COM AS NORMAS NBR IEC 60601-1, NBR
IEC 60601-2-27
27 E NBR IEC 60601-3-1.DEVERA
60601
SER
APRESENTADO CERTIFICADO DE REGISTRO NO
MINISTERIO DA SAUDE;SAIDA PARA INTERNET
/USB. INTERFACE PARA USO EM REDE COM A
CENTRAL DE MONITORIZACAO PROPRIA E
APRESENTAR O REGISTRO DA CENTRAL NA
ANVISA. PROTECAO CONTRA DESFIBRILADOR E
ELETROCAUTERIO. DETECCAO AUTOMATICA DE
MARCA PASSO. ACOMPANHA MANUAL DE
OPERACOES
IMPRESSO
EM
PORTUGUES.
ACOMPANHAM TODOS ACESSORIOS E OUTROS
MATERIAIS
NECESSARIOS
AO
PLENO
FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO EM TODAS
SUAS FUNCOES DE ACORDO COM O PACIENTE.
EXIGIDA INSTALACAO DO EQUIPAMENTO E
TREINAMENTO
DOS
USUARIOS.
GARANTIA
MINIMA DE 01(UM) ANO PARA PECAS E SERVICOS
ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NA REGIAO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM REGISTRO
RE
NO CREA.CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS DOS PARAMETROS
SOLICITADOS: ECG - SELECAO DE TODAS AS
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DERIVACOES
PADRAO;
NUMERO
DE
DERIVACOES: 07 (D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF E
UMA PRECORDIAL); APRESENTAR CURVAS DE
PELO
MENOS
02
DERIVACOES
SIMULTANEAMENTE
NA
TELA,
COM
CONGELAMENTO DE IMAGEM; INDICADOR AUDIO
A
VISUAL DE QRS; ANALISE DE SEGMENTO ST;
APRESENTACAO NUMERICA DA FREQUENCIA
CARDIACA NA TELA; FAIXA DE FREQUENCIA
CARDIACA DE NO MINIMO DE 40 A 240 BPM
(RESOLUCAO: 1BPM E PRECISAO: ± 2BPM),
VISUAL DE QRS; ANALISE DE SEGMENTO ST;
APRESENTACAO NUMERICA DA
D
FREQUENCIA
CARDIACA NA TELA; ALARMES DE MAXIMA E
MINIMA FREQUENCIA CARDIACA; ALARMES
AJUSTAVEIS PELO USUARIO PARA BRADICARDIA,
TAQUICARDIA, ASSISTOLIA; ALARME INDICATIVO
DE ELETRODO SOLTO; CABO DE PACIENTE
PROTEGIDO CONTRA INTERFERENCIAS; PULSO
DE
SINCRONISMO
NISMO
PARA
CARDIOVERSAO;
PROTECAO
CONTRA
ALTA
TENSAO
DE
DESFIBRILADORES E BISTURIS ELETRICOS COM
RECUPERACAO RAPIDA DA LINHA DE BASE;
DETECCAO AUTOMATICA DE MARCA PASSO;
DETECCAO
DE
APNEIA
COM
TEMPO
PROGRAMAVEL. POSSUIR FILTRO DE 35 A 60HZ.
ACOMPANHAM: 01 CABO DE PACIENTE DE 05 VIAS
PADRÃO ADULTO; 01 CABO DE PACIENTE
PACIE
DE 03
VIAS PADRÃO NEONATAL;OXIMETRIA
NEONATAL;
(SPO2) PARAMETRO DE SATURACAO, NAO INVASIVO DE
ALTO
DESEMPENHO
DE
OXIGENIO
COM
TECNOLOGIA
EM
BAIXA
PERFUSAO
OU
PRESENCA DE MOVIMENTO, PODENDO SER
TECNOLOGIAS
IAS NELLCOR OXIMAX, MASIMO OU
FAST(A MARCA DA TECNOLOGIA DE OXIMETRIA
DEVERA CONSTAR EXPRESSAMENTE NO MANUAL
DO PRODUTO REGISTRADO NO SITE ANVISA) E
OS
ACESSÓRIOS
FORNECIDOS
PARA
SATURACAO DEVERAO SER ORIGINAIS DA MARCA
DA TECNOLOGIA OFERTADA(MASIMO, NELLCOR
NELLC
OXIMAX OU FAST, NAO SERAO ACEITOS
ACESSORIOS
COMPATIVEIS),
FAIXA
DE
SATURACAO
DE
OXIGENIO:
1
A
100%
(RESOLUCAO: 1% E PRECISAO: ± 2% PARA FAIXA
DE 70 A 100%); FAIXA DE FREQUENCIA DE PULSO:
25
A
240
BPM;
APRESENTAR
CURVA
PLETISMOGRAFICA NA TELA; APRESENTACAO
APRESENTA
NUMERICA DA SATURACAO E DA FREQUENCIA DE
PULSO NA TELA; ALARMES AJUSTAVEIS PELO
USUARIO: SATURACAO ABAIXO DO MINIMO,
FREQUENCIA DE PULSO ACIMA DO MAXIMO OU
ABAIXO DO MINIMO, ALARME DE SENSOR
DESCONECTADO, ALARME DE FALHA NO SENSOR
E ALARME PROCURANDO PULSO
P
POR LONGO
PERIODO
(MOVIMENTO);ACOMPANHAM:
(MOVIMENTO);
01
SENSOR REUTILIZAVEL DE OXIMETRIA, TIPO

