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ANEXO

DE PARA

Torna-se público que oMunicípio
de Cascavel, Estado do Paraná, por
intermédio da Divisão de Licitações,
sediado(a) .........................(endereço),
realizará licitação, na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO OU PRESENCIAL,
do tipo MENOR PREÇO/MAIOR
DESCONTO (por item, lote/grupo), sob
forma de execução indireta, no regime
de empreitada por (preço
unitário/global/integral), a qual terá por
objeto a contratação de (descrever o
objeto conforme definido no termo de
Referência). Esta licitação será
processada com fundamento nas
disposições da Constituição da República
Federativa do Brasil em seus artigos 37,
inciso XXI, e 170, inciso IX, da Lei n.º
10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei
Complementar n.º 123, de 14 de
dezembro de 2006, e suas alterações, da
Constituição do Estado do Paraná em
seu artigo 27, inciso XX, da Lei Municipal
n.º 6.772, de 10 de novembro de 2017, e
dos Decretos Municipais n.º 9.032/2009,
11.445/2013, 14.405/2018 15.031/2019
e 15.368/2020, Decreto Federal
10.024/2019, das normas contidas neste
edital e em seus anexos, do qual fazem
parte integrante, aplicando-se no que
couberem as disposições contidas na Lei
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de
1993, na Instrução Normativa n°01/2018
- SEPLAG e na legislação específica
aplicável ao objeto licitado.

NOTA EXPLICATIVA: Ajustar o
Preâmbulo caso se trate de Pregão na
forma Presencial, e quando existir a
previsão da utilização de verbas oriundas
da União, acrescentar o Decreto Federal
10.024/2019.

Torna-se público que o Município de Cascavel,
Estado do Paraná, por intermédio da Divisão de
Licitações, sediado(a) .........................(endereço),
realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
OU PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO/MAIOR
DESCONTO (por item, lote/grupo), sob forma de
execução indireta, no regime de empreitada por (preço
unitário/global/integral). Esta licitação será processada
com fundamento nas disposições da Constituição da
República Federativa do Brasil em seus artigos 37, inciso
XXI, e 170, inciso IX, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de
2002, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro
de 2006, e suas alterações, da Constituição do Estado do
Paraná em seu artigo 27, inciso XX, da Lei Municipal n.º
6.772, de 10 de novembro de 2017, do Decreto Municipal
n.º 15.368/2020, da Instrução Normativa SEPLAG n.º
01/2018, das normas contidas neste edital e em seus
anexos, do qual fazem parte integrante, aplicando-se no
que couberem as disposições contidas na Lei Federal n.º
8.666, de 21 de junho de 1993, e na legislação específica
aplicável ao objeto licitado.

NOTA EXPLICATIVA: Ajustar o Preâmbulo caso se trate
de Pregão na forma Presencial.
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DE PARA

1.1. O objeto da presente licitação é a
escolha mais vantajosa para a
contratação de serviços
de ....................................................,
conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha mais
vantajosa para a contratação de serviços
de ...................................................., conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.

1.1.1 Em caso de discordância existente entre as
especificações do objeto descritas no Sistema de Pregão
Eletrônico .................. e as especificações constantes
deste Edital, prevalecerão as últimas.

Nota Explicativa: A utilização do subitem 1.1.1 se dará
apenas quando o Pregão for realizado na forma
eletrônica, hipótese em que sua redação deverá refletir
as regras e especificidades da plataforma eletrônica
utilizada pela Administração para a realização do
certame.

DE PARA

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a
participação é exclusiva a
microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 48 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Nota Explicativa: Utilizar o item 2.3
apenas se houver itens com participação
exclusiva de Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte em razão do valor,
conforme art. 48 da Lei Complementar
nº 123, de 2006.

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é exclusiva a
microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Ou

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é exclusiva a
microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas
no Município de Cascavel ou na Região Metropolitana de
Cascavel, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar
n.º 123, de 2006, e do § 1º do artigo 33 da Lei
Complementar n.º 63, de 04 de setembro de 2009.

Ou

2.3 Para os itens ....., ....., ....., não se aplicará o disposto
no artigo 48 da Lei Complementar n.º 123, de 2006, em
decorrência das justificativas apresentadas no Termo de
Referência e em consonância com o previsto no artigo 49
do referido diploma legal.

Nota Explicativa: Optar por uma das possíveis redações
para o item 2.3, ou suprimi-lo, conforme o caso.
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DE PARA

6 DO ENVIO E DA ANÁLISE DA

PROPOSTA

6.1 A participação no certame dar-se-á
por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante
credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de preços,
por meio do sistema eletrônico no sítio
www.xxxxxxxx, opção "login"> opção
“licitação pública”>“sala de negociação”.

6.2 O licitante deverá encaminhar a
proposta por meio do sistema eletrônico
até a data e horário marcados para
abertura da sessão, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.

6.3 O encaminhamento de proposta para
o sistema eletrônico pressupõe o pleno
conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas neste
edital, sendo o licitante responsável por
todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas e lances.

6.4 Caberá 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.

6.5 Caso haja desconexão com o
Pregoeiro no decorrer da etapa
competitiva do pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances,
retornando o Pregoeiro, quando possível,
sua atuação no certame, sem prejuízo

6 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 O envio da proposta e dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital ocorrerá por meio de chave de
acesso e senha.

