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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021
Processo nº 75/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 19/05/2021
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: às 09h00min
LOCAL: Prefeitura do Município de Ampére – Paraná
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
1.

PREÂMBULO:

1.1 O MUNICÍPIO DE AMPÉRE, Estado do Paraná, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006,
de 14/12/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07/08/2014, na sala de reuniões do setor de licitações da
Prefeitura Municipal e na forma da Lei Federal n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna
público a realização, no dia 12/05/2021, às 09h00min, na Secretaria de Administração, na Tomada de
Preços, sendo a presente Licitação tipo menor preço por item. A sessão será conduzida pelo Presidente da
Comissão Permanente de Licitação do Município Senhor Jorge Antonio da Silva nomeado pela Portaria nº
074/2021 de 06 de abril de 2021, sendo auxiliado pelos membros designados.
1.2 O recebimento dos Envelopes “A”, contendo a documentação da Habilitação e Envelope “B”, contendo a
Proposta de Preços dos interessados CADASTRADOS e dos NÃO CADASTRADOS, dar-se-á até às 09:00
horas do dia 19/05/2021, na Secretaria Municipal de Administração.
1.3 A abertura dos Envelopes “A, contendo a documentação de Habilitação dos interessados dar-se-á no
mesmo local retro estabelecido, às 09:00 horas, do dia 19/05/2021. Havendo a concordância da Comissão
de Licitação e de todos os proponentes, formalmente expressa pela assinatura do Termo de Renúncia,
renunciando à interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data, a
abertura dos Envelopes “B”, contendo a Proposta de Preços das proponentes habilitadas.
1.4 Se no dia previsto não houver expediente no Município de Ampére, transfere-se a sessão de entrega dos
Envelopes para o primeiro dia útil que se seguir, mantendo-se mesmo horário.
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OBJETO:

2.1 A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa para a Aquisição de Material de
limpeza e higiene, para atender as Secretarias do Município, para fornecimento parcelado durante a
vigência do Contrato, conforme discriminado no Termo de Referência – Anexo I.
2.2 TODOS OS PRODUTOS QUE APRESENTAREM PROBLEMAS E/OU DEFEITOS DEVEM SER IMEDIATAMENTE
REPOSTOS.
2.3 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO RESERVA-SE O DIREITO DE SOLICITAR AMOSTRA DO PRODUTO COTADO
QUANDO ESTE NÃO FOR DE MARCA CONHECIDA, PARA VERIFICAÇÃO E MELHOR ANÁLISE, SENDO QUE O
MESMO DEVERÁ SER APRESENTADO NO PRAZO MÁXIMO DE 24HORAS, e cada amostra deverá ser
entregue com a identificação da empresa proponente.
2.4 A não entrega das amostras dentro do prazo e da forma prevista neste edital, implicará na
desclassificação da Licitante.
2.5 As amostras dos produtos serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitações.
2.6 No preço cotado devem estar inclusas todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários
e comerciais, bem como despesas com transporte, taxas de administração, lucros e quaisquer outras
despesas incidentes sobre os serviços, não se admitindo qualquer adicional.
2.7 As mercadorias serão solicitadas conforme a necessidade, pelo Departamento de Compras, conforme AF
(autorização de fornecimento) devidamente assinada pelo Secretário de Administração Sr. DOUGLAS
DIEMS MOROCKOSKI POTRICH que será encaminhada via email para a empresa vencedora do certame,
e/ou via fax e/ou via AR (correio) e/ou e deverá ser entregues no prazo máximo de até 03(três) dias, a
contar da ordem de solicitação de entrega, junto ao Setor de Compras do Município
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CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO:
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3.1 Os Itens foram distribuídos conforme artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014: Exclusiva” – Lote/itens
de contratação no valor de até R$ 80.000,00 estão abertos para a participação exclusiva de “Microempresa
– ME” ou “Empresa de Pequeno Porte – EPP”, e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto
licitado, conforme determina o artigo 48 da Lei Complementar n° 147/2014.
Nota 1: Caso não haja licitantes interessados em lote/item exclusivo à ME/EPP, fica este aberto à ampla
disputa e participação.
3.2 Aplica-se neste edital o disposto no art. 48, § 3º, da LC nº. 123/2006 (Alterado pela LC nº. 1472014), que
criou a prioridade para contratação de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte sediadas local ou
regionalmente (sudoeste do Paraná), até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço valido.
3.3 Poderão participar da presente licitação Empresas cadastradas ou não junto a Prefeitura Municipal de
Ampére.
3.4 Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas
nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93.
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FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “A” e “B” E DA CARTA DE CREDENCIAMENTO:

4.1 Os envelopes “A” e “B”, contendo respectivamente a documentação referente à habilitação e propostas de
preços, deverão ser entregues na data, horário e local indicado no preâmbulo deste Edital, devidamente
fechados, constando da face de cada qual os seguintes dizeres:
a) Edital de Tomada de Preços Nº 10/2021.
Envelope A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Proponente:..................................................................
b) Edital de Tomada de Preços Nº 10/2021.
Envelope B – PROPOSTA DE PREÇOS
Proponente:.................................................................
4.2 Os envelopes n° 01 e n° 02 poderão ser entregues diretamente pela proponente à Comissão de
Licitação ou devidamente protocolados no setor de protocolo do Município, ou enviados pelo correio
ou outro serviço de entrega. Entretanto, a Comissão de Licitação não será responsável por qualquer
perda de envelopes enviados pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega dos
mesmos.
4.3 Juntamente com os envelopes n° 01 e n° 02 o representante da proponente, se não for membro
integrante da diretoria da empresa e querendo participar com poderes legais para representar a
proponente na sessão, deverá apresentar à Comissão de Licitação a Carta Credenciamento (Anexo nº
III) ou por meio de procuração, por instrumento público ou particular.
4.4 A Carta Credencial é documento avulso e não deve estar inserida em nenhum dos envelopes.
4.5 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente.
4.6 As empresas (ME ou EPP) interessadas em participar desta licitação que desejam usufruir do benefício
da Lei Complementar n.º 123/2006, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n.º
147/2014, DEVERÃO apresentar no credenciamento OU no envelope 01 – Proposta, a COMPROVAÇÃO
DA CONDIÇÃO DE ME/EPP, mediante:
a) DECLARAÇÃO de que se enquadram nesta categoria jurídica empresarial, nos termos do Art. 3º, da Lei
Complementar n.º 123/2006, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar n.º 147/2014,
conforme ANEXO VII do Edital, acompanhada de um dos seguintes documentos:
a.1) COMPROVANTE DE OPÇÃO PELO SIMPLES para as licitantes optantes pelo Sistema Simples
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Nacional de Tributação (Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte), regido pela Lei
Complementar n.º 123/2006, obtido através do site do Ministério da Fazenda, que comprove sua
categoria jurídica empresarial; ou
a.2) CERTIDÃO SIMPLIFICADA para as licitantes não optantes pelo Sistema Simples de Tributação
(Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte), regido pela Lei Complementar n.º. 123/2006,
expedida pela Junta Comercial do Estado sede da pessoa jurídica, que comprove sua categoria
jurídica empresarial.
OBS.1: O documento apresentado em atendimento ao item “a.1” ou “a.2, deverá ter sua emissão com
antecedência máxima de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à abertura desta licitação.
OBS.2: A não apresentação de um dos documentos listados acima, de “a”, “a.1” e “a.2” leva ao
entendimento de que a proponente não tem interesse nos benefícios previstos na Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006 ou não se enquadram nesta categoria jurídica.
OBS.3: A verificação posterior de que, nos termos da lei, a declarante não se enquadra como
microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, conforme
previsto no Art. 90, da Lei Federal n.º 8.666/1993 e, ainda, implicará na aplicação da penalidade de
declaração de inidoneidade, garantido o direito ao contraditório e ampla defesa
5 DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO:
5.1 O Envelope “A”, contendo a documentação relativa à habilitação jurídica e fiscal deverá conter:
5.1.1