11

/

25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

12

/

25

Compras e Contratos
Minuta Edital Pregão

CLIPE DE DEDO ADULTO E 01 SENSOR
REUTILIZAVEL DE OXIMETRIA, TIPO
T
Y UNIVERSAL
PARA USO EM RN. PRESSAO NAO INVASIVA (PNI)
MODO DE OPERACAO MANUAL, AUTOMATICO
COM INTERVALO
TERVALO DE TEMPO DEFINIDO PELO
USUARIO
E
CONTINUO;
METODO
OSCILOMETRICO; TIPOS DE MEDIDA: PRESSAO
SISTOLICA, DIASTOLICA E MEDIA; LIMITE DE
SEGURANCA DE 250 MMHG PARA INFLAGEM DE
CUFF SEGUNDO (NBR) IEC 601-2-30;
601
START PARA
MONITORIZACAO CONTINUA DAS PRESSOES
PRESSOE
DURANTE INTERVALO PROGAMAVEIS; ALARMES
AJUSTAVEIS
PELO
USUARIO:
PRESSAO
SISTOLICA, DIASTOLICA E MEDIA. LIMITE DE
SEGURANCA DE ADULTO 250 MMHG, PEDIATRICO
250MMHG, NEONATO 250 MMHG; MANGUITOS
ANTIALERGICO INTERCAMBIAVEIS;
ACOMPANHAM: 01 CONJUNTO DE BRACADEIRAS
BRACAD
ADULTO, 01 CONJ. DE BRACADEIRA ADULTO
OBESO, 01 CONJUNTO DE BRACADEIRA JUVENIL
COMPLETO, 01 CONJUNTO DE BRACADEIRA
INFANTIL COMPLETO E 02 KITS DE BRACADEIRA
NEONATAL (COM 5 UNIDADES) MANGUEIRA
EXTENSORA PARA BRACADEIRA DE PNI (OBESO,
ADULTO, JUVENIL, INFANTIL E NEONATAL).
TEMPERATURA CORPORAL - DOIS CANAIS
SIMULTANEOS DE LEITURA; FAIXA DE MEDICAO
DESDE 20ºC A 45ºC (RESOLUCAO DE 0,1ºC);
ALARMES
DE MAXIMO
XIMO E MINIMO PARA
TEMPERATURA;
ACOMPANHA
SENSORES
CUTANEOS
E
ESOFAGICOS;
01
SENSOR
REUTILIZAVEL DE TEMPERATURA
TEMP
CUTANEA
ADULTO/PED/NEONATO,
01
SENSOR
REUTILIZAVEL
L
DE
TEMPERATURA
OROFARINGIANO. RESPIRACAO - DETECCAO POR
BIOIMPEDANCIA TRANSTORACICA (UTILIZANDO
OS ELETRODOS DE ECG); MONITORACAO DA
FREQUENCIA RESPIRATORIA; INDICACAO DA
FREGUENCIA RESPIRATORIA E APRESENTACAO
DA CURVA DE RESPIRACAO; FAIXA DE
FREQUENCIA RESPIRATORIA DE 6 A 150RPM;
DETECCAO
DE
APNEIA
COM
TEMPO
PROGRAMAVEL;;
TRACADO
COM
GANHO
AUTOMATICO.CAPNOGRAFIA:
CAPNOGRAFIA:
MEDIÇÃO
POR
ESPECTROFOTOMETRIA,
PELO
MÉTODO
MAINSTREAM
(FLUXO
PRINCIPAL)
PRINCIPA
OU
SIDESTREAM FLUXO LATERAL.ACOMPANHA:
LATERAL.
01
SENSOR DE CAPNOGRAFIA. 01 CABO EXTENSOR.
01 ADAPTADOR DE VIAS AÉREAS REUTILIZÁVEL
OU 10 UNIDADES USO ÚNICO.

