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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 122/2022 

DATA DA REALIZAÇÃO: 29/08/2022 

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 08:00 horas 

LOCAL: Prefeitura do Município de Renascença – Paraná 

www.comprasgovernamentais.gov.br “Acesso Identificado” 

 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 123/2006. 

O MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PARANÁ, mediante a pregoeira, designada pela Portaria nº 

115 de 31 de março de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que na data e local 

abaixo indicados fará realizar licitação sob modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor 

preço, em regime de valor unitário do item, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAL, 

PARA REDE DE ATENÇÃO DA LINHA DE CUIDADO À SAÚDE DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA E REABILITAÇÃO DA SÍNDROME PÓS COVID-19, através da Resolução 

SESA 870/2021 e discriminação disposta no Anexo I do Edital.                

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

de 2002, Decreto Federal n.º 5.450/2005 e Decreto Federal nº 5.504/2005, o Decreto Municipal nº 

1.268/2011, e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 

posteriores. 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 29 de agosto de 2022 às 08h00min. 

UASG: 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA 

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br.   

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

Os trabalhos serão conduzidos pela pregoeira Luciana Almeri Morcelli, designada pelo Prefeito 
Municipal, mediante a Portaria nº 115 de 31 de março de 2022. 
 
1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA 
SESSÃO PÚBLICA  
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1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de 
preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
 
1.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá no dia 29 de agosto 
de 2022 às 08h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições 
descritas neste Edital. 
 
1.3. É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO 
SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE 
COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 5.450/05, art. 24, § 5º). 

 
2 DO OBJETO  
 
2.1 Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REABILITAÇÃO DE 
MULTIPROFISSIONAL, PARA REDE DE ATENÇÃO DA LINHA DE CUIDADO À SAÚDE 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITAÇÃO DA SÍNDROME PÓS COVID-19, 
através da Resolução SESA 870/2021. 
 
2.2     Edital  e  seus  Anexos  poderão  ser obtidos através da Internet pelos endereços
 eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.renascenca.pr.gov.br. 

 
2.3 A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao 
licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 
 
2.4 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras 
Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 
 
2.5 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor 
de Licitações pelo telefone nº (046) 3550-8300/ 3550-8336/ 3550-8314.  
 
3 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA  
 
3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM, observada às 
especificações técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital. 
 
3.2 Será utilizado o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão 
lances públicos e sucessivos, com prorrogações e lance final e fechado.  
 
4 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 
4.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou 
providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o 
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faça com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do 
certame. 
 

4.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas em 
dias úteis, das 07h30min ás 11h30min e das 13h00min ás 17h00min, na Rua Getúlio Vargas 
nº 901, 1º andar, Setor de Licitação, Centro, Renascença, ou encaminhadas através de e-mail 
no endereço eletrônico: licitacao@renascenca.pr.gov.br. 

 
4.1.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data 
de recebimento da impugnação. 

 
4.1.3 A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame. 

 
4.1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar 
a formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO. 

 
4.2     A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de 
pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia 
autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que 
comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da 
impugnante. 
 
4.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail: 
licitacao@renascenca.pr.gov.br. 
 

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

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

4.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 
4.4.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração.  

 
5 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  
 
5.1. A participação neste Pregão é destinada a todas as empresas cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
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Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018. 
 

5.1.1. As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do 
presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo 
com as orientações que seguem no link: 
www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf, até o terceiro dia útil a data do 
recebimento das propostas. 
 
5.1.2. A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta 
ao Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão. 

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

 
5.2. É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação: 

a) pessoa física; 
b) empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
c) empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio; 
d) empresa que estiver sob concurso de credores, dissolução, liquidação, processo de 
falência  ou recuperação judicial; 
e) empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração 
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenha sido punida com 
suspensão do direito de licitar e contratar com o Município; 
f) Que estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da 
Administração, perante o INSS e FGTS; 
g) Mantenham, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou 
dirigente ligado ao governo municipal ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 
financeira ou trabalhista; 
h) Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) 
anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. Conforme Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da 
Constituição Federal (anexo VIII). 

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

5.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, 
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 
a 49; 
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5.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital; 
 
5.3.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
5.3.4. Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 
(quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal; 

 
   5.3.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente; 

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

 
6  DO CREDENCIAMENTO  
 
6.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
 
6.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
 
6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão. 
 
6.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais 
de acesso, ainda que por terceiros. 
 
6.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF 
e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 
 

6.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 
no momento da habilitação  
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7  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a descrição do 
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
7.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10 deste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
 
7.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 
 
7.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
 
7.5  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 
43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
7.6  Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
7.7  Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a 
descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo 
detalhadamente as características do objeto cotado, informando marca/fabricante (se for o 
caso) em campo próprio do sistema, percentual de desconto, com até duas casas decimais após 
a vírgula. 
 
7.8  A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 
sessão pública do Pregão. 
 
7.9  Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação de 
serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Renascença. 
 
7.10 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
7.11 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
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7.12 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances.  
 
8 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES  
 
8.1 No dia 29 de agosto de 2022 às 08h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet 
será aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início 
da etapa de lances. 
 
8.2 A Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
 

8.2.1  Também será desclassificada a proposta 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.  
8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 
8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
 
8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
 
8.5     Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 
 

8.5.1 A disputa se dará por item unitário, sendo que se consagrará vencedor o 
licitante cujo valor DO ITEM for menor. 

 
8.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
8.8 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO 
E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final 
e fechado. 
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8.9 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 
período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
8.10 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 superior àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 
 

8.10.1 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 

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

8.11.1 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. 

 
8.12 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. 
 
8.13 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria 
de Gestão do Ministério da Economia.  
 
8.14  Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 
 
8.15  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 
 
8.16  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
8.17  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
 
8.18  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 
da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
8.19  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
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8.20  A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, 
de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
 
8.21  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
 
8.22  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 
8.23  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
8.24  O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie 
a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 
 
8.25  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.  
 
9 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  
 
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 
no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
 
9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
 

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

 
9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 
 
9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
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prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata. 
 
9.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta 
 

9.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro. 
 
9.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 
e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

 
9.6. Será adjudicado o ITEM para a licitante que ofertar o menor preço, salvo quando, 
justificadamente, ficar demostrado que é inexequível ou inviável o lance ofertado. 
 
9.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
9.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
 
9.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital.  
 
10 DA HABILITAÇÃO  
 
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

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

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
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10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 
10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
 
10.5. Para a habilitação dos licitantes detentores da melhor oferta, será exigida a documentação 
relativa: 
 

10.12.1 à habilitação jurídica.  
10.12.2 à regularidade fiscal e trabalhista 

 
10.6. Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a 
item, para que este anexe em ARQUIVO ÚNICO (COMPACTADO ex: zip e pdf) no sistema 
COMPRASNET, a PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o último lance 
ofertado. Para tanto, a pregoeira fará uso de a ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o 
licitante anexar os documentos utilizando o link “ANEXAR” disponível apenas para o 
licitante/vencedor. 
 
10.7. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação 
 
10.8. O licitante deverá anexar a Proposta de Preços ajustada, num prazo de até 02 (DUAS) 
HORAS de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 07h30min às 11h30min e das 
13h00min às 17h00min, contados da convocação. 
 
10.9. Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do 
e-mail: licitacao@renascenca.pr.gov.br. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá 
entrar em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A 
pregoeira não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em 
virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Renascença quanto do 
emissor. 
 

10.9.1. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o 
prazo de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer 
alegação, o envio da Proposta de Preço e documentos de habilitação, sendo realizado, pela 
Pregoeira, o registro da não aceitação da proposta. 
 
10.9.1.1. Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, 
dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 

 
10.9.2. É facultado a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
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vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do 
processo desde a realização da sessão pública. 

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

 
10.10. Os documentos deverão ser apresentados em: original, fotocópia, Publicação de Órgão da 
Imprensa Oficial, ou ainda extraídos da INTERNET, ficando nesta hipótese sua veracidade sujeita à 
nova consulta a ser feita pela Equipe de Apoio deste Pregão. 
 
10.11. A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral 
no SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados. 
 

10.11.1. O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6º da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 abril de 2018, substituirá apenas os documentos 
indicados nos subitens 10.12.2 - Regularidade fiscal e trabalhista, sendo que os demais 
são obrigatórios apresentação. 
 
10.11.2. Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema 
(SICAF), o licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o 
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de 
inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 
123, de 2006. 
 
10.11.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de 
regularidade fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma 
documentação vencida junto ao SICAF; 

 
10.12.Os Licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação: 
 

10.12.1. A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 
 

10.12.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
10.12.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede. 
 
10.12.1.3. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução 
CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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10.12.2 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
consistirá em:  

 
 10.12.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 
10.12.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, 
relativa ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual. 
 

10.12.2.2.1. Quando o objeto da licitação se tratar de Serviços deverá 
ser apresentado a Certidão ISS junto ao município; quando tratar-se de 
Fornecimento de materiais deverá ser apresentada a Certidão ICMS 
junto ao Estado. 