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

6.2.1 Valor unitário e total do item ou percentual de
desconto;

6.2.2 Descrição do objeto, contendo as informações
similares à especificação do Termo de Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a
proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva,
na fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o
órgão não dispõe de informações suficientes para julgar a
aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá
ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes para a análise da
proposta.

6.2.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os
custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na prestação dos
serviços.

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

6.2.5 A apresentação da proposta implica
obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo
de Referência, assumindo o proponente o compromisso
de executar os serviços nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo,
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dos atos realizados.

6.6 Quando a desconexão persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão será suspensa e terá
reinício somente após reagendamento /
comunicação expressa aos participantes
via “chat” do sistema eletrônico, onde
será designado dia e hora para a
continuidade da sessão.

6.7 Havendo a necessidade de suspensão
da sessão do pregão o pregoeiro
designará novo dia e horário para a
continuidade do certame.

6.8 O andamento do procedimento de
licitação, entre a data de abertura das
propostas e a adjudicação do objeto,
deve ser acompanhado pelos
participantes por meio do portal
www.bbmnetlicitacoes.com.br/www.co
mprasgovernamentais.gov.br, que
veiculará avisos, convocações,
desclassificações de licitantes,
justificativas e outras decisões referentes
ao procedimento.

6.9 Qualquer dúvida dos interessados em
relação ao acesso no sistema xxxxxxxx
poderá ser esclarecida através dos canais
de atendimento da xxxxxxxxxxxx, de
segunda a sexta-feira, das xxxx às xxx
horas (Horário de Brasília) através dos
canais informados no site
www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Nota Explicativa 1: A redação deste item
ficará condicionado as regras da
plataforma eletrônica utilizada pela
Administração para a operacionalização
do Pregão Eletrônico.

6.10 Até a abertura da sessão, os
licitantes poderão retirar ou substituir as
propostas apresentadas.

6.11 O licitante deverá enviar sua
proposta mediante o preenchimento, no

quando requerido, sua substituição.

6.3 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema, os documentos de habilitação exigidos
neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

6.4 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 do sistema.

6.4.1 Os documentos exigidos para habilitação que não
estejam contemplados no SICAF deverão ser enviados
pelo licitante conforme disposto no subitem 6.3 deste
Edital.

6.5 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 § 1º do artigo 43 da Lei
Complementar n.º 123, de 2006, sob pena de
inabilitação.

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

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

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

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for
utilizado o Pregão Eletrônico. A redação deste item ficará
condicionada às regras da plataforma eletrônica utilizada
pela Administração para a operacionalização do Pregão
Eletrônico e à possibilidade (ou não) de utilização do
SICAF para fins de habilitação dos licitantes.
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sistema eletrônico, dos seguintes
campos:

ITE

M

QT

DE.

UN

ID

DESCRIÇ

ÃO

PREÇO

MÁXIMO

UNIT. (R$)

PRE

ÇO

TOT

AL

(R$)

Nota Explicativa: A tabela acima deverá
ser preenchida em conformidade ao
objeto licitado e ao critério de
julgamento já estabelecido no edital.

6.12 A descrição do objeto deverá conter
as informações similares à especificação
do Termo de Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve
exigir que a proposta contenha
determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar
de forma objetiva, na fase de aceitação,
sua real adequação e exequibilidade.
Sem a indicação de tais elementos, o
órgão não dispõe de informações
suficientes para julgar a aceitabilidade
da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento,
também poderá ser solicitado pelo
Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes para
a análise da proposta.
6.13 Todas as especificações do objeto
contidas na proposta vinculam a
Contratada.

6.14 Nos valores propostos estarão
inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços,
apurados mediante o preenchimento do
modelo de Planilha de Custos e
Formação de Preços, conforme anexo
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deste Edital;

6.14.1 A Contratada deverá arcar com o
ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento
do objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

6.14.2 Caso o eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos se
revele superior às necessidades da
contratante, a Administração deverá
efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de
faturamento dos serviços demandados e
executados, concomitantemente com a
realização, se necessário e cabível, de
adequação contratual do quantitativo
necessário, com base na alínea "b" do
inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos
termos do art. 64, §2° da IN n°01/2018-
SEPLAG.

6.15 A apresentação das propostas
implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposições nelas contidas, em
conformidade com o que dispõe o Termo
de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos
seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quantidades e
qualidades adequadas à perfeita
execução contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituição.

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

6.17 O prazo de validade da proposta
não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.

6.18 Os licitantes devem respeitar os
preços máximos, quando participarem de
licitações públicas;

6.18.1 A ocorrência de superfaturamento
por sobrepreço na execução do contrato
por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilização pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes
consequências: assinatura de prazo para
a adoção das medidas necessárias ao
exato cumprimento da lei ou condenação
dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário.

6.19 A análise das propostas pelo (a)
Pregoeiro (a) visará o atendimento das
condições estabelecidas neste edital e
seus anexos, sendo requisitos desta:

6.19.1 Ser redigida por meio mecânico,
sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou
borrões que possam prejudicar a sua
inteligência e autenticidade.

6.19.2 Conter Razão Social, número de
inscrição no CNPJ, endereço e telefone do
licitante.

6.19.3 Conter preços unitários e valor
total com 02 (duas) casas decimais após
a vírgula.

6.19.4 Conter assinatura do
representante legal da proponente.

6.20 Serão rejeitadas as propostas que:
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6.20.1 Sejam incompletas, isto é,
contenham informações insuficientes que
não permitam a perfeita identificação do
objeto licitado ou não atendam aos
requisitos elencados no item 6.19.