Item Quantidade Produto
1

Unidade

4DESFIBRILADOR
DESFIBRILADOR / CARDIOVERSOR (Desfibrilador / UNIDADE
Cardioversor, com gabinete construído em plástico,

3 - LOTE 03
Valor Máximo
Valor Máximo
Unitário
Total
R$26.889,00
R$ 107.556,00
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injetado, tipo ABS, de maneira que a alça para
transporte e o receptáculo para fixação das pás sejam
partes integrantes do mesmo. Deve possuir
revestimento de borracha, de alta densidade, nas
extremidades, para proteção contra impactos e quedas
eventuais. Deve possuir grau de proteção IP33 no
mínimo. Portátil, Bifásico com as característica abaixo:
Modo Manual: Utiliza Tecnologia Bifásica escalonável
de 5 até 360 joules, com acionamento direto de seus
valores por tecla, sendo os valores máximos de
corrente limitados, para evitar altos picos de corrente,
que são lesivos ao tecido cardíaco, em pacientes que
apresentem baixa impedância torácica.
Modo automático: Utiliza Tecnologia Bifásica retilínea
ou tecnologia "CCD", que possibilita o controle, ativo da
corrente,
rente, automaticamente, durante o choque, em
função da impedância torácica do paciente. A energia
selecionada obedece a critério que limita os valores
máximos e mínimos de energia, sendo que, uma baixa
energia é selecionada para baixa impedância, e alta
energia
ergia é selecionada para alta impedância. A energia
e aumentada ao longo de três choques, e após o
terceiro, seu valor será mantido para os demais, se
forem necessários, obedecendo a critério da
impedância, sendo o primeiro choque de no mínimo
150 joules e o último choque de no máximo de 360
joules, Faixa de atuação da impedância 30 -200 .
Deve possuir: Tela colorida ou monocromática de no
mínimo de 5,6"com apresentação de valores
alfanuméricos e curvas de ECG e saturação de
Oxigênio, Pás fixas de com área ativa de superfície do
eletrodo fixo de no mínimo 164cm2, devem permitir a
rápida remoção do eletrodo adulto, para acesso direto
às pás pediátricas integradas e capacidade
acionamento de carga e descarga pelas mesmas.
Indicador de impedância na tela do equipamento,
equ
Modo DEA (incluído) ativado por apenas um comando,
dotado de orientação por voz e mensagens na tela do
monitor. Cartão de memória tipo "flash card" (incluído)
para registro de dados e voz e dados de utilização de
do aparelho e as curvas, para posterior
pos
transmissão ou
recuperação em computador e para atualização do
software, com capacidade mínima de 500 MB. Inclui o
software de gerenciamento destes dados no PC.
Marca passo transcutâneo com modos: Fixo /
Demanda 30-180
180 ipm Overdrive 30-250ipm
30
Oximetria
ria de Pulso: Tecnologia Nellcor ou similar)
similar