 
10.12.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação 
de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa 
da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 
 
10.12.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 
do licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado; 
 
10.12.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos 
relacionados com o objeto licitado; 
 
10.12.2.6. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia 
de Tempo de Serviço (FGTS); 
 
10.12.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011; 
 
10.12.2.8. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que 
atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) 
declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for 
declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, para pagamento 
ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 

 
10.12.2.8.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará 
a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 

10.12.3. Deverá apresentar ainda as DECLARAÇÃO UNIFICADA: 
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10.12.3.1. Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III) 
 

10.12.4. Para  efeitos  da  Lei  Complementar  nº 123/2006,  as  licitantes que desejarem 
usufruírem dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações deverão  
apresentar,  a  fim  de COMPROVAR O ENQUADRAMENTO: 

 
10.12.4.1. A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, 
de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, 
deverá apresentar juntamente com a documentação de habilitação, a Declaração 
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO V). 
 

10.12.5. Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela 
pregoeira e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital. 
 
10.12.6. No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
10.12.7. O não atendimento das exigências constantes do item 13 deste Edital implicará a 
inabilitação do licitante. 
 
10.12.8. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em 
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto 
é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e 
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
 
10.12.9. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 
 
10.12.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor.  

 
11 DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
11.1. A proposta de preços provisoriamente classificada em primeiro lugar, contendo as 
especificações detalhadas do objeto, com os preços unitários, adequados aos lances eventualmente 
ofertados, deverá ser anexada no sistema do Compras Governamentais, juntamente com a 
documentação de habilitação constante do item 13 deste Edital, no prazo máximo de 02 (duas) 
horas, contados a partir da convocação pela Pregoeira. 
 

11.1.1. A proposta deverá ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante 
procuração devidamente assinada, se for o caso, com firma reconhecida, que comprove a 
outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços, bem como 
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praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, devendo ser acompanhada do 
contrato ou estatuto social. 

 
11.2. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item 
anterior, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 
 
11.3. A proposta deverá conter: 
 

11.3.1. proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente 
Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de 
desclassificação da proposta; 
 
11.3.2. preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por 
extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
 
11.3.3. indicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, 
seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução 
do objeto; 
 
11.3.4. prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º 
combinado com o artigo 66, § 4º; 
 
11.3.5. indicação/especificação do produto, MODELO e MARCA; 
 
11.3.6. Informar a GARANTIA DO PRODUTO.  

 
11.3.7. no caso de micro e pequena empresa e equiparadas declaração de que se 
enquadra na condição de micro e pequena empresa prevista na Lei Complementar 
123/06. 
 
11.3.8. O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até 
duas casas decimais (0,00). 
 
11.3.9. A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender 
todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de 
desclassificação. 
 
11.3.10. A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo 
sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos 
complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos. 
 
11.3.11. A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no 
mercado no dia de sua apresentação. 
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11.4. A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da 
PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão 
formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso 
de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.  
 
12. DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO  
 
12.1. A documentação de habilitação, constante no item 10, caso solicitada pela pregoeira, deverá 
ser encaminhada em original ou cópias autenticadas, e a proposta original, deverão ser apresentadas 
no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação da pregoeira no sistema eletrônico, 
no seguinte endereço: Rua Getúlio Vargas, 901 – Centro – Renascença PR, CEP 85.610-000. Aos 
cuidados do Departamento de Compras, Licitações e Contratos e a pregoeira responsável: Luciana 
Almeri Morcelli. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da 
empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico. 
 
12.2. Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação 
de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará 
vencedor. 
 
12.3. Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar 
sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores 
dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento 
convocatório, ou poderá revogar a licitação.  
 
13. DA VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
 
13.1. Visando à comprovação da habilitação do licitante, serão consultadas online, em sistemas 
específicos, as seguintes situações: 
 

13.1.1. estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF; 
 
13.1.2. ter declarado no sítio Compras Governamentais a inexistência de fato superveniente 
impeditivo da habilitação; 
 
13.1.3. ter declarado no sítio Compras Governamentais que não utiliza mão de obra infantil; 
 
13.1.4. ter declarado no sítio Compras Governamentais que está de acordo com todas as 
exigências editalícias; 
 
13.1.5. ter declarado no sítio Compras Governamentais a “Elaboração Independente de 
Proposta”; 
 
13.1.6. não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU), 
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disponível no Portal da Transparência (www.portaltransparência.gov.br/ceis) e no 
Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa 
(CNCIA) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCEPR 
(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx). Caso 
haja algum registro impeditivo, o licitante será excluído do certame; 

 
13.2. Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação 
de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor. 
 
13.3. Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para 
apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, 
os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo 
instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.  
 
14. DOS RECURSOS  
 
14.1. Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de 
forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 
 
14.2. A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse 
direito. 
 
14.3. Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a 
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, 
querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 
 
14.4. Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via 
internet, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
14.5. O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo 
 
14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco) dias para: 
 

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

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

 
14.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
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14.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação. 
 
14.9. Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 
procedimento à autoridade superior para homologação.  
 
15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
15.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

15.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
 
15.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 
ao encerramento da etapa de lances. 

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

15.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo 
com a fase do procedimento licitatório. 
 
15.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.  

 
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
16.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em 
primeiro lugar será declarado vencedor. 
 

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

 
16.2. A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira, ou, 
quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 

16.2.1. A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à 
aquisição do objeto licitado.  
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17. DO PAGAMENTO  
 
17.1. O pagamento será efetuado exclusivamente através de transferência eletrônico para a conta 
bancária da Contratada indicada pela mesma, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da 
apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto. 
 
17.2. A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida em nome da: 
 
  MUNICIPIO DE RENASCENÇA 
  CNPJ nº 76.205.681/0001-96 

Rua Getúlio Vargas, nº 901 
  Renascença – PR 

CEP: 85.610-000 
 
17.3 Após emissão da Nota Fiscal eletrônica a empresa deverá passar cópia do mesmo na data de 
emissão no seguinte endereço eletrônico almoxarifado@renascenca.pr.gov.br.  
 
17.4. A fatura deverá ser apresentada devidamente identificada o número da licitação e o número do 
Contrato. 
 
17.5. A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas devidamente válidas, para 
que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter durante 
toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas 
as condições exigidas na licitação (regularidade fiscal). 
 
17.6. Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte 
da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado.  
 
18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
18.1. Não haverá reajuste de preço. 
 
18.2. Valor máximo estimado da licitação é de R$ 46.532,74 (quarenta e seis mil quinhentos e 
trinta e dois reais e setenta e quatro centavos). 
 
18.3. Os recursos destinados ao pagamento do objeto correrão por conta da seguinte dotação: 

 
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
1030100341.047 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - FMS 
4.4.90.52.42.00 Mobiliário em Geral 
Desdobre: 7815 
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4.4.90.52.08.00 Aparelhos, Equip., Ut. Médicos-Odonto, Laboratorial 
Desdobre: 7242 
  

19. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO  
 
19.1. As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão no TERMO DE 
CONTRATO, cuja minuta consta como Anexo V deste Edital. 
 
19.2. O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de 
e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão 
e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal ou via correio eletrônico quando possuir 
assinatura digital passível de validação, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 
 
19.3. A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será 
disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço 
Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item 
anterior. 
 
19.4. Para a assinatura do contrato, está deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária 
(diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e procuração, na 
hipótese de nomeação de procurador, e cédula de identidade do representante. 
 
19.5. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito 
pela Administração.  
 
20. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO  
 
20.1. O prazo de execução e entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital, 
após a solicitação formal. 
 

20.1.1. O prazo de entrega poderá ser prorrogado, no interesse da Administração e a critério 
do Secretaria Municipal de Saúde, diante de pedido formalizado, feito ao setor requisitante 
até 2 (dois) dias antes do término do prazo original. 

 
20.1.1.1. Compete a área requisitante, no interesse e a critério da Administração, 
determinar o prazo total da prorrogação. 

 
20.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a qualquer tempo, a Contratante poderá: 
 

20.2.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinar sua 
substituição ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
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20.2.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

  
 
21. DAS PENALIDADES  
 
21.1. De conformidade com o art. 86, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, o atraso injustificado na 
entrega objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% 
(dois por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 
 

21.1.1. A multa prevista no item 21.1, será descontada dos créditos que a contratada 
possuir com o município de Renascença - PR, e poderá cumular com as demais 
sanções administrativas. 

 
21.2. Caso a licitante não substitua o objeto considerado irregular no prazo previsto neste Edital e 
Anexo I, serão aplicadas as penalidades do item 21.1., sem prejuízo da aplicação daquelas contidas 
no item 21.3. 
 
21.3. Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, pela inexecução total ou parcial do 
objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário Oficial 
do Ente Federado, as seguintes penalidades:  

a) advertência por escrito;  
b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por 

cento) sobre a parcela inadimplida do contrato;  
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

o Município de Renascença, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em 
caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do Município, 
será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 02 (dois) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o 
inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 
21.4. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a 
contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 
encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do 
Município de Renascença/PR. 
 
21.5. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da 
multa não recolhida será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela 
Procuradoria Geral do Município de Renascença. 
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21.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-
lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
 
21.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei.  
 
22. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO  
 
22.1. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Renascença o direito de revogar a licitação por razões 
de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em 
virtude de vício insanável. 
 