Para comprovação de habilitação jurídica:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e acompanhado,
no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores;
b) Declaração que não emprega menor de dezoito anos ou que emprega menor, a partir de quatorze
anos na condição de aprendiz (Anexo V).

5.1.2

Para comprovação de regularidade fiscal:
a) Prova de inscrição no CNPJ.
b) Prova de regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
c) Certidão de regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN;
d) Certidão de regularidade fiscal e a certidão negativa de dívida ativa de Tributos estaduais emitida
pela respectiva Secretaria de Estado da Fazendo do estado de sede da empresa;
e) Certidão Negativa de débitos e Tributos municipais fornecida pela Prefeitura Municipal da cidade
de cede da empresa.
f) Prova de regularidade trabalhista, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT, atestando a inexistência de débitos.
g) Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte – A empresa interessada no
exercício dos direitos dispostos da Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, alterada pela
Lei nº 147/2014, de 07/08/2014, deverá apresentar juntamente com a documentação de
habilitação, no envelope “A”, a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
(anexo VII), acompanhada pela Certidão Simplificada de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno
Porte , expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, nos últimos 90(noventa)
dias, contados a partir da data prevista para recebimento dos envelopes das propostas e da
habilitação.

5.3.3 – Relativo à qualificação Econômico-financeira:
a) – Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social da empresa Licitante, já
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelos índices oficiais quando
encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
b- Serão aceitos como na forma da Lei, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis da empresa
Licitante, assim apresentados:
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. publicados no Diário Oficial, ou,
. publicados em jornal de grande circulação, ou,
. registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante, ou,
por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante, na
forma da Legislação em vigor, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de
Fechamento. Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pela Comissão de Licitação,
fica dispensada a inclusão na documentação dos seus termos de abertura e de fechamento do
livro em questão.
c) As empresas Licitantes com menos de 01 (um) exercício financeiro de atividade, devem cumprir a exigência
deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado,
conforme o caso.

5.2 Disposições gerais referente aos documentos e ao Cadastro de Fornecedores:
a) Todos os documentos deverão estar autenticados (exceto as certidões retiradas por meio
eletrônico), dentro dos respectivos prazos de validade, sob pena de inabilitação dos participantes
do certame, não sendo aceito qualquer documento em papel termo-sensível (fac-símile);
b) Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da
imprensa oficial, ou autenticado por servidor desta Administração Pública Municipal, sendo
dispensada a autenticação quando se tratar de cópia disponibilizada por intermédio da Internet;
c) A apresentação de documentos em desacordo com o exigido no presente Edital implicará na
inabilitação do licitante;
d) A apresentação do certificado de Registro Cadastral, válido na data de abertura desta licitação,
substituirá a apresentação dos documentos para comprovação de habilitação jurídica.
e) Os documentos apresentados na fase de Credenciamento ficam isentos da apresentação junto ao
Envelope da habilitação.
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PROPOSTA DE PREÇO:
6.1 A proposta de preços, Envelopes “B”, devidamente assinada pelo proponente ou representante legal,
redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, nos campos que
envolvem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando as condições
estabelecidas neste Edital e conter:
a) Preço unitário de cada item e marca do produto oferecido, devendo o preço incluir todas as
despesas necessárias para o fornecimento do objeto da presente Licitação entregue na cidade de
Ampére;
b) Prazo de validade da proposta, que será contado a partir da data da entrega da proposta. Na
contagem do prazo, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento;
c) Juntamente com a proposta impressa (Envelope B) deverá ser apresentada proposta de preços em
Arquivo Eletrônico (CD-ROM ou Pen Drive), identificado com o número da licitação e a razão social
da proponente.

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PROCEDIMENTOS:
Serão abertos os envelopes “A”, contendo a documentação relativa à habilitação dos proponentes e
procedida a sua apreciação;
Após a conferência dos documentos de habilitação, a proponente deverá entregar o Termo de
Renúncia, conforme modelo do Anexo II;
Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos exigidos no item
5 e seus subitens deste Edital;
Os envelopes “B”, contendo a proposta de preços, serão devolvidos fechados aos proponentes
considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso, ou após a sua denegação;
Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 6 deste edital,
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promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;
Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item 8 deste edital;
Cada concorrente poderá enviar uma pessoa para sua representação, com poderes suficientes para
acompanhar e decidir qualquer questão referente ao presente certame, que se não for o representante
legal designado no ato constitutivo, deverá apresentar instrumento de mandato ou carta de
credenciamento;
7.8 As credenciais dos representantes serão exigidas e deverão ser apresentadas no ato de abertura dos
envelopes, contendo a documentação de habilitação;
7.9 Após o encerramento do prazo para entrega dos envelopes, não serão aceitas substituições,
esclarecimentos e/ou complementações, nem se admitindo, à licitação, proponentes retardatários;
7.10 Decidida a fase de habilitação, serão abertos os envelopes nº 2 – proposta, sendo todos os documentos
rubricados obrigatoriamente pela Comissão de Licitação e pelos concorrentes presentes ao ato;
7.11 A inabilitação do licitante importa na preclusão de seus direitos de participar das fases subseqüentes do
certame.
7.6
7.7
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CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