Item Quantidade Produto
1

Unidade

10ELETROCARDIÓGRAFO
ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS (Equipamento UNIDADE
capaz de adquirir 12 derivações simultaneamente;
Imprimir no mínimo 6 canais em um dos papéis:
Milimetrado comum, termossensível, ofício, A4 ou
formulário continuo de 80 colunas tamanho ofício;

4 - LOTE 04
Valor Máximo
Valor Máximo
Unitário
Total
R$8.245,00
R$ 82.450,00
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Sendo indispensável que contenha informações do
d
paciente no exame e as configurações de impressão:
6x2 (12 derivações apresentadas em 6 canais), 3x4 (12
derivações apresentadas em 4 canais) e 3x4+1 (12
derivações apresentadas em 4 canais + faixa de ritmo);
Velocidade de impressão ajustável minimamente
minimament em:
5, 10, 25 ou 50 mm/s; Ganho ajustável minimamente
em: 5, 10 e 20 mm/mV; Display LCD que possibilite
minimamente a pré-visualização
visualização do exame; Velocidade
de varredura no traçado do display deve conter no
mínimo as seguintes opções: 5, 10 , 25 e 50 mm/s;
mm/s
Possibilidade de traçado em tempo real; Mede
frequência cardíaca; Mede intervalo PR; Mede duração
de QRS; Mostra o QT/Qtc, Mede eixos P-R-T;
P
Capacidade incorporada para exportação de exames
em formato PDF; Possui bateria recarregável interna;
Possuir no mínimo os filtros: filtro de ruídos da rede
elétrica (50Hz/60Hz), filtro para tremor muscular;
Correção automática de linha de base; Impressão com
um único toque; Memoriza o último exame realizado;
Teclado alfanumérico; Mensagem para problemas de
mau contato
ato dos eletrodos; Proteção contra descarga
de desfibrilador; Idioma em português; Alimentação
elétrica: Tensão de entreda entre 100 e 240 Volts,
Frequência: 60Hz.)
NOTAS

2 - NO CAMPO DO SISTEMA ELETRÔNICO DESTINADO A INFORMAÇÕES ADICIONAIS OU ANEXOS, REGISTRAR
OBRIGATORIAMENTE INFORMAÇÕES SUFICIENTES PÁRA IDENTIFICAR O BEM OFERTADO CONFORME ABAIXO:

2-1 - MARCA, MODELO, FABRICANTE.
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ANEXO II
EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO:
1. Para habilitar-se
se no certame, os interessados deverão:
a) Satisfazer os requisitos relativos à fase inicial de habilitação preliminar (em conformidade com a Lei 8.666/93)
que se processará junto ao SICAF;
b) Estar registrado no SICAF ou Estado do Paraná ou na Prefeitura de Campo Largo para a linha de fornecimento
compatível com o objeto licitado;
c) Apresentar as Certidões Negativas
ativas de Débitos da União, Federal, Estadual e Municipal;
d) Apresentar as Certidões Negativas de Débitos – CND junto ao INSS e FGTS; Trabalhista
e) Apresentar a Certidão de Falência e Concordata;
f) Apresentar Cópia do Contrato Social;
g) Fornecer, no mínimo, 02 (DOIS) atestado (ou declarações) de capacidade técnica
técnica, expedidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado que demonstrem a prestação de serviços compatíveis com o objeto da
licitação;
Se licitante que já forneceu produtos da mesma natureza
natur
à Prefeitura:: Apresentar atestado de Inexistência
de Restrições de Fornecimento, solicitado na Secretaria Municipal de Administração, sito à Avenida Padre Natal
Pigato, 925, datado de até 30 (trinta) dias antecedentes à data desta Licitação. A solicitação
solicitação do atestado deverá
ser feito com no mínimo 03 ( três ) dias, antecedentes a abertura da licitação, através do fone (41) 3291
3291-5049 ou
e-mail: licitacao@campolargo.pr.gov.br;
Obs.: Os licitantes que já
á forneceram produtos da mesma natureza ao Município e não apresentarem o
atestado acima referenciado, serão automaticamente desclassificados;