22.2. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos 
que diretamente dele dependam. 
 
22.3. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 
indicará expressamente os atos a que ela se estende. 
 
22.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 
 
22.5. A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o 
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 
 
22.6. Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos 
demais interessados. 
 
22.7. A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
22.8. A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de 
Renascença. 
 

23. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 
23.1. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
  

23.1.1. Qualquer atitude tomada pelo licitante, fornecedor, empreiteiro ou subempreiteiro com 
o objetivo de influenciar o processo de aquisição ou a execução do contrato para obter 
vantagens indevidas.  

 
23.2. Fica definido, para os fins desta disposição, os termos indicados a seguir: 
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a) “prática corrupta” significa oferecer, dar, receber, ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
coisa de valor com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 
na execução de contrato; 
b) “prática fraudulenta” significa a falsificação ou omissão dos fatos a fim de influenciar o processo 
de licitação ou de execução de contrato; 
c) “prática colusiva” significa esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
concorrentes, com ou sem o conhecimento do Mutuário ou de seus Prepostos, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva” significa 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 do contrato; 
e) “prática obstrutiva” significa: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações falsas a investigadores com o objetivo de impedir materialmente uma inspeção do 
Banco ou alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva ou ameaçar, perseguir ou 
intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos 
relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção ou auditoria. 
f) “terceiros” refere-se a um funcionário público que atua em um processo de aquisição ou na 
execução de um contrato, incluindo os membros da equipe do Banco Mundial e os funcionários de 
outras organizações que tomam decisões relacionadas a aquisições ou as revisam; 
g) “parte” refere-se aos participantes do processo de aquisição ou execução do contrato, incluindo 
funcionários públicos, que tentam estabelecer os preços das propostas em níveis artificiais e não-
competitivos; 
h) “benefício” e “obrigação” estão relacionados ao processo de aquisição ou à execução do contrato; 
i) “ato ou omissão” todo aquele cuja finalidade seja influenciar o processo de aquisição ou a 
execução do contrato. 
 
23.3. Havendo comprovação de que o licitante praticou alguma conduta descrita no item anterior, o 
Município: 
 
a – rejeitará proposta de adjudicação se concluir que o Concorrente indicado para adjudicação ou seus 
agentes, ou seus subconsultores, subcontratados, prestadores de serviços, fornecedores ou seus 
empregados, tenham, direta ou indiretamente, se envolvido em práticas corruptas, fraudulentas, 
colusivas ou coercitivas ao competir pelo contrato em questão; 
 
b – declarará Processo de Aquisição Viciado e cancelará a parcela do pagamento relativa ao contrato 
se, a qualquer momento, comprovar a prática corrupta, fraudulenta, colusiva ou coercitiva; 
 
c –  garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes e previstas na legislação 
brasileira, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada 
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução 
do contrato, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis. 

 
23.4. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei 
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Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato 
nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou 
se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de 
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos 
de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como 
de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta 
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, 
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.  
 
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
24.1. O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios 
do Paraná através do endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amp/, e no Portal de 
Transparência do Município através do endereço eletrônico http://www.renascenca.pr.gov.br/ . 

 
24.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Prefeitura Municipal de Renascença não será, em caso algum, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
24.3. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
24.4. Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultado ao Pregoeiro 
ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão pública. 
 
24.5. Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo 
Pregoeiro. 
 
24.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá, com base na legislação vigente. 
 
24.7. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá relevar omissões puramente 
formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente. 
 
24.8. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, 
prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram. 
 
24.9. Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo 
de cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda, 
excepcionalmente através de cópia acompanhada do original para autenticação pela pregoeira, e serão 
retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo pertinente a esta licitação. 
 
24.10. Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante 
legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.  
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24.11. Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pela Equipe de Apoio. 
 
24.12. Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com 
número de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. 
Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou 
cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa. 
 
24.13. Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não poderão, 
em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não 
podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado. 
 
24.14. O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
 
24.15. O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as 
condições de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório. 
 
24.16. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
24.17. 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, desde que não haja comunicação da pregoeira em contrário. 
 
24.18. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura 
Municipal de Renascença. 
 
24.19. Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pela pregoeira. 
 
24.20. As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da 
habilitação do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de 
qualquer licitante. 
 
24.21. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I Termo de Referência – Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento; 
ANEXO II Modelo Padrão de Proposta Comercial; 
ANEXO III Modelo de Declaração unificada 
ANEXO IV Modelo de Declaração de Enquadramento – ME/EPP; 
ANEXO V Modelo de Minuta do Contrato 
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Renascença, 04 de agosto de 2022. 
 
 
 

 ....................................................................... 
 IDALIR JOÃO ZANELLA 
 PREFEITO   
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EDITAL DE PREGÃO Nº 078/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
REABILITAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAL, PARA REDE DE ATENÇÃO DA LINHA 
DE CUIDADO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITAÇÃO DA 
SÍNDROME PÓS COVID-19, através da Resolução SESA 870/2021. 

 
ANEXO I – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO LICITADO 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
REABILITAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAL, PARA REDE DE ATENÇÃO DA LINHA DE 
CUIDADO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITAÇÃO DA SÍNDROME 
PÓS COVID-19, através da Resolução SESA 870/2021 e conforme especificações abaixo 
relacionadas. 
 
 

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO 
VLR  

UNIT.  
VLT  

TOTAL 

01 02 UND 

ANEL EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS. 
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO E 
FORTALECIMENTO DOS DEDOS, MÃOS, 
PUNHOS E ANTEBRAÇOS, TERAPIA 
OCUPACIONAL E COORDENAÇÃO MOTORA 
FINAL. EXERCITADOR FEITO EM SILICONE 
EXTREMAMENTE LEVE E DURÁVEL COM 
RESISTÊNCIA DE 18 QUILOS 

25,20 50,40 

02 02 UND 

ANILHA EMBORRACHADA DE 1 KG. 
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA 
FORTALECIMENTO MUSCULAR. ANILHA 
EMBORRACHADA VAZADA DE 1KG. 

24,98 49,96 

03 02 UND 

ANILHA EMBORRACHADA DE 2 KG. 
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA 
FORTALECIMENTO MUSCULAR. ANILHA 
EMBORRACHADA VAZADA DE 2KG. 

34,46 68,92 

04 02 UND 

ANILHA EMBORRACHADA DE 3 KG. 
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA 
FORTALECIMENTO MUSCULAR. ANILHA 
EMBORRACHADA VAZADA DE 3KG. 

37,19 74,38 
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05 02 UND 

ANILHA EMBORRACHADA DE 5 KG. 
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA 
FORTALECIMENTO MUSCULAR. ANILHA 
EMBORRACHADA VAZADA DE 5KG. 

66,98 133,96 

06 01 UND 

APARELHO DE LASER DMC THERAPY EC. 
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA 
REABILITAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM VOZ, 
DISFAGIA, MOTRICIDADE OROFACIAL E 
ANOSMIA. DIMENSÕES APROXIMADAS: PESO 
DA PEÇA DE MÃO: 0,18 KG. PESO DO SUPORTE 
DA PEÇA DE MÃO: 0,12 KG. DIMENSÃO DA PEÇA 
DE MÃO: 21 CM (ALTURA) X 3 CM (LARGURA) X 
5 CM (PROFUNDIDADE). DIMENSÃO DO 
SUPORTE DA PEÇA DE MÃO: 11 CM (ALTURA) X 
6 (LARGURA) X 19 CM (PROFUNDIDADE). 
DIÂMETRO DA FIBRA: 600 UM. BATERIA: LI-
ÍON. COMPRIMENTO DE ONDA LASER 
VERMELHO: 660 NM ± 10 NM. POTÊNCIA ÚTIL 
EMISSOR LASER VERMELHO: 100 MW ± 20 %. 
COMPRIMENTO DE ONDA LASER 
INFRAVERMELHO: 808 NM ± 10 NM. POTÊNCIA 
ÚTIL EMISSOR LASER INFRAVERMELHO: 100 
MW ± 20 %. ITENS QUE ACOMPANHAM O 
PRODUTO: 01 PEÇA DE MÃO. 01 SUPORTE DA 
PEÇA DE MÃO. 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO. 03 
ESPAÇADORES. 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO 
PROFISSIONAL. 01 ÓCULOS DE PROTEÇÃO 
PACIENTE. 01 CASE DE TRANSPORTE. 03 
PULSEIRAS ILIB 

5.546,67 5.546,67 

07 01 UND 

APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA. 
EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO QUE REALIZA 
A ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL. 
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (FONTE): 85 240V 
A.C. BATERIA PACK: O EQUIPAMENTO 
FUNCIONA SEM O USO DA FONTE, VISOR: 
DISPLAY LCD ALFANUMÉRICO. DIMENSÕES: 
C=180MM X L=175MM X A=90MM. PESO: 1,100 
KG. MASSA LIVRE DE GORDURA (MLG) EM KG. 
GORDURA CORPORAL (GC) EM KG. MASSA 
MUSCULAR ESQUELÉTICA (MME) EM KG. 
ÁGUA CORPORAL TOTAL (ACT) EM KG. MASSA 
LIVRE DE GORDURA (MLG) EM %. GORDURA 
CORPORAL (GC) EM % MASSA MUSCULAR 
ESQUELÉTICA (MME) EM %. ÁGUA CORPORAL 
TOTAL (ACT) EM %. VALOR IDEAL TEÓRICO DE 
MASSA LIVRE DE GORDURA (MLG) EM KG E %. 
VALOR IDEAL TEÓRICO DE GORDURA 
CORPORAL (GC) EM KG E %. VALOR IDEAL 
TEÓRICO DE ÁGUA CORPORAL TOTAL (ACT) 

256,75 256,75 
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EM %. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC). 
CLASSIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE MASSA 
CORPORAL TOTAL (IMC). HISTÓRICO 
COMPARATIVO DE AVALIAÇÕES REALIZADAS. 
GASTO ENERGÉTICO BASAL (GEB). GASTO 
ENERGÉTICO TOTAL (GET). GRÁFICOS 
COMPARATIVOS EM KG E %. 