6.20.2 Contiverem qualquer limitação ou
condição substancialmente contrastante
com o presente edital, ou seja,
manifestamente inexequíveis, por
decisão do Pregoeiro.

6.20.3 Cujo objeto não atenda às
especificações, prazos e condições
fixados neste edital.

6.20.4 Forem apresentadas por grandes
empresas, em itens exclusivos e/ou cotas
exclusivas/em lotes exclusivos nos
termos da LC 123/06.

Nota Explicativa: Constar este item
somente quando for utilizado o Pregão
Presencial.

DE PARA

9.2.4 Não estiver em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.

DE PARA

9.6 O Pregoeiro poderá convocar o
licitante para enviar documento digital,
por meio de funcionalidade disponível
no sistema, estabelecendo no “chat”
prazo mínimo de …...... (…....), sob pena
de não aceitação da proposta.

Ou

9.6 O Pregoeiro poderá convocar o
licitante para envio da documentação
complementar no prazo de ........(..........),
sob pena de não aceitação da proposta

Nota explicativa1: A redação do subitem
9.6 deverá ser utilizada de acordo com a
modalidade de contratação utilizada
(Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial)

9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar
documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, ou para sanear a
proposta, estabelecendo no “chat” prazo mínimo
de …...... (…....), sob pena de não aceitação da proposta.

Ou

9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para envio da
documentação complementar, ou para sanear a
proposta, no prazo de ........(..........), sob pena de não
aceitação da proposta

Nota Explicativa: A redação do subitem 10.4 deverá ser
utilizada de acordo com a modalidade de contratação
utilizada (Pregão Eletrônico ou Presencial) e neste caso a
Administração deverá fixar tempo mínimo razoável para
eventual apresentação do documento solicitado ou
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e neste caso a Administração deverá
fixar tempo mínimo razoável para
eventual apresentação do documento
solicitado, considerando, para tanto, a
complexidade da licitação.

saneamento da proposta, considerando, para tanto, a
complexidade da licitação.

9.6.1 Após o primeiro envio, o(a) Pregoeiro analisará a
proposta e, se verificar alguma incongruência, dará a
primeira oportunidade para saneamento. Caso persistam
inconformidades na proposta, o(a) Pregoeiro dará a
segunda e, se for o caso, a terceira e última oportunidade
para correção. Se na terceira oportunidade o licitante
não conseguir adequar a proposta, ele será
desclassificado, podendo ser convocados os demais
licitantes, seguindo a ordem de classificação.

DE PARA

9.16 Caso o prazo de validade da proposta expire antes
do encerramento do certame, o(a) Pregoeiro(a) realizará
diligência com o licitante, nos termos do § 3º do artigo 43
da Lei n.º 8.666, de 1993, como forma de prorrogar o
referido prazo.

9.16.1 A solicitação e a resposta deverão ser formuladas
por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.16.2 O licitante que não aceitar prorrogar o prazo de
validade ou que não se manifestar no prazo indicado
pelo(a) Pregoeiro(a) terá sua proposta rejeitada.

9.16.3 Caso o licitante concorde com a dilação do prazo,
não lhe será permitido modificar a proposta, nem
constituirá isto motivo para arguir futuramente qualquer
alteração de preços.

DE PARA

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 ou condição que
impeça a participação no certame ou a
futura contratação.

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

10.1.2 No caso de inabilitação, haverá

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 ou condição que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante consulta aos
seguintes cadastros:

10.1.1 SICAF;

10.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas, mantido pela Controladoria-Geral da União
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

10.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato
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nova verificação, 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.

de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_re
querido.php); e

10.1.4 Cadastro de Impedidos de Licitar, do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná
(https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consu
ltarImpedidos.aspx).

10.1.5 Para a consulta de pessoa jurídica poderá haver a
substituição das consultas indicadas nos subitens 10.1.2 e
10.1.3 deste Edital pela Consulta Consolidada de Pessoa
Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br).

10.1.6 A consulta ao cadastro indicado no subitem
10.1.3 deste Edital será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do
artigo 12 da Lei n.º 8.429, de 02 de junho 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.

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

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

10.1.8 Constatada a existência de sanção ou de condição
impeditiva, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.

10.1.8.1 O licitante será convocado para manifestação
previamente à sua desclassificação.

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

DE PARA

10.2 Não ocorrendo inabilitação, o
Pregoeiro efetuará as consultas em
relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificação

10.2 Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro efetuará as
consultas em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e
habilitação técnica.
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econômica financeira e habilitação
técnica.

OU

10.2 Caso atendidas as condições de participação, a
habilitação dos licitantes será verificada pelo(a)
Pregoeiro(a) por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e à qualificação técnica, e, alternativamente,
por meio dos documentos encaminhados pelos licitantes
na forma do disposto no subitem 6.3 deste Edital.

10.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação
mediante utilização do SICAF, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no referido sistema
até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas.

10.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as
comprovações constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar a respectiva documentação atualizada na
forma do disposto no subitem 6.3 deste Edital.

DE PARA

10.3.6 Declaração de Inexistência de
Empregados Menores, de Idoneidade e
de Inexistência de Fatos Impeditivos.

10.3.6 Declaração de Inexistência de Empregados
Menores, de Idoneidade e de Inexistência de Fatos
Impeditivos.

Nota Explicativa: O item acima poderá ser dispensado no
caso de Pregão Eletrônico realizado pela plataforma
COMPRASNET, uma vez que o licitante efetiva
declarações equivalentes no sistema como condição para
participação no Pregão.