h) Apresentar o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentáveis
ntáveis na forma da Lei, (contendo Termo de Abertura e Termo de Encerramento
Encerramento), podendo os
mesmos ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de três meses da data de
apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanço provisório
I) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO à habilitação, e que não está declarado inidôneo em
qualquer esfera da Administração Pública e nem está suspenso de participar de licitações por qualquer Órgão
governamental, autárquica, fundacional
undacional ou de economia mista do Estado do Paraná, assinado pelo representante
legal da empresa, conforme o ANEXO III.
J) A licitante deverá declarar que não possui, em seu quadro funcional, menores de 18 anos exercendo trabalho
noturno, perigoso ou insalubre,
lubre, ou menores de 16 anos exercendo qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos, conforme o ANEXO IV.
L) Declaração

que não possui em seu quadro funcional servidor da ativa ANEXO VIII

2 - PARA MICRO EMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP):
2.1. Se a empresa se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte de acordo com a Lei
Complementar nº. 123/06, para efeito de usufruir dos seus benefícios, apresentar ainda:
a)Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos
estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar 123/06, de 14 de
dezembro de 2.006, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da
referida Lei, conforme o Anexo V.
3. Os documentos exigidos neste Anexo bem como aqueles
aqueles que, porventura estiverem, vencidos no SICAF,
deverão ser encaminhados 48 horas após o encerramento da disputa do Pregão, original ou cópia autenticada a
PMCL – Administração – bloco 07, LICITAÇÕES, via SEDEX , no seguinte endereço: Av. Padre Natal Piga
Pigatto, 925
– Vila Elizabeth. A não remessa desses documentos, acarretará na desclassificação do vencedor do
certame.
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4. Sob pena de INABILITAÇÃO,, todos os documentos apresentados para habilitação deverão conter:
a) Nome do licitante com o número do CNPJ e endereço respectivo;
b) Quando for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
c) Quando for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
d) Quando a licitante for matriz e a prestadora dos serviços, for a filial, os documentos
documentos deverão estar em nome da
matriz e da filial, simultaneamente;
e) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, forem emitidos somente em nome da matriz.
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ANEXO III

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDIDIVO
Para fins de participação na licitação (indicar o nº. registrado no Edital), a(o) (NOME COMPLETO DO
CONCORRENTE)..............................,
..................., CNPJ, sediada (o).......(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas
da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Local e data
Nome e identificação do declarante
OBS.: A presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente.
ANEXO IV
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
Ref.: (identificação da licitação)................................................................................, inscrito no CNPJ nº..............
nº..................
...........................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr(a)......................................................................................,
........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº.
................................ e do CPF nº. ......................................DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
...........................................................................................................
(data)
...........................................................................................................
(representante legal)
(Observação:
bservação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ___/______

MODELO
DECLARAÇÃO DE ESTAR ABRANGIDA PELOS EFEITOS DA LEI 123/06 DE 14/12/2006

SR. (a) PREGOEIRO (a):

COM O OBJETIVO DE ATENDER AO CONTIDO NO ÍTEM 2.1. DO ANEXO II, DO PRESENTE
EDITAL, PARA PARTICIPAÇÃO
O NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. , A EMPRESA ..........................., CNPJ Nº.
................................., DECLARA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRE OS REQUISITOS
ESTABELECIDOS NO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123/06, DE 14/12/206, E QUE ESTÁ HABILITADA
A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO
VORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42 A 49 DA REFERIDA LEI.
E, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE DECLARAÇÃO.
LOCAL, ..........DE ..................................DE 2018.