8.1

Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão classificadas as propostas pela
ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor o proponente que apresentar o
MENOR PREÇO POR ITEM, respeitado o critério de aceitabilidade dos preços, fixados no item 2 deste
Edital;
8.2 Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o
qual todos os proponentes serão convocados;
8.3 Será desclassificada a proposta de preço que:
a) ultrapassar o valor fixado no item 2 deste Edital;
b) Cotar valor global manifestamente inexequível.
8.4 Não serão aceitas propostas que:
a) basearem-se na proposta de outras licitantes;
b) provenham de empresas que não satisfaçam compromissos anteriores com órgãos públicos;
c) contenham rasuras ou ressalvas;
d) não satisfaçam as exigências deste edital.
8.5 O Município de Ampére reserva-se o direito de:
a) contratar total ou parcialmente;
b) rejeitar qualquer proposta ou todas elas;
c) anular ou revogar a presente licitação a qualquer tempo;
d) retificar eventuais erros aritméticos na proposta de preços da forma seguinte: havendo discrepância
entre valores propostos, prevalecerá o montante por extenso, e em caso de erro no total,
prevalecerá o preço unitário; e não havendo aceitação pelo proponente da correção do erro haverá
rejeição da proposta;
e) desclassificar o licitante até a assinatura do contrato por despacho fundamento, sem direito a
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de
fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento da licitação que desabonem a idoneidade
ou capacidade financeira, técnica ou administrativa do licitante.
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CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS:
9.1 Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos aos valores descritos no Item 2
do presente Edital.
9.2 Com base na Lei de Licitações 8.666/93 e alterações artigos 24, II e 65, II, D, Parágrafo 1º - fica
determinado que, na abertura das propostas, com a apuração dos resultados, ocorrendo falta ou
excesso de recursos, conforme verba disponível, a Comissão de Licitação poderá fazer acréscimo ou
redução de quantidades em até 25% dos itens adquiridos, devendo o licitante acatá-las, obedecendo
sempre o valor proposto em cada item.

10 DA VIGÊNCIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO:
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10.1A vigência do contrato será de 12 meses a contar na data da assinatura, sendo que a entrega será
parcelada.
11 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
11.1 O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Ampére/PR, sempre após o dia 15 do mês
subsequente a realização dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica,
apresentados diretamente na tesouraria da Prefeitura Municipal, do dia 06 até o dia 25.
11.2Ao ser emitida a Nota Fiscal, a mesma deverá ser imediatamente enviada por e-mail e/ou fax, no
endereço eletrônico financeiro@ampere.pr.gov.br, para fins de empenho, aos cuidados do
Tesoureiro.
11.3 A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal, documento em papel timbrado da empresa
informando a Agencia Bancária e o número da Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a
emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
11.4 Em caso de devolução da Nota Fiscal para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a
sua reapresentação.
11.5 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de
responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da
irregular execução contratual.
11.6 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota
de Empenho, não se admitindo notas fiscais emitidas com outros CNPJs.
11.7 As despesas decorrentes da presente licitação serão suportadas pelo Município de Ampére, através da
seguinte dotação orçamentária:
Despesa
65 - 1 . 5001 . 26 . 782 . 744 . 2.8 . 0 . 339030 Material de Consumo
85 - 1 . 6001 . 15 . 452 . 543 . 2.10 . 0 . 339030 Material de Consumo
103 - 1 . 7002 . 10 . 301 . 339 . 2.13 . 0 . 339030 Material de Consumo
215 - 1 . 9001 . 12 . 361 . 433 . 2.25 . 0 . 339030 Material de Consumo
242 - 1 . 10001 . 20 . 608 . 623 . 2.29 . 0 . 339030 Material de Consumo
273 - 1 . 13001 . 13 . 392 . 513 . 2.27 . 0 . 339030 Material de Consumo
289 - 1 . 16001 . 27 . 812 . 763 . 2.43 . 0 . 339030 Material de Consumo

12 DAS PENALIDADES:
12.1 Caso o proponente adjudicatário se recuse injustificadamente a fornecer o objeto licitado, o Município
considerará a renúncia tácita à homologação e não honrada a proposta, independentemente de
qualquer formalização.
12.2 No caso de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais será aplicado multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor total do contrato que será aplicada na hipótese de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas pelo contratado, sem prejuízos de outras penalidades previstas pela Lei 8.666/93
e demais diplomas legais pertinentes a matéria.
12.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratante poderá, garantida a previa defesa, aplicar ao
Contrato as seguintes sanções:
a) Advertência com prazo de 24 horas para regularizar;
b) Multa, na forma prevista neste Edital;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com órgão ou
entidade promotora de licitação, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

Rua Maringá, 279 – Centro – Fone: (46) 3547.1122 - CEP 85.640-000 Ampére - Paraná
CNPJ: 77.817.054/0001-79 – http:// www.ampere.pr.gov.br Email: adm@ampere.pr.gov.br

7

13 DO CONTRATO:
13.1 Adjudicado o objeto da licitação à vencedora, será lavrado contrato na forma do Item I do presente
Edital, cabendo à Secretaria Municipal de Administração tomar providências para que a adjudicatária
tome conhecimento da data da assinatura, tendo esta o prazo de cinco, dias contados da data de
notificação para formalização do contrato, considerando-se recusa da assinatura do contrato dentro de
tal prazo como desistência ou renúncia dos diretos adjudicatária.
13.2 A vigência do contrato será de 12 meses, a contar da data de assinatura do contrato, sendo que deverá
obedecer aos cronogramas de entrega.
13.3 Ficarão fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de transcrição, o presente
edital e seus anexos e a proposta vencedora.
14. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
14.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve 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.
14.2 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução
de contrato;
b)
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
c)
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer
preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d)
“prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a
execução do contrato.
e)
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
a)

14.3 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive
declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente
ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao
participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
14.4 Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipótese
de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente
indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros
relacionados à licitação e à execução do contrato.
14.5 Os licitantes declaram ter plena ciência das disposições da Lei 12.846/13 e do Decreto Municipal
19/2020.
14 DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias
ao cumprimento de seu objeto somente serão prestados quando solicitados por escrito, encaminhados ao
Rua Maringá, 279 – Centro – Fone: (46) 3547.1122 - CEP 85.640-000 Ampére - Paraná
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Presidente da Comissão de licitação, à Rua Maringá, 279, CEP 85640-000, e-mail: adm@ampere.pr.gov.br.
14.2 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administração fixará aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de documentos ou
propostas na qual originarem a desclassificação;
14.3 A entrega dos envelopes de Habilitação e proposta significa plena aceitação dos termos do presente Edital.
14.4 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da Comissão de
Licitação e proponentes presentes.
14.5 No caso de haver recurso, em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas
nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei 8.666/93 e alterações.
15 ANEXOS DO EDITAL
Integram o presente Edital, os seguintes anexos:
b) Anexo I – Termo de Referência;
a) Anexo II – Termo de Renúncia;
b) Anexo III – Carta de Credenciamento;
c) Anexo IV – Declaração de sujeição ao edital e inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
habilitação;
d) anexo V – Declaração de Não Emprego de Menores;
e) Anexo VI – Declaração de Idoneidade;
f) Anexo VII – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
g) Anexo VIII – Minuta de Contrato.
Ampére (Pr), 03 de maio de 2021.