DE PARA

10.3.7 Os documentos acima deverão estar
acompanhados de suas alterações ou da respectiva
consolidação, devendo constar, entre os objetivos
sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou
compatíveis com o(s) item(ns) OU grupo(s) vencido(s)
pelo licitante.

DE PARA

10.6.1 Os documentos referidos para
comprovação da habilitação poderão ser
apresentados em original, cópia
autenticada ou publicação em órgão da
imprensa oficial.

10.6.1 Os documentos referidos para comprovação da
habilitação poderão ser apresentados em original, cópia
autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial.

Nota Explicativa: Adotar a redação do subitem 10.6.1
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10.6.2 A aceitação das certidões, quando
emitidas através da Internet, fica
condicionada à verificação de sua
validade, sendo dispensadas de
autenticação.

10.6.3 Quando o prazo de validade não
estiver expresso no documento, o
mesmo será aceito com data de emissão
não superior a 90 (noventa) dias do
recebimento dos envelopes.

quando for realizado o Pregão em sua forma Presencial.

10.6.2 A aceitação das certidões emitidas pela internet
está condicionada à posterior verificação da sua
autenticidade e validade pelo Pregoeiro, por meio de
consulta ao site do órgão emissor ou junto às unidades
administrativas competentes.

10.6.3 Será considerada como válida pelo prazo de 90
(noventa) dias, contados a partir da data da respectiva
emissão, a certidão que não apresentar prazo de
validade, exceto se anexada legislação específica
indicativa de prazo distinto.

DE PARA

10.10 Os documentos exigidos para
habilitação relacionados nos subitens
acima, deverão ser apresentados em
meio digital pelos licitantes, por meio de
funcionalidade presente no sistema
(upload), no prazo de ..............., após
solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico. Somente mediante
autorização do Pregoeiro e em caso de
indisponibilidade do sistema, será aceito
o envio da documentação por meio do
fac-símile (XX) XXXX-XXXX ou do e-mail
xxxxx@xxxxxx.gov.br.
Ou
10.10 Os documentos exigidos para
habilitação relacionados nos subitens
acima, deverão ser protocolizados em
envelope separado, juntamente com a
proposta.

10.10 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, em prazo de no
mínimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

10.10.1 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita
pelo licitante, antes de findo o prazo.

DE PARA

12.1.2 Após a manifestação o licitante
terá prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentação das razões recursais,
ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão
a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.

12.1.2 Após a manifestação o licitante terá prazo de 03
(três) dias para a apresentação das razões recursais,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

DE PARA

20. DO PAGAMENTO 20. DO PAGAMENTO
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20.1 As regras acerca do reajuste do
valor contratual são as estabelecidas no
Termo de Referência, anexo a este
Edital.

20.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas
no Termo de Referência, anexo a este Edital.

DE PARA

21.6.2. As penalidades serão
obrigatoriamente registradas no CAFILC.

21.6.2 As penalidades serão obrigatoriamente registradas
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública do Município de
Cascavel – CAFILC e no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF.

DE PARA

23.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Termo

de Contrato;

23.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Termo de Contrato;

23.14.7.1 - ANEXO VII-A - Declaração de Integridade e

Ética: Lei Anticorrupção n.º 12.846, de 2013;

DE PARA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA
FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

15.1 A CONTRATADA deve observar e fazer
observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratação,
o mais alto padrão de ética durante toda a
execução do objeto contratual. Para os
propósitos desta cláusula, definem-se as
seguintes práticas:

15.1.1 “prática corrupta”: oferecer,
dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a ação
de servidor público na execução de
contrato;

15.1.2 “prática fraudulenta”: a
falsificação ou omissão dos fatos,
com o objetivo de influenciar a
execução de contrato;

15.1.3 “prática colusiva”:
esquematizar ou estabelecer um
acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de
representantes ou prepostos do
órgão licitador, visando estabelecer

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FRAUDE E DA
CORRUPÇÃO

15.1 Para a execução desta Ata de Registro de preços,
nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou
se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto
por conta própria quanto através de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras
ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que
constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma que não relacionada a esta Ata de Registro
de preços, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

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

15.2.1 “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou
solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público
na execução de contrato;
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preços em níveis artificiais e não-
competitivos;

15.1.4 “prática coercitiva”: causar
dano ou ameaçar causar dano,
direta ou indiretamente, às pessoas
ou sua propriedade, visando afetar a
execução do contrato;

15.1.5 “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, deste contrato; (ii) atos
cuja intenção seja impedir
materialmente o exercício do direito
de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.

15.2 Na hipótese de financiamento, parcial
ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, este organismo imporá sanção
sobre uma empresa ou pessoa física,
inclusive declarando-a inelegível,
indefinidamente ou por prazo determinado,
para a outorga de 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
execução de um contrato financiado pelo
organismo.

15.3 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,
permitirá que 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.

Nota explicativa: Utilizar esta cláusula

15.2.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão
dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
execução de contrato;

15.2.3 “prática colusiva”: 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;

15.2.4 “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;

15.2.5 “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, deste Edital;
(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o
exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.