NOME DA EMPRESA:

__________________________________________
____________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(mediante instrumento legal que demonstre esta condição)

OBS: A DECLARAÇÃO DEVE SER EM PAPEL TIMBRADO OU COM CARIMBO/CNPJ DA EMPRESA
DECLARANTE.
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ANEXO VI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES QUE DEVEM CONSTAR NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA FORMAL
DA EMPRESA ARREMATANTE:
1)- PRAZO DE ENTREGA: De até 10 (dez) dias sucessivos, após a retirada do empenho.
2)- LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO:PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - BLOCO 07 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
3)- PRAZO DE PAGAMENTO: Em até 15 (quinze) dias da entrega total.
4) INFORMAR
ORMAR DADOS BANCÁRIOS, COMO: Banco, Agência, nº. da Conta Corrente.
O MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO EFETIVARÁ O PAGAMENTO DEVIDO, SOMENTE ATRAVÉS DE
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, NÃO SENDO
QUITADOS DÉBITOS ATRAVÉS DE BOLETOS BANCÁRIOS.
BANC
5) - CITAR MARCA E MODELO DO PRODUTO COTADO.

ANEXO VII
DECLARAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. __/____
Declaro sob as penas da Lei que a empresa ....................................., CNPJ................................, na qua
qualidade de
proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo município de Campo Largo, não possui em seu
quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia
mista.
CAMPO LARGO, ____ de ________________ de 2018.
Nome e assinatura do representante legal da empresa

OBS: A DECLARAÇÃO DEVE SER EM PAPEL TIMBRADO OU COM CARIMBO/CNPJ DA EMPRESA
DECLARANTE
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 49/2018
49
Declaro sob as penas da Lei que a empresa ....................................., CNPJ................................, na
qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo município de Campo Largo,
não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou
de sociedade de economia mista.

Campo Largo, .......de .............. de 2018.