08 03 UND 

ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL. 
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ASPIRAR 
SECREÇÕES TIPO PORTÁTIL: ACIONAMENTO 
ELÉTRICO, CAPACIDADE MÍNIMA DO FRASCO 
COLETOR DE 1300 ML, POTÊNCIA MOTOR 1/4, 
FRASCO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE E 
REPROCESSÁVEL, FREQUÊNCIA 60, PRESSÃO 
MÁXIMA VAZÃO 19L/MIN, VACUÔMETRO 550 
MMHG. 

388,88 1.166,64 

09 01 UND 

BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL. 
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA 
REABILITAÇÃO FUNCIONAL AERÓBICA, 
FORTALECIMENTO DE MEMBROS INFERIORES. 
UTILIZADA PARA REABILITAÇÃO FUNCIONAL 
AERÓBICA, FORTALECIMENTO DE MEMBROS 
INFERIORES. DISPLAY EM LCD; 
MONITORAMENTO: DISTÂNCIA, 
CRONÔMETRO, MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, 
CALORIAS, NÍVEL DE CARGA E RELÓGIO. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,41M, 0,63M, 
1,04M 

1.822,56 1.822,56 

10 03 UND 

BOLA BOSU. MATERIAL UTILIZADO PARA 
MOVIMENTOS E EXERCÍCIOS PARA 
REEDUCAÇÃO POSTURAL, FORTALECIMENTO 
MUSCULAR, ALONGAMENTO, EQUILÍBRIO, 
COORDENAÇÃO, REABILITAÇÃO E 
CONDICIONAMENTO FÍSICO. MEIA BOLA DE 
LÁTEX ANTIDERRAPANTE COM BASE 
PLÁSTICA RESISTENTE, SISTEMA 
ANTIESTOURO, SUPORTE DE ATÉ 350 KG. 

433,06 1.299,18 

11 01 UND 

BOLA FEIJÃO. MATERIAL UTILIZADO PARA 
REABILITAÇÃO DE FORÇA MUSCULAR, 
RESISTÊNCIA FLEXIBILIDADE E EQUILÍBRIO. 
FABRICADO EM MATERIAL LÁTEX, SUPORTA 
ATÉ 200KG, SISTEMA ANTIESTOURO, BICO 
RESERVA. 90X45 CM DE DIÂMETRO. 

129,10 129,10 

12 04 UND 

BOLA MEDICINAL (4 KG). MATERIAL 
UTILIZADO PARA TRABALHAR EQUILÍBRIO, 
POSTURA, COORDENAÇÃO MOTORA, 
RESISTÊNCIA FÍSICA EM CASOS DE 
REABILITAÇÃO MUSCULAR. 
CONFECCIONADA EM BORRACHA, SUPERFÍCIE 

125,50 502,00 
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ANTIDERRAPANTE E PESO APROXIMADO DE 04 
KG. 

13 04 UND 

BOLA MEDICINAL (2 KG). MATERIAL 
UTILIZADO PARA TRABALHAR EQUILÍBRIO, 
POSTURA, COORDENAÇÃO MOTORA, 
RESISTÊNCIA FÍSICA EM CASOS DE 
REABILITAÇÃO MUSCULAR. 
CONFECCIONADA EM BORRACHA, SUPERFÍCIE 
ANTIDERRAPANTE E PESO DE APROXIMADO 
DE 02 KG. 

90,29 361,16 

14 01 UND 

CADEIRA DE RODAS. EQUIPAMENTO AUXILIAR 
DE LOCOMOÇÃO. CADEIRA DE RODAS 
MANUAL COM CHASSIS EM ESTRUTURA 
TUBULAR DE AÇO CARBONO E FECHAMENTO 
EM "X", COM ARTICULAÇÕES, CONEXÕES E 
PLACAS DE FIXAÇÃO EM NYLON QUE 
PERMITEM ALTERAÇÃO DE REGULAGEM DE 
CAMBAGEM, CASTER, CENTRO DE GRAVIDADE 
E TILT; RODAS TRASEIRAS 24'', ARO EM 
ALUMÍNIO RAIADO COM CALOTAS EM ABS E 
PNEUS INFLÁVEIS, RODAS DIANTEIRAS 6'', ARO 
EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS FLEXÍVEL 
EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA, AMBOS NA 
COR CINZA, EIXOS QUICK-RELEASE COM 
ROLAMENTOS BLINDADOS; APOIO DE BRAÇOS 
ACOLCHOADO E APOIO DE PÉS EM 
POLIPROPILENO, REBATÍVEIS, DESTACÁVEIS E 
REGULÁVEIS; FREIO DE ESTACIONAMENTO 
MECÂNICO ACIONADO POR ALAVANCAS COM 
MANOPLA EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA; 
LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO DE 32/33, 
36/37, 40/41, 44/45 OU 49/50CM; ALTURA DO 
ENCOSTO DE 30, 40, 45 OU 50CM; ALTURA DO 
APOIO DE BRAÇOS DE 13, 17, 19, 21, 23 OU 25 CM; 
ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM 
DACRON ACOLCHOADO REMOVÍVEIS COM 
FIXAÇÃO SEM USO DE PARAFUSOS E APOIO DE 
PANTURRILHA EM TIRA DE POLIPROPILENO. 

800,70 800,70 

15 02 UND 

CAMA ELÁSTICA - TRAMPOLIN. EQUIPAMENTO 
UTILIZADO PARA TRINAMENTO AERÓBICO, 
EQUILÍBRIO E FORTALECI EMENTO. SISTEMA 
DE ROSCA PARA MELHOR FIXAÇÃO E 
SEGURANÇA; ALTURA: 0,22 M; DIÂMETRO: 1 M; 
PESO MÁXIMO SUPORTADO: 100KG; 
COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; 
ACOPLADO EM NYLON PRETO; TELA 
TRAMPOLIM; 

305,94 611,88 
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16 04 UND 

COLCHONETE. MATERIAL UTILIZADO PARA 
ATIVIDADE FÍSICA. COLCHONETE DE ESPUMA; 
DENSIDADE 23; REVESTIDO COM COURVIN. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 180CM X 80CM X 
5CM 

223,95 895,80 

17 01 KIT 

CONJUNTO DE 5 BASTÕES COM SUPORTE. 
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA 
ALONGAMENTO, FORTALECIMENTO E GANHO 
DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO (ADM). 
CONFECCIONADO EM MADEIRA, 5 CORES DE 
BASTÕES, SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA 
PAREDE. 5 BATÕES DE 1,5M X 0,03M X 0,03M. 

596,45 596,45 

18 04 KIT 
CONJUNTO DE ROLO E BOLA DE MASSAGEM. 
MATERIAL UTILIZADO PARA ALÍVIO DA 
TENSÃO MUSCULAR. 

245,28 981,12 

19 01 UND 

CORRENTE TENS/FES. EQUIPAMENTO 
UTILIZADO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO 
DE DISFUNÇÕES NEUROMUSCULARES 
ATRAVÉS DA ELETROESTIMULAÇÃO. AUXILIA 
NO TRATAMENTO DAS ALGIAS. EQUIPAMENTO 
COM DUAS CORRENTES TENS E FES; 
PROTOCOLOS DE TRATAMENTO PRÉ 
DEFINIDOS; CANAIS DE AJUSTE DE 
INTENSIDADE INDEPENDENTES; TECLA QUE 
PERMITA GERAR ESTÍMULO MANUAL DE 
CONTRAÇÃO; PROGRAMAÇÃO VIA TECLADO; 
PAINEL FRONTAL LCD; TIMER; BIVOLT. 

1.412,49 1.412,49 

20 02 UND 

ESCADA PARA EXERCÍCIOS DE AGILIDADE. 
EQUIPAMENTO PARA TREINAMENTO 
AERÓBICO. EQUIPAMENTO COM DUAS TIRAS E 
ONZE DEGRAUS DE NYLON PARA A 
REALIZAÇÃO DOS TREINOS E EXERCÍCIOS. 

142,32 284,64 

21 02 UND 

ESPELHO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. 
MATERIAL PARA ANÁLISE DA IMAGEM 
CORPORAL. MATERIAL VIDRO CRISTAL, 
FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA 2 MM, 
COMPRIMENTO DE 1,20 M, LARGURA 50 CM, 
SEM MOLDURA. 