15.3 Caso a autoridade competente para a aplicação
das sanções estabelecidas no Termo de Referência,
constatar a existência de indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei n.º 12.846, de 1º de
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a
quem for de competência, com despacho fundamentado,
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR, regulamentado pelo Decreto n.º
8.420, de 2015.

15.4 O processamento do PAR não interfere no
seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e
prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.
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somente nos processo originários da
Secretaria Municipal de Saúde, conforme
Resolução n.º 329/2015 da Secretaria de
Estado da Saúde do Paraná.
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ANEXO
DE PARA

Torna-se público que o Município de
Cascavel, Estado do Paraná, por intermédio da
Divisão de Licitações,
sediado(a) .........................(endereço), realizará
licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
OU PRESENCIAL, PARA REGISTRO DE PREÇOS, do
tipo MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO (por
item, lote/grupo), sob forma de execução
indireta, no regime de empreitada por (preço
unitário/global/integral), a qual terá por objeto a
contratação de (descrever o objeto conforme
definido no termo de Referência). Esta licitação
será processada com fundamento nas
disposições da Constituição da República
Federativa do Brasil em seus artigos 37, inciso
XXI, e 170, inciso IX, da Lei n.º 10.520, de 17 de
julho de 2002, da Lei Complementar n.º 123, de
14 de dezembro de 2006, e suas alterações, da
Constituição do Estado do Paraná em seu artigo
27, inciso XX, da Lei Municipal n.º 6.772, de 10 de
novembro de 2017, e dos Decretos Municipais
n.º 9.032/2009, 10.248/2011, 11.445/2013,
14.405/2018 15.031/2019 e 15.368/2020,
Decreto Federal 10.024/2019, das normas
contidas neste edital e em seus anexos, do qual
fazem parte integrante, aplicando-se no que
couberem as disposições contidas na Lei Federal
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, na Instrução
Normativa n°01/2018 - SEPLAG e na legislação
específica aplicável ao objeto licitado.

NOTA EXPLICATIVA: Ajustar o Preâmbulo caso se
trate de Pregão na forma Presencial, e quando
existir a previsão da utilização de verbas oriundas
da União, acrescentar o Decreto Federal
10.024/2019.

Torna-se público que o Município de
Cascavel, Estado do Paraná, por intermédio da
Divisão de Licitações,
sediado(a) .........................(endereço), realizará
licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
OU PRESENCIAL, PARA REGISTRO DE PREÇOS, do
tipo MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO (por
item, lote/grupo), sob forma de execução
indireta, no regime de empreitada por (preço
unitário/global/integral). Esta licitação será
processada com fundamento nas disposições da
Constituição da República Federativa do Brasil
em seus artigos 37, inciso XXI, e 170, inciso IX, da
Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de
2006, e suas alterações, da Constituição do
Estado do Paraná em seu artigo 27, inciso XX, da
Lei Municipal n.º 6.772, de 10 de novembro de
2017, dos Decretos Municipais n.º 10.248/2011 e
15.368/2020, da Instrução Normativa SEPLAG n.º
01/2018, das normas contidas neste edital e em
seus anexos, do qual fazem parte integrante,
aplicando-se no que couberem as disposições
contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993, e na legislação específica aplicável ao
objeto licitado.

NOTA EXPLICATIVA: Ajustar o Preâmbulo caso se
trate de Pregão na forma Presencial.

DE PARA

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha
mais vantajosa para a contratação de serviços
de ....................................................,
condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha mais
vantajosa para a contratação de serviços
de ...................................................., conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
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1.1.1 Em caso de discordância existente entre as
especificações do objeto descritas no Sistema de
Pregão Eletrônico .................. e as especificações
constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

Nota Explicativa: A utilização do subitem 1.1.1 se
dará apenas quando o Pregão for realizado na forma
eletrônica, hipótese em que sua redação deverá
refletir as regras e especificidades da plataforma
eletrônica utilizada pela Administração para a
realização do certame.

JUSTIFICATIVA

 A inserção do item 1.1.1 na minuta de edital padronizada se justifica na medida em que o
cadastramento do objeto da licitação no Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET é
realizado a partir de um catálogo padronizado de produtos e serviços (Catálogo de Materiais –
CATMAT e de Serviços – CATSER) no qual os descritivos são na grande maioria das vezes inalteráveis
e não refletem com exatidão a necessidade da Administração, servindo meramente como referencial
dos bens e serviços que efetivamente se pretende contratar. Destaca-se que a cláusula supra é
encontrada em Editais de Pregão dos mais diversos órgãos da Administração Pública Federal.

 Vez que a referida cláusula só se faz necessária no caso dos Pregões Eletrônicos, tem-se a
necessidade de adição também de uma Nota Explicativa, a exemplo do que já ocorre com outras
cláusulas da minuta de edital padronizada.

DE PARA

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é
exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.

Nota Explicativa: Utilizar o item 2.3 apenas se
houver itens com participação exclusiva de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
em razão do valor, conforme art. 48 da Lei
Complementar nº 123, de 2006.

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é
exclusiva a microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Ou

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é
exclusiva a microempresas e empresas de pequeno
porte, sediadas no Município de Cascavel ou na
Região Metropolitana de Cascavel, nos termos do
artigo 48 da Lei Complementar n.º 123, de 2006, e
do § 1º do artigo 33 da Lei Complementar n.º 63, de
04 de setembro de 2009.