________________________________
DISNEI LUQUINI
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1.

O presente documento apresenta a especificação, quantidade, e valor máximo estimado para os itens
objeto do EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021, bem como condições de recebimento, prazo e local
de entrega.

2.

A presente licitação, do tipo Menor Preço por Item, tem por objeto a Contratação de empresa para
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE para atender as Secretarias do Município, com entrega
parcelada durante a vigência do Contrato, observadas as características e demais condições definidas
neste edital e seus anexos.
2.1 Devem estar incluídas no preço todas as despesas com frete/transporte, mão de obra, tributos e/ou
contribuições e quaisquer outros encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações
decorrentes desta licitação.
2.2 São os seguintes os itens licitados, com os respectivos valores máximos estimados:
Item
Material/Serviço
Unid.
Qtd
Valor
Valor total
medida
licitada unitário
(R$)
(R$)
1
33807 - Água sanitária5 litros, produto á base de UN
1.500
16,20
24.300,00
cloro, composto por hipoclorito de sódio e água,
com registro no MS, químico responsável, data de
fabricação e validade, composição e informações
do fabricante estampadas na embalagem. Frasco
de 5 litros
2
33808.Álcool em gel, frasco de 500ml. Embalagem UN
4.000
11,10
44.400,00
resistente e fabricante com material virgem. Com
registro no MS, químico responsável, data de
fabricação e validade, composição e informação
do fabricante estampadas na embalagem.
3
33809 - Álcool líquido 90º, para uso doméstico, de UN
3.000
11,20
33.600,00
primeira qualidade, embalagem resistente e
fabricada com material virgem, 1000ml. Com
registro no MS, químico responsável, data de
fabricação e validade, composição e informações
do fabricante estampadas na embalagem.
4
33810 - Amaciante para roupa, composto por UN
1.000
9,30
9.300,00
tensoativo, catiônico, ceramidas, derivados de
isotizolinas, umectantes, corante, opacificante,
perfume e água. Frasco de 02 litros, com registro
no MS, químico responsável, data de fabricação e
validade, composição e informações do fabricante
estampadas na embalagem.
5
33811 - Avental impermeável em PVC,medindo UN
120
26,00
3.120,00
1,20x 70 cm, é ideal para limpeza em fgeral, evita
molhar as roupas.
6
33812 - Botas de PVC cano médio na cor branca UN
120
72,90
8.748,00
para limpeza geral, numeração do 34 ao 43.
7
33813 - Cera líquida, auto-brilho, pronto para uso, UN
2.400
10,10
24.240,00
original o fabricante, com registro no MS, químico
responsável, data de fabricação e validade,
composição e informações do fabricante
estampadas na embalagem. Frsco de 750 ml cada,
na cor vermelha.
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33817 - Cera líquida, auto-brilho, pronto para uso,
original o fabricante, com registro no MS, químico
responsável, data de fabricação e validade,
composição e informações do fabricante
estampada na embalagem. Frasco de 750 ml cada,
na cor amarela.
33815 - Cera liquida para todos os tipos de pisos,
com ação impermeabilidadee alta performance.
Propporciona brilho instantâneo e possui
fragrância suave. Frasco de 750ml cada, incolor.
33816 - Cera em pasta a tradicional cera em pasta
para proteção com rápida secagem e brilho
duradouro, ideal também para polimento em
madeira. Incolor, vermelho e amarela latas com
400 gr.
33818 - conjunto de escovas para limpar
mamadeiras permite uma higienização de
maneira correta de mamadeiras ou copos. com
cerdas em nylon e um design que apresenta uma
curvatura, a escova permite limpar pontos de
difícil alcance, elimina a sujeira com maior
eficácia. É indicada para todos os tipos de
mamadeiras e copos. contém uma escova média e
uma pequena.
33820 - copo plástico para água, descartável,
normatizado em poliestireno Atóxico, normas
técnicas e especificações da ABNT. Copos com
capacidade para 180 ml, tiras 100 copos, caixa
com 25 tiras.
33821 - Copo plástico para café, descartável,
normatizado em Poliestireno Atóxico, conforme
normastécnicas e especificações da ABNT. Copos
com capacidade para 80 ml, tiras com 100 copos,
caixa com 50 tiras.
33822 - desinfetante líquido, para limpeza e
desinfecção. com ação germicida e bactericida,
composto
de
água,
ingrediente
ativo
preservantes, sabão, solventes, perfume e
corantes artificiais, com registro no MS, químico
responsável, data de fabricação e validade,
composição e informações do fabricante
estampadas na embalagem. Frasco de 2 litros
33823 - Detergente líquido NEUTRO com
glicerina,
componente
ativo,
glicerina,
coadjuvante,
conservantes,
sequestrante,
espessantes, controlador de PH, corantes,
fragrância e água, caixa com 24 frascos de 500 ml.
33824 - dispenser poupa copo água, produto
projetado e desenvolvido para dispensar de forma
higiênica e pratica dos copos descartáveis de 180
a 200 ml.
33825 - dispenser para papel toalha
confeccionado em plástico ABS, alta resistência a
impactos. Acompanha buchas e parafusos para a
fixação e chave para abertura. dimensões 30 cm

FRAS

2.400

10,10

24.240,00

UN

2.400

10,10

24.240,00

UN

100

17,20

1.720,00

Kit

200

33,10

6.620,00

CX

375

165,90

62.212,50

CX

100

200,20

20.020,00

UN

3.000

8,20

24.600,00

UN

420

63,60

26.712,00

UN

100

68,60

6.860,00

UN

200

66,40

13.280,00
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31

32

33
34

altura, 26 cm largura, 12,3 cm de profundidade.
Pra papel toalha de 2 e 3 dobras. Alturas 30 cm,
largura - 26 cm, profundidade - 12,3 cm, corBranco.
33826 - Escova de roupa de plástico
33827. Esponja de aço, pacote com 2 unidades.
33828 - Esponja de lã de aço carbono, 8 unidades
cada pacote.
33829 Esponja de louça multiuso, composto por
espuma de poliuretano com bactericida e fibra
sintética com abrasivo. dupla face, medindo 110
mm x 75 mm x 20 mm. Pacote com 4 unidades.
33830 - Esponja para banho de bebes macia em
vários formatos e coe espoja para banho de bebes
macia, em vários formatos e cores.
33831 - Flanela para tirar pó, 100% algodão, 50 x
60 CM
33832. Fósforo, caixa com 40 palitos, em
embalagens com 10x40 palitos.
33833 - Fralda descartável, infantil tamanho (M),
com gel absorvente, formato anatômico, faixa
luiti-ajustável com elástico nas pernas de 5,5 a 9,5
KG
33834 fralda descartável, infantil, tamanho (G),
com gel absorvente, formato anatômico, faixa
Luiti-ajustavel, elástico nas pernas, 10 a 14 KG.
33835 - fralda descartável, infantil, tamanho (GG),
com gel absorvente, formato anatômico, faixa
Luiti-ajustavel, elástico nas pernas, 10 a 14 KG.
33836 - Gel dental infantil sem flúor evita a
fluorese (excesso de flúor que causa manchas nos
dentes). Delicioso sabor morango e tutti frutti.
indicado o uso a partir do nascimento dos
primeiros dentes (0 a 5 anos). Bisnaga com 50 gr.
33837 - guardanapos de papel, folha simples,
gofrado, tamanho 24x22 cm. Pacotes contendo 50
unidades.
33838 - Guardanapos de papel folha simples
gofrado, tamanho 30x29,5 cm, pacote com 50
guardanapos.
33839 - Isqueiro a gás isqueiro a gás Duração
longa. Até 3000 chamas. Chama pré-ajustada
Fabricado com qualidade.
33847 Lenços umedecidos, ideal para a higiene,
cuidado e saúde do bebê. Dermatologicamente
testado, sem álcool e com fragrâncias suaves,
além de hidratar também suaviza a pele delicada
do bebê, evitando assaduras e o protegendo
delicadamente. Refil com 450 lenços.
33848 - Lixa em folha para fogão nº100 medindo
225x275 mm.
33849 - lixeira com pedal 30 litros em
polipropileno da alta resistência. Sua tampa com
sistema de abertura e fechamento, através do
pedal, promove a vedação do coletor evitando