212,14 424,28 

22 04 UND 

EXTENSOR DE DEDOS FISIOTERAPIA 
REABILITAÇÃO FORTALECIMENTO. O 
EXTENSOR DE DEDOS PARA FISIOTERAPIA E 
REABILITAÇÃO, AUXILIARÁ NA 
RECUPERAÇÃO DE PEQUENAS LESÕES ALÉM 
DE SER ÓTIMO PARA PESSOAS COM 
PROBLEMAS DE MÁ ARTICULAÇÃO, ATRAVÉS 
DE MOVIMENTOS DE ABRIR E FECHAR OS 
DEDOS E AS MÃOS 

56,12 224,48 
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23 04 UND 
EXTENSOR ELÁSTICO PARA 
FORTALECIMENTO DE DEDOS 3 KG. MATERIAL 
PARA FORTALECIMENTO DOS DEDOS. 

22,53 90,12 

24 01 UND 

FITA DE TREINAMENTO SUSPENSO. MATERIAL 
UTILIZADO PARA TREINO DE FORÇA 
MUSCULAR EM PROGRAMAS DE 
REABILITAÇÃO OU CONDICIONAMENTO 
FÍSICO. CONFECCIONADO COM NYLON DE 
ALTA RESISTÊNCIA, COSTURAS REFORÇADAS, 
MOSQUETÃO E PRESILHAS DE METAL COM 
REGULAGENS DE ALTURA E COMPRIMENTO. 

168,21 168,21 

25 02 UND 

HALTER EMBORRACHADO 1 KG. 
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA 
FORTALECIMENTO MUSCULAR. EM FERRO 
FUNDIDO, REVESTIDA COM VINIL PVC, 
CAMADA IMPERMEÁVEL, PROTEGIDA CONTRA 
OXIDAÇÃO E IMPACTO. EM CORES 
DIFERENTES PARA IDENTIFICAR O PESO, COM 
PESO DE 1KG 

16,93 33,86 

26 02 UND 

HALTER EMBORRACHADO 2 KG. 
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA 
FORTALECIMENTO MUSCULAR. EM FERRO 
FUNDIDO, REVESTIDA COM VINIL PVC, 
CAMADA IMPERMEÁVEL, PROTEGIDA CONTRA 
OXIDAÇÃO E IMPACTO. EM CORES 
DIFERENTES PARA IDENTIFICAR O PESO, COM 
PESO DE 2KG 

33,63 67,26 

27 01 UND 

LASER DE 1 PONTEIRA. EQUIPAMENTO 
UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE LESÕES 
CUTÂNEAS, POLINEUROPATIA E 
FOTOBIOMODELAÇÃO. VISOR DE LCD; TIMER; 
BIVOLT; LASER TERAPÊUTICO DE BAIXA 
FREQÜÊNCIA; CANETAS: CANETA LASER 
660NM - ALGAINP - (PO - 30MW), CANETA LASER 
830NM - GAALAS - (PO - 30MW), CANETA LASER 
904NM - GAAS - (PO - 70WPICO). EMISSÃO DE 
LASER CONTÍNUO OU PULSADO; OPÇÃO DE 10 
FREQUÊNCIAS DE MODULAÇÃO. TENSÃO DE 
ALIMENTAÇÃO: 90 – 240 V~ PESO DA PEÇA DE 
MÃO: 0,18 KG 
PESO DO SUPORTE DA PEÇA DE MÃO: 0,12 KG 
DIMENSÃO DA PEÇA DE MÃO: 21 CM (ALTURA) 
X 3 CM (LARGURA) X 5 CM (PROFUNDIDADE) 
DIMENSÃO DO SUPORTE DA PEÇA DE MÃO: 11 
CM (ALTURA) X 6 (LARGURA) X 19 CM 
(PROFUNDIDADE) BATERIA: LI-ÍON 
COMPRIMENTO DE ONDA LASER VERMELHO: 
660 NM ± 10 NM POTÊNCIA ÚTIL EMISSOR 
LASER VERMELHO: 100 MW ± 20 % 

4.309,33 4.309,33 
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COMPRIMENTO DE ONDA LASER 
INFRAVERMELHO: 808 NM ± 10 NM 
100 MW POTÊNCIA ÚTIL EMISSOR LASER 
INFRAVERMELHO: 250 MW ± 20 
% ITENS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: 
– 01 PEÇA DE MÃO 
– 01 SUPORTE DA PEÇA DE MÃO 
– 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
– 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO 
– 01 ESPAÇADOR 
– 03 ÓCULOS DE PROTEÇÃO 
– 01 MANUAL DO USUÁRIO 
– 01 TERMO DE GARANTIA 
– 01 MALETA PARA TRANSPORTE 
01 PULSEIRA ILIB 

28 01 UND 

MACA. EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO 
DE FISIOTERAPIA INDIVIDUALIZADO. MACA 
DE MADEIRA; ESPUMA DE DENSIDADE 28; 
REVESTIDO POR COURVIM ANTICALOR. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 80CM X 190CM X 
83CM (CXLXA). CAPACIDADE SUPORTADA: 450 
KG 

1.330,99 1.330,99 

29 02 UND 

MESA CARRINHO AUXILIAR COM PRATELEIRA. 
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ACOMODAR 
O MATERIAL E OS EQUIPAMENTOS DURANTE O 
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO. 
COMPOSTA POR: ESTRUTURA DE AÇO, TRÊS 
PRATELEIRA EM MDF, SISTEMA DE RODÍZIOS, 
SUPORTE PARA CABOS, DESMONTÁVEL. 
DIMESÕES E PESOS APROXIMADOS: 0,50M X 
0,40M X 0,90M (C X L X A). PESO: 11,5KG 

280,44 560,88 

30 01 UND 

MULTI ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO. 
EQUIPAMENTO DE ACADEMIA COMPLETA EM 
UM ÚNICO APARELHO, EXERCITAR OS 
MÚSCULOS, COMO PEITO, ABDÔMEN, PERNAS, 
COXAS, BRAÇOS E OMBROS. ENCOSTO 
ANATÔMICO, ESTOFADO E REVESTIDO EM 
COURO; ASSENTO ESTOFADO E REVESTIDO EM 
COURO; ESTRUTURA EM METAL; CAPACIDADE 
APROXIMADA DE ATÉ 120KG. COMPRIMENTO: 
196CM / LARGURA: 154CM / ALTURA: 229CM 

3.833,32 3.833,32 

31 02 UND 

OXÍMETRO DE DEDO. EQUIPAMENTO 
UTILIZADO PARA MENSURAR A SATURAÇÃO 
DE OXIGÊNIO NO SANGUE E VERIFICA OS 
BATIMENTOS CARDÍACOS. OXÍMETRO DE 
DEDO, PORTÁTIL E NÃO INVASIVO 

104,67 209,34 
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32 04 UND 

OXÍMETRO DE PULSO. EQUIPAMENTO 
UTILIZADO PARA AVALIAR O NÍVEL DE 
OXIGÊNIO NO SANGUE. MODELO COMPACTO E 
PORTÁTIL; VISOR COM LED; INFORMA O NÍVEL 
DE BATERIA; PAINEL INFORMA SPO2, FC E 
BARRA DE INTENSIDADE DO PULSO. 

2.018,66 8.074,64 

33 02 UND 

RAMPA DE ALONGAMENTO. EQUIPAMENTO 
UTILIZADO PARA ALONGAMENTO DE TRÍCEPS 
SURAL. ESTRUTURA DE MADEIRA; PISO 
ANTIDERRAPANTE; DIMENSÕES 
APROXIMADAS: 42CM X 36CM X 15CM 

152,13 304,26 

34 08 UND 
STEP. EQUIPAMENTO PARA EXERCÍCIO FÍSICO. 
DIMENSÕES APROXIMADAS 60X30X10 EM 
E.V.A. COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE. 

154,96 1.239,68 

35 02 UND 

TABUA DE EQUILÍBRIO PARA 
PROPRIOCEPÇÃO. MATERIAL PARA 
EXERCÍCIOS DE COORDENAÇÃO MOTORA, 
FORTALECIMENTO, EQUILÍBRIO E 
PROPRIOCEPÇÃO DE MEMBROS INFERIORES. 
COMPOSTO POR: MADEIRA; TECIDO 
EMBORRACHADO; PISO REVESTIDO DE 
MATERIAL ANTIDERRAPANTE; SUPORTA ATÉ 
100KG DIMENSÕES E PESOS APROXIMADOS: 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 57.0 CM X 40.0 CM 
X 10.0 CM (C X L X A). PESO: 4.0 KG. 

163,27 326,54 

36 30 UND 

BANDAGEM ELÁSTICA. MATERIAL PARA 
CINESIOTERAPIA: BANDAGEM ELÁSTICA, 
MATERIAL ALGODÃO, TIPO AUTOADESIVA, 
HIPOALERGÊNICA, COM COR, IMPERMEÁVEL À 
ÁGUA, PERMEÁVEL A GASES, TAMANHO 
CERCA DE 5 CM X 5 CM. 