Ou

2.3 Para os itens ....., ....., ....., não se aplicará o
disposto no artigo 48 da Lei Complementar n.º 123,
de 2006, em decorrência das justificativas
apresentadas no Termo de Referência e em
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consonância com o previsto no artigo 49 do referido
diploma legal.

Nota Explicativa: Optar por uma das possíveis
redações para o item 2.3, ou suprimi-lo, conforme o
caso.

DE PARA

6. DO ENVIO E DA ANÁLISE DA PROPOSTA

6.1 A participação no certame dar-se-á por
meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e
subsequente encaminhamento da proposta de
preços, por meio do sistema eletrônico no sítio
www.xxxxxxxx, opção "login"> opção
“licitação pública”>“sala de negociação”.

6.2 O licitante deverá encaminhar a proposta
por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão,
quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de
propostas.

6.3 O encaminhamento de proposta para o
sistema eletrônico pressupõe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas neste edital, sendo o
licitante responsável por todas as transações
que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.

6.4 Caberá 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.

6.5 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no
decorrer da etapa competitiva do pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos
lances, retornando o Pregoeiro, quando
possível, sua atuação no certame, sem

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 O envio da proposta e dos documentos de
habilitação exigidos neste Edital ocorrerá por meio
de chave de acesso e senha.

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

6.2.1 Valor unitário e total do item ou percentual de
desconto;

6.2.2 Descrição do objeto, contendo as informações
similares à especificação do Termo de Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a
proposta contenha determinados elementos, os
quais auxiliarão o órgão licitante a examinar de
forma objetiva, na fase de aceitação, sua real
adequação e exequibilidade. Sem a indicação de tais
elementos, o órgão não dispõe de informações
suficientes para julgar a aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também
poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de
arquivo anexo, contendo as informações relevantes
para a análise da proposta.

6.2.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos
os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na
prestação dos serviços.

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

6.2.5 A apresentação da proposta implica
obrigatoriedade do cumprimento das disposições
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prejuízo dos atos realizados.

6.6 Quando a desconexão persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
pregão será suspensa e terá reinício somente
após reagendamento / comunicação expressa
aos participantes via “chat” do sistema
eletrônico, onde será designado dia e hora
para a continuidade da sessão.

6.7 Havendo a necessidade de suspensão da
sessão do pregão o pregoeiro designará novo
dia e horário para a continuidade do certame.

6.8 O andamento do procedimento de
licitação, entre a data de abertura das
propostas e a adjudicação do objeto, deve ser
acompanhado pelos participantes por meio
do portal
www.bbmnetlicitacoes.com.br/www.compras
governamentais.gov.br, que veiculará avisos,
convocações, desclassificações de licitantes,
justificativas e outras decisões referentes ao
procedimento.

6.9 Qualquer dúvida dos interessados em
relação ao acesso no sistema xxxxxxxx poderá
ser esclarecida através dos canais de
atendimento da xxxxxxxxxxxx, de segunda a
sexta-feira, das xxxx às xxx horas (Horário de
Brasília) através dos canais informados no site
www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Nota Explicativa 1: A redação deste item
ficará condicionado as regras da plataforma
eletrônica utilizada pela Administração para a
operacionalização do Pregão Eletrônico.

6.10 Até a abertura da sessão, os licitantes
poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

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

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO
MÁXIMO
UNIT. (R$)

PREÇO
TOTAL
(R$)

nela contidas, em conformidade com o que dispõe o
Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
em quantidades e qualidades adequadas à perfeita
execução contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituição.

6.3 Os licitantes encaminharão, exclusivamente
por meio do sistema, os documentos de habilitação
exigidos neste Edital, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.

6.4 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 do sistema.

6.4.1 Os documentos exigidos para habilitação
que não estejam contemplados no SICAF deverão
ser enviados pelo licitante conforme disposto no
subitem 6.3 deste Edital.

6.5 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 § 1º
do artigo 43 da Lei Complementar n.º 123, de 2006,
sob pena de inabilitação.

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

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

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

Nota Explicativa: Constar este item somente quando
for utilizado o Pregão Eletrônico. A redação deste
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Nota Explicativa: A tabela acima deverá ser
preenchida em conformidade ao objeto
licitado e ao critério de julgamento já
estabelecido no edital.

6.12 A descrição do objeto deverá conter as
informações similares à especificação do
Termo de Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir
que a proposta contenha determinados
elementos, os quais auxiliarão o órgão
licitante a examinar de forma objetiva, na
fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais
elementos, o órgão não dispõe de
informações suficientes para julgar a
aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento,
também poderá ser solicitado pelo Pregoeiro
o envio de arquivo anexo, contendo as
informações relevantes para a análise da
proposta.
6.13 Todas as especificações do objeto
contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.14 Nos valores propostos estarão inclusos
todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na prestação dos
serviços, apurados mediante o preenchimento
do modelo de Planilha de Custos e Formação
de Preços, conforme anexo deste Edital;

6.14.1 A Contratada deverá arcar com o ônus
decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666,

item ficará condicionada às regras da plataforma
eletrônica utilizada pela Administração para a
operacionalização do Pregão Eletrônico e à
possibilidade (ou não) de utilização do SICAF para
fins de habilitação dos licitantes.
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de 1993.

6.14.2 Caso o eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos se revele
superior às necessidades da contratante, a
Administração deverá efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais
de faturamento dos serviços demandados e
executados, concomitantemente com a
realização, se necessário e cabível, de
adequação contratual do quantitativo
necessário, com base na alínea "b" do inciso I
do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do
art. 64, §2° da IN n°01/2018-SEPLAG.