UN
PCT
PCT

200
500
500

5,20
3,30
3,10

1.040,00
1.650,00
1.550,00

PCT

4.000

6,50

26.000,00

UN

400

9,10

3.640,00

UN

3.000

5,80

17.400,00

PCT

500

4,10

2.050,00

UN

10.000

1,30

13.000,00

UN

10.000

1,40

14.000,00

UN

10.000

1,60

16.000,00

UN

500

8,00

4.000,00

PCT

1.000

2,60

2.600,00

PCT

200

6,80

1.360,00

UN

500

5,60

2.800,00

UN

1.000

17,80

17.800,00

UN

300

2,60

780,00

UN

100

124,50

12.450,00
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dispersão de odores e a entrada de insetos, além
de evitar os riscos de contaminação. Suas paredes
lisas facilitam a limpeza e a higienização.
comprimento - 32 cm, Altura - 48 cm, peso - 1,900
kg. Cores - Amarelo, Azul, Bege, Branco, Cinza,
Laranja, Marrom, Preto e Vermelho.
33850 - lixeira com pedal 50 litros, confeccionada
em polipropileno, tem todo sistema de pedal
muito bem dimensionado, o que torna
inquebrável extremamente leve, possuem
ganchos para fixação dos sacos de lixo.
Profundidade-40 cm, largura 41 cm, Altura - 60
cm. Cor - Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Marrom,
Preto, Vermelho e Verde.
33851
- Lixeira
com
pedal100 litros
confeccionados em polipropileno, tem todo
sistema de pedal muito bem dimensionado, o que
torna inquebrável e extremamente leve, possuem
ganchos para a fixação dos sacos de lixos.
comprimento - 58 cm, largura - 44 cm, altura - 86
cm, peso- 4,640 kg. cores- Amarelo, Azul, Bege,
Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde,
Vermelho.
33852 - Luvas de látex longatex é 100% Borracha/
Látex. Possui excelente elasticidade e alta
resistência. sua palma antiderrapante para
segurança superior em situação molhadas. O
punho longo longo prende-se ao antebraço do
usuário, próximo ao cotovelo, evitando que
líquidos escorram para dentro da luva. Luvas látex
longa e sem forro. Punho com virola que se
prende ao antebraço. Antiderrapante extra. TAM
P
33853 - Luvas de látex Longatex é 100% Borracha
látex. Possui excelente elasticidade e alta
resistência. Sua palma antiderrapante para
segurança superior em situação molhadas. o
punho longo prende-se ao antebraço do usuário,
próximo ao cotovelo, evitando que líquidos
escorram para dentro da luva. Luva látex longa e
sem forro. Punho com virola que se prende ao
antebraço. Antiderrapante extra. TAM G.
33854 - Luvas de látex longatex é 100% borracha
látex. Possui excelente elasticidade e alta
resistência. Sua palma antiderrapante para
segurança superior em situações molhadas. O
punho longo prende-se ao antebraço do usuário,
próximo ao cotovelo, evitando que líquidos
escorram para dentro da luva. Luva látex longa e
sem forro. punho com virola que se prende ao
antebraço. antiderrapante extra.TAM G
33855 - Luvas de vinil, descartável, tamanho P,
material não estéril, ambidestro, hipoalergênica,
em caixas com 100 unidades. Deverão constar na
embalagem instruções para conservação e
certificado de Aprovação no Ministério do

UN

100

162,60

16.260,00

UN

100

250,00

25.000,00

Par

600

9,00

5.400,00

Par

600

9,00

5.400,00

Par

600

9,00

5.400,00

CX

300

94,80

28.440,00
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Trabalho.
33856 - Luvas de vinil, descartáveis, tamanho M,
material não estéril, ambidestro, hipoalergênica,
em caixa com 100 unidades. Deverão constar na
embalagem instruções para conservação e
certificado de Aprovação no Ministério do
Trabalho.
33860 - Luvas de vinil, descartáveis, tamanho G,
material não estéril, ambidestro, hipoalergênica,
em caixa com 100 unidades. Deverão constar na
embalagem instruções para conservação e
certificado de Aprovação no Ministério do
Trabalho.
33864 - Pá de lixo 150 jeitosa com cabo longo é o
produto ideal para a limpeza diária, possui cabo
longo para evitar que o usuário tenha que se
abaixar para recolher o lixo. Sua estrutura permite
que a pá seja apoiada para que a vassoura arraste
a sujeira mais facilmente.
33865 - Pano de chão flanelão tamanho: 80x90
cm 85% algodão e 15% poliéster.
33866 - Pano de prato (pano de copa) liso 100%
algodão com barra, tamanho 85x70 cm.
33867 - Papel Higiênico Premium, 100% celulose
virgem, folha simples fardo 14 pacotes de 4 rolos
de 30 metros, na cor branca, picotado e gofrado
alta combinação de qualidade e maciez.
33868 - Papel toalha interfolhado 2 dobras, folha
simples 100% celulose virgem, fardo 1000 folhas.
cor Branca. Medidas: 23 cm, largura. x 20 cm
comp.
33871 - Papel toalha para cozinhas, picotado, 2
rolos com 100 folha cada rolo, folhas duplas
medindo 20x22cm.
33874 - Pilha alcalina AAA; embalagem com 4
unidades.
33876 Pilha alcalina AA; embalagem com 4
unidades.
33878 - Prendedor roupa de madeira pacote com
12 unidades.
33881 - Querosene, derivado de petróleo, não
perecível Recipiente. Querosene, derivado de
petróleo, não perecível. Recipiente plástico
resistente, com tampa rosqueada. Franco de 800
ml, com registro no MS, químico responsável,
data de fabricação e validade, composição e
informações da fabricação e valida e, composição
e informações do fabricante estampadas na
embalagem.
33886 - Rodo de espuma, de boa qualidade, com
40 cm de base e rodo de espuma, de boa
qualidade, com 40 cm de base e 1,6 m de cabo,
composta por espuma de poliuretano com
bactericida e fibra sintética com abrasivo.
33888 - Rodo de espuma, de boa qualidade, com