Nome e assinatura do representante legal da empresa

OBS: A DECLARAÇÃO DEVE SER EM PAPEL TIMBRADO OU COM CARIMBO/CNPJ DA EMPRESA DECLARANTE

ANEXO IX

............................................................................,
com
endereço
à
...............................................,
................................
CNPJ/MF__________________________ Sob o ..........................................................
.......................................................... através do seu representante legal,
__________________, R.G. nº._________________________ CPF nº. _______________________, conforme instrumento
em anexo, vem pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, firmada com a Prefeitura Municipal d
de Campo Largo – Pr.,
neste ato representado
tado pelo Sr. FERNANDO ANDRES GALARZA,
GALARZA, devidamente designado pelo Prefeito Municipal, obrigar
obrigar-se
ao quanto segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 O objeto desta ATA é o registro dos Preços da PROMITENTE devidamente quantificados e especificados
na proposta apresentada originária do Pregão Eletronico nº. /2018 e trata da Compras e Serviços.
1.2 Os preços da PROPONENTE constante desta Ata de registro
registro de preços ficam declarados registrados para
fins de cumprimento deste instrumento e do Contrato que venha a ser firmado entre a PROMITENTE e a
Administração.
1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe
lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro
preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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2.1 O valor da presente Ata de registro de preços é o valor referente a R$ ............ (….........................................),
constantes da proposta de preços apresentada
apresentad no Pregão Eletronico.......... , que é parte integrante deste
instrumento, independente de transcrição, fixo e irreajustável,
irreajustável, inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
transporte, seguros, impostos e taxas de qualquer natureza.
2.2 Nas hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d” da lei 8.666/93, o órgão gerenciador poderá
promover o equilíbrio econômico – financeiro do contrato, mediante processo fundamentado e aceito pela
Administração. O pagamento será efetuado em até 15 dias, após a entrega do objeto solicitado e a liquidação da
despesa pela administração.
2.3 Na ocorrência de necessidade de providências
providências complementares por parte da contratada o decurso do
prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se
reiniciando se sua contagem a partir da data em que estas foram cumpridas.
2.4 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo forn
fornecedor, através de
Nota Fiscal, em duas vias, após assinatura do Contrato e recebimento da Nota de Empenho.
CLÁUSULA TERCEIRA – VALIDADE
3.1. Esta Ata de Registro de preços tem validade de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, conforme inciso III
§3º do art. 15 da lei nº. 8.666/93, art. 4º do decreto nº. 117/2014.
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA PROMITENTE
4.1 Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento da presente Ata de registro de preços todas as cláusulas
constantes dos contratos por ventura
ura firmados. 4.2 Cumprir a presente Ata de Registro de Preços, nos termos aqui
dispostos, sem prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total do atraso.
CLÁUSULA QUINTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS
5.1 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições
contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em
decorrência direta ou indireta da presente Ata, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido
nas Normas tributárias.
5.2 A PROMINENTE declara haver levado em conta, na apresentação
apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos,
contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra de matéria,
não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nesta avaliação, para efeito de solicita
solicitar revisão de preços por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.
CLÁUSULA SEXTA – DO CONTRATO
6.1 Para cada fornecimento será assinado um contrato entre a licitante que tenha firmado a Ata de Registro de
Preços e o titular do órgão ou entidade
de compradora, com a emissão da respectiva Nota de Empenho.
6.2 A adjucatária será convocada para assinatura do contrato no prazo de 03 (três) dias úteis a contar do envio da
convocação.
6.3 O não atendimento no prazo previsto no subitem 6.2 ou a recusa em assinar o contrato pela Adjudicatária,
implicará das sanções previstas nesta Ata e no Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – REVISÃO DE PREÇOS
7.1 Os preços deverão ser revistos por solicitação expressa da CONTRATADA/detentora do Registro de Preços,
somente para que seja mantido o equilíbrio econômico – financeiro do contrato.
7.2 A cada pedido de revisão de preço deverá a contratada comprovar e justificar as alterações havidas na planilha
apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando analiticamente a variação
variação dos componentes dos
custos devidamente justificada.
7.3 A critério da Administração, poderá ser exigido da Contratada lista de preços expedidas pelos fabricantes, que
conterão, obrigatoriamente, a data de início da sua vigência e numeração seqüencial,
seqüencial, para instrução de pedidos de
revisão de preços.
7.4 Na análise do pedido de revisão, entre outros critérios, o órgão gerenciador adotará para verificação dos preços
constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas
empres do reconhecido
porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria ou por instituto de pesquisa,
utilizando-se,
se, também, de índices setoriais e outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação, o
deferimento ou indeferimento
eferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória
dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.
7.5 É vedado à Contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de revisão de
preços, estando neste caso, sujeita às sanções previstas nesta e Ata e no Edital.
7.6 Quando, através de pesquisa ou impugnação de terceiros, a Administração verificar que o valor registrado está
acima dos preços praticados no mercado, convocará a PROMITENTE, através de correspondência oficial, para

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

22

/

25

Compras e Contratos
Minuta Edital Pregão

adequar os preços registrados aqueles oficialmente, reconhecido pelo órgão gerenciador, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, a partir da notificação.
7.7 Na hipótese da PROMITENTE não efetuar a adequação dos preços de mercado, o órgão gerenciador, a seu
critério poderá cancelar parcial
rcial ou totalmente a Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES
8.1 Poderão ser aplicadas pela Administração à adjudicatária, as sanções previstas no art. 7º da lei 10520/02 e art. 87
da Lei nº. 8666/93.
CLÁUSULA NONA – CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO
ALTERAÇÃ DA ATA
9.1 O órgão gerenciador poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos, cancelar esta ATA, sem que
com isso, o Fornecedor tenha direito a interpor recursos ou a indenizações.
9.1 O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á
f
á sempre a critério do órgão gerenciador.
9.2 Esta Ata poderá ser alterada, na hipótese da ocorrência das situações previstas no artigo 13 do Decreto
Municipal nº. 117/2014.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
10.1 Fica eleito o foro da Cidade de Campo Largo – Pr., como o competente para dirimir questões decorrentes do
cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Campo Largo, ________ de ________________de 2018.

_______________________________________
________________
ADMINISTRAÇÃO

_______________________________________
FORNECEDOR/PROMITENTE
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