39,69      1.190,60  

37 02 UND 

BOLA SUIÇA - 45CM. MATERIAL UTILIZADO 
PARA FORÇA MUSCULAR, RESISTÊNCIA 
FLEXIBILIDADE E EQUILÍBRIO. FABRICADO EM 
MATERIAL LÁTEX, SUPORTA ATÉ 200KG, 
SISTEMA ANTIESTOURO, BICO RESERVA. 45 CM 
DE DIÂMETRO 

73,13         146,26  

38 02 UND 

BOLA SUIÇA - 55CM. MATERIAL UTILIZADO 
PARA FORÇA MUSCULAR, RESISTÊNCIA 
FLEXIBILIDADE E EQUILÍBRIO. FABRICADO EM 
MATERIAL LÁTEX, SUPORTA ATÉ 200KG, 
SISTEMA ANTIESTOURO, BICO RESERVA. 55 CM 
DE DIÂMETRO 

76,27         152,53  

39 02 UND 

BOLA SUIÇA - 65CM. MATERIAL UTILIZADO 
PARA FORÇA MUSCULAR, RESISTÊNCIA 
FLEXIBILIDADE E EQUILÍBRIO. FABRICADO EM 
MATERIAL LÁTEX, SUPORTA ATÉ 200KG, 
SISTEMA ANTIESTOURO, BICO RESERVA. 65 CM 
DE DIÂMETRO 

115,46         230,92  
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40 02 UND 

BOLA SUIÇA - 85CM. MATERIAL UTILIZADO 
PARA FORÇA MUSCULAR, RESISTÊNCIA 
FLEXIBILIDADE E EQUILÍBRIO. FABRICADO EM 
MATERIAL LÁTEX, SUPORTA ATÉ 200KG, 
SISTEMA ANTIESTOURO, BICO RESERVA. 85 CM 
DE DIÂMETRO 

116,48         232,95  

41 02 UND 

DISCO DE EQUILÍBRIO FLEXÍVEL COM BOMBA 
DE AR. MATERIAL UTILIZADO PARA 
REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE 
PROPRIOCEPÇÃO, TREINO DE EQUILÍBRIO E 
COORDENAÇÃO, RECUPERAÇÃO FUNCIONAL 
EM FASE PÓS-OPERATÓRIA (ORTOPÉDICA) E 
PREVENTIVO EM FUTURAS LESÕES 
ARTICULARES E MUSCULARES. DISCO DE 
PLÁSTICO FLEXÍVEL INFLÁVEL COM UMA DAS 
SUPERFÍCIES COBERTAS POR CRAVOS 
EMBORRACHADOS 

115,05         230,09  

42 20 UND 

ELETRODOS DE SILICONE. MATERIAL 
UTILIZADO PARA EQUIPAMENTOS DE 
ELETROTERAPIA. MATERIAL DE SILICONE; 
REUTILIZÁVEIS; MATERIAL DE BOA 
CONDUTIBILIDADE. COM 4 ELETRODOS 

30         599,93  

43 03 UND 

EXERCITADOR E INCENTIVADOR 
RESPIRATÓRIO. MATERIAL PARA 
FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E 
FONOAUDIÓLOGA, UTILIZADO PARA HIGIENE 
BRÔNQUICA, TRATAMENTO DE DISFONIA, 
PREVENÇÃO DE PROBLEMAS PULMONARES E 
VOCAIS. PRODUTO SEM TOXIDADE 

27,14           81,43  

44 06 UND 

FAIXA ELÁSTICA RESISTÊNCIA FORTE. 
MATERIAL UTILIZADO PARA EXERCÍCIOS 
FÍSICOS DE REABILITAÇÃO E 
FORTALECIMENTO. CONFECCIONADA EM 
BORRACHA, COM SISTEMA DE RESISTÊNCIA 
PROGRESSIVA, 1,5 METROS DE COMPRIMENTO, 
GRAU DE RESISTÊNCIA FORTE. 

48,77         292,60  

45 06 UND 

FAIXA ELÁSTICA RESISTÊNCIA MÉDIA. 
MATERIAL UTILIZADO PARA EXERCÍCIOS 
FÍSICOS DE REABILITAÇÃO E 
FORTALECIMENTO. CONFECCIONADA EM 
BORRACHA, COM SISTEMA DE RESISTÊNCIA 
PROGRESSIVA, 1 METRO DE COMPRIMENTO, 
GRAU DE RESISTÊNCIA MÉDIA. 

29,02         174,14  

46 01 UND 

FITA MÉTRICA - INELÁSTICA. MATERIAL PARA 
AVALIAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 
FITA DE NYLON DE 30MM NA COR PRETA NAS 
LATERAIS E 30MM COLOR QUE MARCAM OS 
DEGRAUS, POSSUINDO NO TOTAL 

13,58           13,58  
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APROXIMADAMENTE 1,5 METROS DE 
COMPRIMENTO. 

47 01 UND 
HAND GRIP COM ESPUMA. MATERIAL 
UTILIZADO PARA FORTALECIMENTO DA MÃO, 
PUNHO E ANTEBRAÇO 

38,62           38,62  

48 02 UND 

HAND GRIP COM MOLA AJUSTÁVEL DE 10 KG 
ATÉ 40 KG. MATERIAL UTILIZADO PARA 
TRABALHAR A MUSCULATURA DO 
ANTERBRAÇO E DA MÃO O QUE PROPORCIONA 
UM AUMENTO NA FORÇA DESSA REGIÃO 

52,03         104,06  

49 01 UND 

HAND GRIP MÁSTER, ADULTO, LEVE. 
MATERIAL UTILIZADO PARA MELHORAR A 
FORÇA, RESISTÊNCIA E COORDENAÇÃO DE 
TODOS OS MÚSCULOS DA MÃO E DA MAIORIA 
DOS MÚSCULOS E TENDÕES DO ANTEBRAÇO. 

88,61           88,61  

50 32 PEÇAS 

KIT 16 PEÇAS TATAME DE EVA. MATERIAL 
PARA ATIVIDADE FÍSICA. COBERTURA: 
PELÍCULA SILICONIZADA COM TEXTURA 
ESPECIAL PARA PRATICA DESPORTIVA. 
COMPOSIÇÃO: E.V.A COPOLÍMERO ETILENO 
ACETATO DE VINILA ESPECIALMENTE 
DESENVOLVIDO PARA ABSORÇÃO DE 
IMPACTOS COM ÓTIMA MEMÓRIA DE 
RETORNO. ESPESSURA: 40MM. 

142,91      4.573,23  

51 03 KIT 

KIT BOLAS COM RESISTÊNCIA LEVE, MÉDIO, 
FORTE, 5 CM. MATERIAL UTILIZADO PARA; 
MASSAGEM, ESTIMULAÇÃO DOS MÚSCULOS E 
RELAXAMENTO. - FISIOTERAPIA. - EXERCÍCIOS 
DE FORÇA, COORDENAÇÃO E 
PROPRIOCEPÇÃO. MELHORA A CIRCULAÇÃO 
SANGUÍNEA. 

55,99         167,96  

52 04 KIT 

KIT MINI BOLAS MASSAGEADORAS. 
MATERIAL UTILIZADO PARA; MASSAGEM, 
ESTIMULAÇÃO DOS MÚSCULOS E 
RELAXAMENTO. - FISIOTERAPIA. - EXERCÍCIOS 
DE FORÇA, COORDENAÇÃO E 
PROPRIOCEPÇÃO. MELHORA A CIRCULAÇÃO 
SANGUÍNEA 

31,39         125,57  

53 05 UND 

MASSAS TERAPIA OCUPACIONAL MÃOS E 
DEDOS.  MATERIAL UTILIZADO PARA; 
MASSAGEM, ESTIMULAÇÃO DOS MÚSCULOS E 
RELAXAMENTO. - FISIOTERAPIA. - EXERCÍCIOS 
DE FORÇA, COORDENAÇÃO E 
PROPRIOCEPÇÃO. MELHORA A CIRCULAÇÃO 
SANGUÍNEA 

108,3         541,52  
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54 02 UND 

PLICÔMETRO PARA MENSURAÇÃO DE DOBRAS 
CUTÂNEAS. EQUIPAMENTO DE AVALIAÇÃO 
NUTRICIONAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 
CORPO DE ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO 
EPÓXI. CABO E PROTETORES EM NYLON 
TECHNYL. PONTEIRAS FIXAS EM NYLON 
TECHNYL E MOLAS EM AÇO ZINCADO. 
RELÓGIO DE ALTA PRECISÃO. ABERTURA DE 
85 MM, MOLAS COM PRESSÃO DE 10 G/MM², 
SENSIBILIDADE DE 0,1 MM, AMPLITUDE DE 
LEITURA DE 83 MM, DIMENSÕES: 286 MM X 165 
MM E PESA 290G. 
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MEDIR AS 
DOBRAS CUTÂNEAS E DE ACORDO COM O 
PROTOCOLO UTILIZADO, OBTER OS DADOS DA 
COMPOSIÇÃO CORPORAL. 

121,66         243,31  

55 05 UND 

TERAPIA VIBRATÓRIA EXPIRATÓRIA. 
EQUIPAMENTO PARA TERAPIA VIBRATÓRIA 
EXPIRATÓRIA PARA MOBILIZAÇÃO DE 
SECREÇÕES. USO INDIVIDUAL; NÃO 
DESCARTÁVEL; PRESSÃO EXPIRATÓRIA 
POSITIVA; OSCILAÇÃO AÉREA. ACELERAÇÃO 
DE FLUXO DE AR INTERMITENTE; MATERIAL 
DO CORPO, TAMPA E CONE: POLIPROPILENO; 
MATERIAL DO BOCAL: PVC; MATERIAL DA 
ESFERA: AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO 
SUPERFICIAL; DIMENSÕES APROXIMADAS: 
PRESSÃO NÃO SUPERIOR A 18 CM H²O; 
FREQUÊNCIA OBTIDA: DE 7 A 19 HZ; 
COMPRIMENTO: 12,5CM; ESFERA: 1,9CM; PESO: 
120G. 