CX

300

94,80

28.440,00

CX

300

94,80

28.440,00

UN

100

20,30

2.030,00

UN

3.000

15,60

46.800,00

UN

1.000

6,80

6.800,00

FAR

1.000

76,30

76.300,00

PCT

4.000

16,60

66.400,00

PCT

500

6,00

3.000,00

UN

100

10,60

1.060,00

UN

100

10,00

1.000,00

PCT

500

2,80

1.400,00

FRAS

200

14,10

2.820,00

UN

500

17,10

8.550,00

UN

500

15,00

7.500,00
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40 cm de base e 1,6 m de cabo, confeccionado em
madeira tratada, polida e sem pintura.
33890 - rodo de madeira pregado com reforço no
cabo borrachas duplas, ideal para o trabalho
doméstico, otimizando o tempo de serviço.
33891 - sabão em barra neutra pronto uso,
original de fábrica, embalagem lacrada, registro
de Ministério da saúde, validade e ficha técnica
do fabricante, indicações de uso e data de
fabricação indicada no rótulo do produto. Caixa
com 10 pacotes, cada pacote contém 5 barras de
200 gr.
33892 - Sabão em pó, composto por tensoativo
aniônico, tensoativo catiônico, coadjuvante,
sinérgica, tamponastes, branqueador óptico,
corantes, enzimas, alvejante, carga, atenuador de
espuma com registro no MS, químico responsável,
data de fabricação e validade, composição e
informações do fabricante estampadas na
embalagem, essência e água. Pacote com 5 Kg.
33893 - Sabonete líquido glicerinado INFANTIL,
fragrância
diversas,
acondicionado
em
embalagem original do fabricante, com a
especificação dos componentes, informações do
fabricante estampadas na embalagem. frasco com
200 ml com registro no MS, químico responsável,
data de fabricação e validade, composição e
fabricação estampadas na embalagem.
33894 - Sabonete líquido, perolado, ph
balanceado, com fragrância, com registro no MS
químico responsável, data de fabricação e
validade, composição e informações do fabricante
estampada com registro no MS, químico
responsável
e
validade,
composição
e
informações e informações do fabricante
estampadas na embalagem. Embalagem de 5
litros.
33896 - Saboneteira com sistema de dosagem
através de bombas Airless que previne vazamento
e dispensa sabonetes e detergente de diferentes
tipos e viscosidades. Fabricada em acrílico é
extremamente durável e resistente. Sofisticada e
bonita, pode ser utilizada em ambientes
diferenciados.
Dosagem de até 2 ml por
acionamento. Comprimento -13 cm, Largura - 11
cm, Altura - 21,5 cm. com - branca com visor
transparente.
33897 - Saco plástico para acondicionar
alimentos, para freezer e micro-ondas, em
polietileno virgem, atóxico e inodoro, tamanho
aprox. 22x 36 cm ( 3 kg), bobina com 50 unidades.
33898 - Saco plástico para acondicionar
alimentos, para freezer e micro-ondas, em
polietileno virgem, atóxico e inodoro, tamanho
aprox. 28 x 40 cm (5)kg, bobina com 100
unidades.

UN

500

22,30

11.150,00

CX

100

49,20

4.920,00

1.500

16,80

25.200,00

FRAS

200

18,60

3.720,00

FRAS

300

55,80

16.740,00

UN

200

51,60

10.320,00

UN

1.000

6,40

6.400,00

UN

1.000

8,10

8.100,00

PCT
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33902 - Saco plástico para acondicionar
alimentos, para freezer e micro-ondas, em
polietileno virgem, atóxico e inodoro, tamanho
aproximado. 34 x 49 cm ( 7 kg ), bobina com 100
unidades.
33903 - Saco plástico para lixo - 100 lt, para
resíduos comum, conforme normas técnicas da
SLU, ABNT e legislação vigente. Rolo com25 sacos
de 100 lts.
33904 - Saco plástico para lixo - 50 lt, para
resíduos comum, conforme normas da SLU, ABNT
e legislação virgente. rolos com 50 sacos de 50 lts.
33905 - Saco plástico para lixo -30 lt, para
resíduos comum, conforme normas da SLU, ABNT
e legislação virgente. rolos com 50 sacos de 30 lts.
33906 - Saco plástico para lixo - 15 lt, para
resíduos comum, conforme normas da SLU, ABNT
e legislação vigente. rolos com 50 sacos de 15 lts.
33907 - Sacolas plásticas alça tipo camiseta em
polietileno de alta densidade, na cor branca.
Tamanho 40 x 50 cm, fardo com 500 sacolas.
33908 - Sacolas plásticas alça tipo camiseta em
polietileno de alta densidade, na cor branca.
Tamanho 60 x 75 cm, fardo com 500 sacolas.
33910 - Saponáceo cremoso 300 ml, frasco de 300
ml acondicionado em embalagem original do
fabricante, com a especificação dos componentes,
informações do registro no MS, químico
responsável, data de fabricação e validade,
composição e informações do fabricante
estampadas na embalagem.
33911 - Shampoo infantil- embalagem plástica de
350 ml.
33915 - Soda Caustica, embalagem de 1 kg,
especificação química: - Alcalinidade total
(Na2OH): min 99%- Carbonato de sódio (Na2CO3):
Max 0,80%. -- Cloreto de sódio (Na2Cl): max0,05%
- Sulfato de sódio (Na2SO4) Max: 0,0140% Níquel (Ni): Max : 0,0002%- ferro (Fe) : Max
0,0007%- Mercúrio (Hg): Max 0,010 ppm
especificação física: PEROLAS BRANCAS.
33952 - Touca sanfonada, tecido de alta
permeabilidade, que proporciona equilíbrio
térmico, assegurando conforto e proteção
durante o uso da touca, média elasticidade, fácil
ajuste, fabricado por meio da técnica de solda
ultrassônica, tamanho único, ajustável a qualquer
tamanho de cabeça, unissex, disponível na cor
branca, pacote com 100 unidades.
33953 Vassoura com cerdas de polipropileno, de
boa qualidade, tamanho médio, cabo medindo
aproximadamente 1,20 m
33954 - Vassoura de palha, tipo colonial, de boa
qualidade, tamanho grande.
33955 - Vassoura para jardim plástico com 22