6.15 A apresentação das propostas implica
obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nelas contidas, em conformidade
com o que dispõe o Termo de Referência,
assumindo o proponente o compromisso de
executar os serviços nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, em
quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituição.

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

6.17 O prazo de validade da proposta não
será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação.

6.18 Os licitantes devem respeitar os preços
máximos, quando participarem de licitações
públicas;

6.18.1 A ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do contrato por parte
dos contratados pode ensejar a
responsabilização pelo Tribunal de Contas do
Estado do Paraná e, após o devido processo
legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das
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medidas necessárias ao exato cumprimento
da lei ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário.

6.19 A análise das propostas pelo (a)
Pregoeiro (a) visará o atendimento das
condições estabelecidas neste edital e seus
anexos, sendo requisitos desta:

6.19.1 Ser redigida por meio mecânico, sem
emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões
que possam prejudicar a sua inteligência e
autenticidade.

6.19.2 Conter Razão Social, número de
inscrição no CNPJ, endereço e telefone do
licitante.

6.19.3 Conter preços unitários e valor total
com 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

6.19.4 Conter assinatura do representante
legal da proponente.

6.20 Serão rejeitadas as propostas que:

6.20.1 Sejam incompletas, isto é, contenham
informações insuficientes que não permitam a
perfeita identificação do objeto licitado ou
não atendam aos requisitos elencados no
item 6.19.

6.20.2 Contiverem qualquer limitação ou
condição substancialmente contrastante com
o presente edital, ou seja, manifestamente
inexequíveis, por decisão do Pregoeiro.

6.20.3 Cujo objeto não atenda às
especificações, prazos e condições fixados
neste edital.

6.20.4 Forem apresentadas por grandes
empresas, em itens exclusivos e/ou cotas
exclusivas/em lotes exclusivos nos termos da
LC 123/06.

Nota Explicativa: Constar este item somente
quando for utilizado o Pregão Presencial.
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DE PARA

9.2.4 Não estiver em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital.

DE PARA

9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante
para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema,
estabelecendo no “chat” prazo mínimo
de …...... (…....), sob pena de não aceitação da
proposta.

Ou

9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante
para envio da documentação complementar
no prazo de ........(..........), sob pena de não
aceitação da proposta

Nota explicativa1: A redação do subitem 9.6
deverá ser utilizada de acordo com a
modalidade de contratação utilizada (Pregão
Eletrônico ou Pregão Presencial) e neste caso
a Administração deverá fixar tempo mínimo
razoável para eventual apresentação do
documento solicitado, considerando, para
tanto, a complexidade da licitação.

9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para
enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, ou para
sanear a proposta, estabelecendo no “chat” prazo
mínimo de …...... (…....), sob pena de não aceitação
da proposta.

Ou

9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para
envio da documentação complementar, ou para
sanear a proposta, no prazo de ........(..........), sob
pena de não aceitação da proposta

Nota Explicativa: A redação do subitem 10.4 deverá
ser utilizada de acordo com a modalidade de
contratação utilizada (Pregão Eletrônico ou
Presencial) e neste caso a Administração deverá
fixar tempo mínimo razoável para eventual
apresentação do documento solicitado ou
saneamento da proposta, considerando, para tanto,
a complexidade da licitação.

9.6.1 Após o primeiro envio, o(a) Pregoeiro analisará
a proposta e, se verificar alguma incongruência,
dará a primeira oportunidade para saneamento.
Caso persistam inconformidades na proposta, o(a)
Pregoeiro dará a segunda e, se for o caso, a terceira
e última oportunidade para correção. Se na terceira
oportunidade o licitante não conseguir adequar a
proposta, ele será desclassificado, podendo ser
convocados os demais licitantes, seguindo a ordem
de classificação.

DE PARA

9.16 Caso o prazo de validade da proposta expire
antes do encerramento do certame, o(a)
Pregoeiro(a) realizará diligência com o licitante, nos
termos do § 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666, de
1993, como forma de prorrogar o referido prazo.

9.16.1 A solicitação e a resposta deverão ser
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formuladas por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

9.16.2 O licitante que não aceitar prorrogar o prazo
de validade ou que não se manifestar no prazo
indicado pelo(a) Pregoeiro(a) terá sua proposta
rejeitada.

9.16.3 Caso o licitante concorde com a dilação do
prazo, não lhe será permitido modificar a proposta,
nem constituirá isto motivo para arguir futuramente
qualquer alteração de preços.

DE PARA

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 ou condição que impeça
a participação no certame ou a futura
contratação.

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

10.1.2 No caso de inabilitação, haverá nova
verificação, 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.

10.1 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 ou condição que impeça a
participação no certame ou a futura contratação,
mediante consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1 SICAF;

10.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas, mantido pela Controladoria-Geral da
União
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ce
is);

10.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis
por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de
Justiça
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consulta
r_requerido.php); e

10.1.4 Cadastro de Impedidos de Licitar, do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
(https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/C
onsultarImpedidos.aspx).

10.1.5 Para a consulta de pessoa jurídica poderá
haver a substituição das consultas indicadas nos
subitens 10.1.2 e 10.1.3 deste Edital pela Consulta
Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de
Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br).

10.1.6 A consulta ao cadastro indicado no subitem
10.1.3 deste Edital será realizada em nome da
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empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n.º 8.429,
de 02 de junho 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.