47,5         237,50  

56 08 UND 

TRAVESSEIRO. MATERIAL UTILIZADO PARA 
POSICIONAMENTO DO USUÁRIO 
CONFECCIONADO EM ESPUMA; REVESTIDO 
COM COURVIN; DIMENSÕES APROXIMADAS: 
40CMX40CM 

54,31         434,51  

57 05 UND 

TUBO ELÁSTICO COM MOSQUETÃO, LEVE.  
MATERIAL UTILIZADO PARA TREINO DE 
FORÇA MUSCULAR EM PROGRAMAS DE 
REABILITAÇÃO OU CONDICIONAMENTO 
FÍSICO. CONFECCIONADO COM TUBO DE 
LÁTEX REVESTIDO EM LUVA DE NYLON, COM 
MOSQUETÕES E PUXADOR COM PEGADA DE 
BORRACHA. RESISTÊNCIA LEVE 

76,6         382,98  
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58 05 UND 

TUBO ELÁSTICO COM MOSQUETÃO, 
MODERADO. MATERIAL UTILIZADO PARA 
TREINO DE FORÇA MUSCULAR EM 
PROGRAMAS DE REABILITAÇÃO OU 
CONDICIONAMENTO FÍSICO. 
TUBO DE LÁTEX REVESTIDO EM LUVA DE 
NYLON, COM MOSQUETÕES E PUXADOR COM 
PEGADA DE BORRACHA. RESISTÊNCIA 
MODERADA. 

92,42         462,08  

59 05 UND 

TUBO ELÁSTICO COM MOSQUETÃO, FORTE. 
MATERIAL UTILIZADO PARA TREINO DE 
FORÇA MUSCULAR EM PROGRAMAS DE 
REABILITAÇÃO OU CONDICIONAMENTO 
FÍSICO. 
TUBO DE LÁTEX REVESTIDO EM LUVA DE 
NYLON, COM MOSQUETÕES E PUXADOR COM 
PEGADA DE BORRACHA. RESISTÊNCIA FORTE. 

116,87         584,37  

60 03 UND 

TUBO FISIOTERÁPICO. MATERIAL PARA 
ESTÍMULOS SENSORIAIS QUE RELAXAM OS 
MÚSCULOS DOLORIDOS E TENSOS ATIVANDO 
TAMBÉM A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA 
DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 
DE 13CM. 

38,13         114,40  

 TOTAL   49.685,70 
 
OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do 
CATMAT/CATSERV e a do Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no 
Edital. 
 
1.3 O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do contrato, prorrogável 
na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
2.1. Justificamos a abertura do processo licitatório para Aquisição de Equipamentos para Incentivo 
Financeiro de Investimento e Custeio para Aquisição de Equipamentos de Reabilitação de 
Multiprofissional, para Rede de Atenção da Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência do 
Estado do Paraná e Reabilitação da Síndrome pós COVID-19 na modalidade Fundo a Fundo, 
conforme Resolução SESA 870/2021. O Recurso para CUSTEIO, foi recebido no dia 23 de junho do 
respectivo ano, no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), e o Recurso para CAPITAL, foi 
disponibilizado no dia 01 de julho do respectivo ano, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), 
tendo o município o prazo de 60 (sessenta) dias após recebimento do recurso para iniciar o processo 
de aquisição dos bens. 

2.2. A quantidade de cada item foi estabelecida conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar, conforme Resolução SESA nº 870/2021, bem como 
aprovação do Conselho Municipal de Saúde em Ata nº 11/2021. 
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3. DA METODOLOGIA PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS 

3.1 Para formar os preços resultantes deste processo, para a Aquisição de Material estabelecidos na 
Resolução SESA Nº 870/2021, seguiu-se as normas constantes no Decreto Municipal nº 2.182 de 30 
de julho de 2021, utilizando como parâmetros as seguintes informações: 
3.2 Consulta ao site do TCE/PR, que voltou a funcionar no dia 11 de julho de 2022, após ficar dois 
meses fora;  
3.3 Foi utilizado o site Banco de Preços 
(https://www.bancodeprecos.com.br/Account/LogIn?ReturnUrl=%2fCotacoes), como uma das 
fontes de pesquisa para consultas públicas; 
3.4 Foi utilizado também pesquisa de preços em sites confiáveis da internet para complementar as 
cotações; 
3.5 Para o Item Espelho, foi utilizado cotação no comércio, não utilizando cotação pública pelo fato 
de se tratar de um item muito especifico e de difícil cotação. 

 
4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
4.1. O prazo de entrega dos bens é de dez (10) dias, contados da emissão da Ordem de Fornecimento, 
conforme necessidade da Secretaria de Saúde de Renascença, no Departamento de Almoxarifado do 
Município, sito Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Renascença-PR. 
4.2 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de dez (10) dias, pelo responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  
4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de cinco (05) 
dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
4.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de cinco (05) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 
mediante termo circunstanciado. 
4.5 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento 
do prazo. 
4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
5.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 
5.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
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5.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 
5.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo 
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
5.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto e, ainda: 
6.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 
validade mínima de seis meses contados da data de entrega.; 
6.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
6.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 
objeto com avarias ou defeitos; 
6.5 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
6.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
6.7 Prepostos para representá-la durante a execução do contrato. 

7. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

7.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar 
e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados.  
7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
7..3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
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falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

 
8. DO PAGAMENTO 
8.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
8.2. Após emissão da Nota Fiscal a empresa deverá passar cópia do mesmo na data de 
emissão no seguinte endereço eletrônico almoxarifado@renascenca.pr.gov.br. 
8.3. A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas, devidamente válidas, 
para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter 
durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições exigidas na licitação (regularidade fiscal). 
8.4. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que a 
Secretaria Solicitante atestar a execução do objeto do contrato. 

 
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1. De conformidade com o art. 86, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, o atraso injustificado 
na realização do fornecimento objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da 
Administração, à multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% 
(dez por cento); 
9.1.1. A multa prevista no item 8.1, será descontada dos créditos que a contratada possuir com 
o município de Renascença - PR, e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 
 

9.1.2. Caso a licitante não substitua o objeto considerado irregular no prazo previsto neste 
Edital, serão aplicadas as penalidades do item 8.1., sem prejuízo da aplicação daquelas contidas 
no item 8.3. 
 
9.2. Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, pela inexecução total ou parcial 
do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no 
Diário Oficial do Ente Federado, as seguintes penalidades: 
  
a) advertência por escrito;  
b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) 
sobre a parcela inadimplida do contrato;  
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município de Renascença, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de 
inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do Município, será aplicado o 
limite máximo temporal previsto para a penalidade 02 (dois) anos;  
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 
da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 

9.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados 
da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada 
possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado 
para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de 
Renascença/PR. 
 
9.4. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da 
multa não recolhida será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela 
Procuradoria Geral do Município de Renascença. 
 
9.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-
lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
 
9.6. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei. 
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EDITAL DE PREGÃO Nº 078/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2022 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
REABILITAÇÃO DE MULTIPROFISSIONAL, PARA REDE DE ATENÇÃO DA LINHA 
DE CUIDADO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E REABILITAÇÃO DA 
SÍNDROME PÓS COVID-19, através da Resolução SESA 870/2021. 
 

ANEXO – II 
 

MODELO- PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL  
(uso obrigatório por todas as licitantes)  

(papel timbrado da licitante) 
 
 
A empresa......................., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico), 
CNPJ sob nº..........................................., neste ato representada por ........................, 
RG................................., CPF sob nº ..................................., cargo.............................., propõe 
fornecer a Prefeitura Municipal em cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 
XX/2022, conforme abaixo discriminado: 

 
ITEM QTD. UNID. MARCA MATERIAL/SERVIÇO 

1. XX Unidade XX 
 

 
Informar marca; 
 
Informar a GARANTIA; 
 
Informar Valor Unitário; 
 
Informar especificação dos produtos; 
 
Informar que a proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada 
com a vencedora do certame. 
 
Informar que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura 
da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO. 
 
Prazo máximo de entrega dos materiais será de acordo com o ANEXO I do edital. 
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Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, 
trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto. 
 

............................................................................., ........, ...................................  
Local e Data 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa  
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)  
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ANEXO - III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA  
(papel timbrado da licitante) 

Á pregoeira e equipe de apoio  
Prefeitura Municipal de Renascença, Estado do Paraná  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 
 
Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na 
............................................, através de seu representante legal infra-assinado, que: 
 
1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela 
Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue 
menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo 
documento). 
 
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar 
com a Administração  
Pública. 
  
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 
licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) 
Sr.(a)............................................................., Portador(a) do RG sob nº 
................................................. e CPF nº ........................................................, cuja função/cargo 
é..................................................(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela 
assinatura do Contrato. 
 