UN

1.000

9,60

9.600,00

UN

5.000

13,40

67.000,00

UN

3.000

11,80

35.400,00

UN

3.000

11,80

35.400,00

UN

2.000

11,30

22.600,00

FAR

20

92,30

1.846,00

FAR

10

124,00

1.240,00

UN

5.000

6,80

34.000,00

UN

200

14,00

2.800,00

UN

120

21,00

2.520,00

PCT

700

44,50

31.150,00

UN

400

16,50

6.600,00

UN

1.200

23,10

27.720,00

UN

100

21,60

2.160,00
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palhetas cabo de madeira revestido, dimensões
da vassoura: 56 cm de largura, 40 cm de
comprimento. Dimensões do cabo 1,20 cm,
espessura 2,3 cm.
33956 - Vassourinha para uso vaso sanitário, com
suporte, medindo aprox. 30 cm.
33957 - COPO DE 300ML COM 20 TIRAS DE 100
COPOS POR CAIXA
33820 - Copo plástico para água, descartável,
normatizado em poliestireno Atóxico, normas
técnicas e especificações da ABNT. Copos com
capacidade para 180 ml, tiras 100 copos, caixa
com 25 tiras.

UN

100

11,80

1.180,00

CX

100

179,90

17.990,00

CX

125

165,90

20.737,50

Total Geral
1.269.266,00

3.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:
3.1 O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado (sem ônus de entrega) parceladamente, junto ao
Departamento de Compras, de acordo com a solicitação do Departamento.
3.1 As mercadorias serão solicitadas conforme a necessidade, pelo Departamento de Compras, conforme AF
(autorização de fornecimento) devidamente assinada pelo Secretário de Administração Sr. DOUGLAS DIEMS
MOROCKOSKI POTRICH que será encaminhada via email para a empresa vencedora do certame, e/ou via fax
e/ou via AR (correio) e/ou e deverá ser entregues no prazo máximo de até 03(três) dias, a contar da ordem de
solicitação de entrega, junto ao Setor de Compras do Município
4

Da Responsabilidade do Gerenciamento
A execução do Contrato será acompanhada/fiscalizada pelo Sr. Jorge Antônio da Silva, nomeado através da
Portaria nº 168/2017, brasileiro, portador do RG nº. 9.417.163-6 e CPF/MF nº 061.731.639-26, Diretor de
Compras e Licitações, telefone (46) 3547-1122 –, email compras@ampere.pr.gov.br e pela Sr. Ana Luiza
Gonzatto Roecker, nomeado através da Portaria nº 168/2017, brasileiro, portador do RG nº. 9.800.411-4 e
CPF/MF nº 068.223.629-24, Diretor de Compras e Licitações, telefone (46) 3547-1122 –, email
compras@ampere.pr.gov.br nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, que deverá testar a entrega do
objeto do presente Contrato.

5.

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1 Quando da entrega, serão devolvidas as mercadorias que não apresentarem condições próprias para
consumo, as quais deverão ser repostas sem ônus para o Município no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, sob pena de ser caracterizado atraso na entrega, ensejando aplicação de multa e demais
penalidades de acordo com a Lei 8.666/93 e alterações.
5.2 Independentemente da aceitação, o adjudicatório deverá manter as condições dos serviços.
5.3 Por divergências não adequadas, serão aplicadas às sanções previstas neste edital e legislação vigente.

ANEXO II
MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA
(papel timbrado da empresa)
A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Edital de Tomada de Preços
Nº XX, de xx/xx/xx, por seu representante, declara para os devidos fins e em nome da empresa que
representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação que julgou os documentos de
habilitação, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo
respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à
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abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.
Ampére/PR, em __ de __ de 2021.
(assinatura do representante legal da proponente)

ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
(papel timbrado da empresa)
Pelo presente, credenciamos o (a) Sr(a), ______________________, portador(a) da Cédula de
Identidade sob Nº ____________________ e CPF sob Nº __________________ , a participar do
procedimento licitatório, sob a modalidade Edital de Tomada de Preços Nº XX/20, de xx/xx/xx, Tipo Menor
Preço por ITEM, instaurado por este Município de Ampére.
Na qualidade de representante legal da empresa ___________________, outorga-se ao acima
credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.
Ampére/PR, em __ de __ de 2021.
(assinatura do representante legal da proponente)

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA
DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO.
(papel timbrado da empresa)
À Comissão de Licitações
Referente: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2021

Prezados Senhores:

O signatário da presente, em nome da proponente ____________________, declara,
expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preços em pauta e nos
respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo
Licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e
demonstrem integral possibilidade de executar o objeto do procedimento licitatório.
O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total concordância
com a decisão que venha a ser tomada quanto a adjudicação do objeto do presente edital.
Declara também que a empresa não se encontra inadimplente ou impedida de licitar e nem é
objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras de quaisquer órgãos da administração pública
federal, estadual, direta ou indireta.
Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, § 2º, e artigo 97 da Lei
de nº 8666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
Ampére/PR, em __ de __ de 2021.
(carimbo e assinatura do responsável)

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES
(papel timbrado da empresa)
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À COMISSÃO DE LICITAÇÕES
REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº XX/2021
A empresa............................................., inscrita no CNPJ nº. ................................., por intermédio
de seu representante legal o Sr................................, portador da carteira de identidade nº....................... e
do CPF nº ......................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.
Por ser verdade, firmamos a presente.
Ampére/PR, em __ de __ de 2021.
(carimbo e assinatura do responsável)

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
(papel timbrado da empresa)
À Comissão de Licitação
Referente: Edital de Tomada de Preços nº /2021
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob
a modalidade Tomada de Preços, sob n° xx/2021, instaurado pelo Município de Ampére/PR, que não fomos
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual
contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Ampére/PR, em __ de __ de 2021.
(carimbo e assinatura do responsável)

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(papel timbrado da empresa)
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Referente: Edital de Tomada de Preços nº XX/2021
Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a
empresa _________ (denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº ________________, é
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar
nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta,
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório nº
xx/2021 – Tomada de Preços, realizado pelo Município de Ampére/PR.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Ampére/PR, em __ de __ de 2021.
(carimbo e assinatura do responsável)

ANEXO VIII
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MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS
PARA O MUNICÍPIO DE AMPÉRE – PR

Contrato de Fornecimento de Material de limpeza,
higiene e utensílios, que entre si celebram o Município
de Ampére e a empresa .................
O MUNICÍPIO DE AMPÉRE, Estado do Paraná, pessoa Jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ sob número 77.817.054/0001-79, O MUNICÍPIO DE AMPÉRE,
Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 77.817.054/0001-79, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Senhor DISNEI LUQUINI, residente e domiciliado à Rua
xxxxxxxxxx, xxxxx, nesta cidade, portador da Cédula de identidade RG nº xxxx
SSP/PR e do CPF/MF sob nº xxxx, a seguir denominado CONTRATANTE e, de outro
lado à empresa............................................., Pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº........................., com sede à ..............................., nº ..............., na cidade
de................, Estado do................, Neste ato representado pelo Sr....................,
.................., Portador da Cédula de Identidade nº...................... e do CPF nº
...................., residente e domiciliado na cidade de.........................., a seguir
denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratada o constante nas
cláusulas a seguir enumeradas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Contrato de fornecimento de MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE para atender as Secretaria do Município de
Ampére, sendo a empresa vencedora dos seguintes itens:
Parágrafo Primeiro: Integram e complementam o presente termo Contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Tomada de Preços xx/2021,
juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR
Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ ......... (
.........................) pelos itens vencidos descritos na Cláusula Primeira deste contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - Da Responsabilidade do Gerenciamento
A execução do Contrato será acompanhada/fiscalizada pelo Sr. Jorge Antônio da Silva, nomeado através da
Portaria nº 168/2017, brasileiro, portador do RG nº. 9.417.163-6 e CPF/MF nº 061.731.639-26, Diretor de
Compras e Licitações, telefone (46) 3547-1122 –, email compras@ampere.pr.gov.br e pela Sr. Ana Luiza
Gonzatto Roecker, nomeado através da Portaria nº 168/2017, brasileiro, portador do RG nº. 9.800.411-4 e
CPF/MF nº 068.223.629-24, Diretor de Compras e Licitações, telefone (46) 3547-1122 –, email
compras@ampere.pr.gov.br nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, que deverá testar a entrega do
objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – Do Fornecimento e Recebimento dos produtos
As mercadorias serão solicitados conforme a necessidade, pelo Departamento de Compras, conforme AF
(autorização de fornecimento) devidamente assinada pelo Secretario de Administração Sr. DOUGLAS DIEMS
MOROCKOSKI POTRICH que será encaminhada via email para a empresa vencedora do certame, e/ou via fax
e/ou via AR (correio) e/ou e deverá ser entregues no prazo máximo de até 03(três) dias, a contar da ordem
de solicitação de entrega, junto ao Setor de Compras do Município
Parágrafo Primeiro: A entrega da mercadoria e emissão da NF só poderá ser efetuada perante a AF
devidamente assinada pelo Secretário Municipal. Casa seja emitida a NF e a AF não for assinada e/ou a
quantidade não for conforme solicita a mercadoria não será aceita, cabendo ao Departamento de Compras a
devolução da mesma.
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Parágrafo Segundo – Fica desde já convencionado que a CONTRATADA terá os produtos rejeitados e o contrato
rescindido unilateralmente nas seguintes situações:
- quando a quantidade dos produtos entregues for inferior à solicitada e/ou licitada;
- quando a qualidade dos gêneros for inferior à licitada, de acordo com as amostras apresentadas por ocasião
da sessão do pregão;
Parágrafo Terceiro – É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA promover a entrega dos produtos
licitado diretamente nos locais indicados pela Secretaria Municipal de Administração.
Parágrafo Quarto – Independentemente da aceitação, o adjudicatório deverá manter as condições dos
serviços.
CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas serão suportadas através de recursos do Município de Ampére, através de Dotação Orçamentária
Própria.
CLÁUSULA SEXTA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Ampére/PR, sempre no dia 15 do mês subsequente à
entrega dos produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal eletrônica, apresentada diretamente na
tesouraria da Prefeitura Municipal, do dia 06 ao dia 25, mediante a emissão de Ordem Bancária em conta
corrente indicada pela contratada.
Parágrafo Primeiro - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos próprios.
Parágrafo Segundo - A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal, documento em papel timbrado da
empresa informando a Agência Bancária e o número da Conta a ser depositado o pagamento, bem como
Certidões Negativas do FGTS, TRABALHISTA E CONJUNTA DA UNIÃO.
Parágrafo Terceiro: A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da
descrição constante no Contrato a ser firmado e número do item.
Parágrafo Quarto - Em caso de devolução da Nota Fiscal eletrônica para correção, o prazo para o pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação.
Parágrafo Quinto - A nota fiscal eletrônica deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem
como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
Parágrafo Sexto- A nota fiscal eletrônica, deverá ser emitida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMPERE, CNPJ nº 77.817.054/0001-79, situado à Rua Maringá, nº 279, centro de Ampére/PR, conforme
determinado na solicitação do Departamento de Compras e no seu corpo deverá constar as seguintes
informações: Contrato nº xx/2021 – Edital Tomada de Preços nº xx/2021.
Parágrafo Sétimo - Caso na data prevista para o pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o mesmo será
efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.
CLÁUSULA SETIMA: DO REAJUSTE
O preço estabelecido no presente contrato não sofrerá reajuste.
CLÁUSULA OITAVA: DA VIGÊNCIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA
O prazo de vigência é de 12 meses a contar a data de assinatura do contrato, sendo que a entrega deverá ser
feita de acordo com as solicitações, por escrito do Departamento de Compras do Município.
CLÁUSULA NONA: DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro: Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições
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avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionado.
Parágrafo Segundo: Constituem obrigações da Contratante.
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.
Parágrafo Terceiro: Constituem obrigações da Contratada:
a) Fornecer o objeto da presente licitação na forma ajustada;
b) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução do
presente Contrato;
c) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
d) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas, em especial aos encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.
e) No preço cotado devem estar inclusas todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e
comerciais, bem como despesas com transporte, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas
incidentes sobre os serviços, não se admitindo qualquer adicional.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO
Caberá a rescisão do presente contrato, sem que assista direito à contratada indenização de qualquer espécie
quando:
I – Não cumprir as obrigações assumidas no presente instrumento, tendo a parte inadimplente o prazo de 5
(cinco) dias para alegar o que entender de direito;
II – A parte contratada transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia e expressa
autorização do contratante;
III – Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
IV – Quando decorrido o prazo de vigência do presente contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
Os licitantes devem observar e o contratado deve 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.
Parágrafo Primeiro: Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b)
“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitação ou de execução de contrato;
c)
“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem
o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis
artificiais e não-competitivos;
d)
“prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e)
“prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício
do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
a)

Parágrafo Segundo: Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física,
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos
financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou
por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar
da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
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Parágrafo Terceiro: Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e autoriza que,
na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente
indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros
relacionados à licitação e à execução do contrato.
Parágrafo Quarto: Os licitantes declaram ter plena ciência das disposições da Lei 12.846/13 e do Decreto
Municipal 19/2020.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições de direito privado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissões serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e dos princípios de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Ampére, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, obrigandose a cumpri-lo, por si e seus sucessores, em duas vias de igual teor e forma, rubricadas para todos os fins de
direito, na presença de duas testemunhas abaixo.
Ampére (Pr), xx/xx/xx
Contratada

DISNEI LUQUINI
Prefeito Municipal

Testemunhas:
___________________________

___________________________
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