4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função 
pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública. 
 
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as 
autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, 
na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal). 
 
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este 
processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja 
encaminhado para o seguinte endereço: 
 

E-mail: 
Telefone: () 

 
7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração 
junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados 
anteriormente fornecidos. 
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8) Nomeamos e constituímos o senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob 
n.º...................................,  
para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Contrato, referente ao Pregão Eletrônico 
n.º XX/2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento 
convocatório, seus Anexos e no Contrato. 

 
................................................................, ........, ................................... de 2022.  

Local e Data 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa  
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)  
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ANEXO - IV 
 
 

MODELO PADRÃO DE 
DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO – ME/EPP 
(papel timbrado da licitante) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº (XX/2022 - PMM) 

 
Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou Empresa 
de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP).  
 
(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº., sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os 
fins de direito, conforme disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, sob as 
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, 
enquadra-se como:  
 
(  ) - MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 
14/12/2006.  
(  ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 
nº. 123, de 14/12/2006.  
(   ) - COOPERATIVA, conforme disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.  
( ) - MEI – MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 18-E, §2º, Lei 
Complementar nº. 123/2.006. 
 
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º. do artigo 3º 
da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
(Local e Data) 
 
 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 
 
 

Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ 
Endereço completo 
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ANEXO – V 
 

MINUTA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

Nº _____/____. 

(Pregão Eletrônico Nº XX/2022 - PMR) 

Pelo presente instrumento de Contrato de Fornecimento, de um lado o MUNICÍPIO DE 
RENASCENÇA, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. IDALIR JOÃO ZANELLA, 
portador do RG nº .............../PR e CPF sob nº ...................., Prefeito Municipal, de ora em diante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado a empresa ..........................., 
CNPJ/MF nº ...................., com sede à Rua..................... , Cidade de ....................., Estado do 
......................., aqui denominada simplesmente de CONTRATADA estando as partes sujeitas às 
normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e subsequentes alterações, obedecidas as condições 
estabelecidas na licitação realizada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2022, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 
O objeto do presente contrato é o fornecimento de _____________________ . 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A entrega da mercadoria contratada deverá ser executada em estrita 
obediência ao presente Contrato, assim como ao edital nº XX/2022 – Pregão Eletrônico. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
O preço ajustado para o fornecimento do objeto adquirido e ao qual o CONTRATANTE se obriga 
a adimplir e a CONTRATADO concorda em receber é de R$ _______ (_____). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto 
do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais 
encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1 - O pagamento do valor acordado será realizado exclusivamente através de depósito bancário, 
no prazo de até 30 (trinta) dias, após entrega e aceitação dos objetos da presente licitação, mediante 
apresentação de nota fiscal. 

 
 4.1.1 – A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida em nome da: 
 
  MUNICIPIO DE RENASCENÇA 
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  CNPJ nº 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, nº 901 

  Renascença – PR 
CEP: 85.610-000 

 
4.2. Após emissão da Nota Fiscal eletrônica a empresa deverá passar cópia do mesmo na data de 
emissão no seguinte endereço eletrônico almoxarifado@renascenca.pr.gov.br.  
 
4.3. A fatura deverá ser apresentada devidamente identificada o número da licitação e do Contrato 
de Fornecimento. 
 
4.4. A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas devidamente válidas, 
para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter 
durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições exigidas na licitação (regularidade fiscal). 
 
4.5 - Os recursos orçamentários estão previstos nas contas: 
.......... 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DA FORMA DE ENTREGA 
5.1. O prazo de entrega dos bens é de dez (10) dias, contados da emissão da Ordem de Fornecimento, 
em remessa única, no Departamento de Almoxarifado do Município, sito Rua Getúlio Vargas, nº 
901, Centro, Renascença-PR. 
5.2 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de dez (10) dias, pelo responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  
5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 
prazo de cinco (05) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 
5.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de cinco (05) dias, contados do recebimento 
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 
mediante termo circunstanciado. 
5.5 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo 
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento 
do prazo. 
5.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA – PENALIDADES 
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6.1. De conformidade com o art. 86, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, o atraso injustificado na 
realização da entrega objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa 
moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 
 

6.1.1. A multa prevista no item 6.1, será descontada dos créditos que a contratada 
possuir com o município de Renascença - PR, e poderá cumular com as demais 
sanções administrativas. 

 
6.2. Caso a licitante não substitua o objeto considerado irregular no prazo previsto neste Edital e 
Anexo I, serão aplicadas as penalidades do item 6.1., sem prejuízo da aplicação daquelas contidas 
no item 6.3. 
 
6.3. Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, pela inexecução total ou parcial 
do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário 
Oficial do Ente Federado, as seguintes penalidades:  

a) advertência por escrito;  
b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por 

cento) sobre a parcela inadimplida do contrato;  
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o Município de Renascença, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo 
que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do 
Município, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 02 
(dois) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com 
o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 
6.4. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que 
a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 
encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do 
Município de Renascença/PR. 
 
6.5. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor 
da multa não recolhida será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela 
Procuradoria Geral do Município de Renascença. 
 
6.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 
encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 
prazo. 
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6.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, pelo CONTRATANTE, 
independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses; 
 
 a) infrigência de qualquer obrigação ajustada; 
 b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA. 

c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, 
caucionar ou  transacionar qualquer direito decorrente deste contrato. 

 d) e os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93. 
  
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os 
prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações 
contratuais. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS 
O presente contrato não prevê atualização de valores. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1 – A CONTRATADA, durante a vigência do contrato, quando solicitado, deverá apresentar 
certificado de qualidade dos produtos objeto do contrato. 
9.2 – Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações 
da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o 
CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei 8.666/93. 
9.3 – A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas 
as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, 
previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE 
relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a 
terceiros. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PARTES INTEGRANTES 
As condições estabelecidas no edital N° XX/2022 – Pregão Eletrônico e na proposta apresentada 
pela empresa ora CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente 
de transcrição. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações 
assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas 
gerais de serviços. 
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GESTOR, FISCAL E CONTROLADOR 
Será responsável pelo contrato a Sra. Simone Gutstein 
Controlador: Robson de Oliveira 
Fiscal: Diego Fernando de Oliveira Pereira 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
13.1. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
  

13.1.1. Qualquer atitude tomada pelo licitante, fornecedor, empreiteiro ou subempreiteiro 
com o objetivo de influenciar o processo de aquisição ou a execução do contrato para obter 
vantagens indevidas.  

 
13.2. Fica definido, para os fins desta disposição, os termos indicados a seguir: 
 
a) “prática corrupta” significa oferecer, dar, receber, ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer coisa de valor com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de 
licitação ou na execução de contrato; 
b) “prática fraudulenta” significa a falsificação ou omissão dos fatos a fim de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 
c) “prática colusiva” significa esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
concorrentes, com ou sem o conhecimento do Mutuário ou de seus Prepostos, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva” significa 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 do contrato; 
e) “prática obstrutiva” significa: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações falsas a investigadores com o objetivo de impedir materialmente uma inspeção 
do Banco ou alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva ou ameaçar, 
perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento 
sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento; ou (ii) atos cuja intenção seja 
impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção ou auditoria. 
f) “terceiros” refere-se a um funcionário público que atua em um processo de aquisição ou na 
execução de um contrato, incluindo os membros da equipe do Banco Mundial e os funcionários de 
outras organizações que tomam decisões relacionadas a aquisições ou as revisam; 
g) “parte” refere-se aos participantes do processo de aquisição ou execução do contrato, incluindo 
funcionários públicos, que tentam estabelecer os preços das propostas em níveis artificiais e não-
competitivos; 
h) “benefício” e “obrigação” estão relacionados ao processo de aquisição ou à execução do 
contrato; 
i) “ato ou omissão” todo aquele cuja finalidade seja influenciar o processo de aquisição ou a 
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execução do contrato. 
 
8.3. Havendo comprovação de que o licitante praticou alguma conduta descrita no item anterior, o 
Município: 
 
a – rejeitará proposta de adjudicação se concluir que o Concorrente indicado para adjudicação ou 
seus agentes, ou seus subconsultores, subcontratados, prestadores de serviços, fornecedores ou 
seus empregados, tenham, direta ou indiretamente, se envolvido em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas ou coercitivas ao competir pelo contrato em questão; 
b – declarará Processo de Aquisição Viciado e cancelará a parcela do pagamento relativa ao 
contrato se, a qualquer momento, comprovar a prática corrupta, fraudulenta, colusiva ou coercitiva; 
c –  garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes e previstas na 
legislação brasileira, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física 
contratada em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas ou coercitivas, no decorrer da licitação 
ou na execução do contrato, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis. 

 
13.4. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei 
Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato 
nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar 
ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio 
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios 
indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, 
bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja 
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus 
prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SUCESSÃO E FORO 
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que 
ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo, a Comarca de Marmeleiro, estado do Paraná, 
não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada 
a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras 
em direito permitidas neste referido foro. 
 
Renascença, ...... de ..................  de 2022. 

______________________________________ 
Prefeito Municipal 

______________________________________ 
Contratada 

Testemunhas: 
________________________   ________________________ 
 
 