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

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

10.1.8 Constatada a existência de sanção ou de
condição impeditiva, o(a) Pregoeiro(a) reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.

10.1.8.1 O licitante será convocado para
manifestação previamente à sua desclassificação.

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

DE PARA

10.2 Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro
efetuará as consultas em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à
qualificação econômica financeira e
habilitação técnica.

10.2 Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro
efetuará as consultas em relação à habilitação
jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica.

OU

10.2 Caso atendidas as condições de
participação, a habilitação dos licitantes será
verificada pelo(a) Pregoeiro(a) por meio do SICAF,
nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista, à qualificação econômica financeira e à
qualificação técnica, e, alternativamente, por meio
dos documentos encaminhados pelos licitantes na
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forma do disposto no subitem 6.3 deste Edital.

10.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação
mediante utilização do SICAF, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no referido
sistema até o terceiro dia útil anterior à data
prevista para recebimento das propostas.

10.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as
comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão
pública, ou encaminhar a respectiva documentação
atualizada na forma do disposto no subitem 6.3
deste Edital.

DE PARA

10.3.6 Declaração de Inexistência de
Empregados Menores, de Idoneidade e de
Inexistência de Fatos Impeditivos.

10.3.6 Declaração de Inexistência de Empregados
Menores, de Idoneidade e de Inexistência de Fatos
Impeditivos.

Nota Explicativa: O item acima poderá ser
dispensado no caso de Pregão Eletrônico realizado
pela plataforma COMPRASNET, uma vez que o
licitante efetiva declarações equivalentes no sistema
como condição para participação no Pregão.

DE PARA

10.3.7 Os documentos acima deverão estar
acompanhados de suas alterações ou da respectiva
consolidação, devendo constar, entre os objetivos
sociais, a execução de atividades da mesma
natureza ou compatíveis com o(s) item(ns) OU
grupo(s) vencido(s) pelo licitante.

DE PARA

10.6.1 Os documentos referidos para
comprovação da habilitação poderão ser
apresentados em original, cópia autenticada
ou publicação em órgão da imprensa oficial.

10.6.2 A aceitação das certidões, quando
emitidas através da Internet, fica
condicionada à verificação de sua validade,
sendo dispensadas de autenticação.

10.6.3 Quando o prazo de validade não
estiver expresso no documento, o mesmo
será aceito com data de emissão não superior

10.6.1 Os documentos referidos para comprovação
da habilitação poderão ser apresentados em
original, cópia autenticada ou publicação em órgão
da imprensa oficial.

Nota Explicativa: Adotar a redação do subitem
10.6.1 quando for realizado o Pregão em sua forma
Presencial.

10.6.2 A aceitação das certidões emitidas pela
internet está condicionada à posterior verificação da
sua autenticidade e validade pelo Pregoeiro, por
meio de consulta ao site do órgão emissor ou junto
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a 90 (noventa) dias do recebimento dos
envelopes.

às unidades administrativas competentes.

10.6.3 Será considerada como válida pelo prazo de
90 (noventa) dias, contados a partir da data da
respectiva emissão, a certidão que não apresentar
prazo de validade, exceto se anexada legislação
específica indicativa de prazo distinto.

DE PARA

10.9 Os documentos exigidos para habilitação
relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes,
por meio de funcionalidade presente no
sistema (upload), no prazo de ..............., após
solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico. Somente mediante autorização
do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade
do sistema, será aceito o envio da
documentação por meio do fac-símile (XX)
XXXX-XXXX ou do e-mail xxxxx@xxxxxx.gov.br.

Ou

10.9 Os documentos exigidos para habilitação
relacionados nos subitens acima, deverão ser
protocolizados em envelope separado,
juntamente com a proposta.

10.9 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, em
prazo de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de
inabilitação.

10.9.1 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita pelo licitante, antes de findo o prazo.

DE PARA

12.1.3 Após a manifestação o licitante terá
prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentação das razões recursais, ficando os
demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.

12.1.3 Após a manifestação o licitante terá prazo de
03 (três) dias para a apresentação das razões
recursais, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.

DE PARA

16.3.2 Na hipótese de envio da Ata de
Registro de Preços por correspondência a
contagem do prazo terá como marco inicial a
entrega do instrumento ao destinatário.

16.3.2 Alternativamente à convocação para
comparecer perante o Município de Cascavel para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a
Administração poderá encaminhá-la para assinatura
mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data de seu recebimento.

DE PARA
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16.5 O prazo de vigência da Ata de Registro
de Preços será de 12 (doze) meses,
improrrogáveis, sendo contado a partir da
data de sua assinatura.

16.5 O prazo de vigência da Ata de Registro de
Preços será de 12 (doze) meses, improrrogáveis,
contado a partir da data de sua assinatura.

Ou

16.5 O prazo de vigência da Ata de Registro de
Preços será de ......... (................) meses, contado a
partir da data de sua assinatura, prorrogável na
forma do artigo 11 do Decreto n.º 10.248/2011.

DE PARA

22.6.2. As penalidades serão
obrigatoriamente registradas no CAFILC.

22.6.2 As penalidades serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos
de Licitar e Contratar com a Administração Pública
do Município de Cascavel – CAFILC e no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

DE PARA

24.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Termo de

Contrato;

24.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Ata de Registro de

Preços;

24.14.7.1 - ANEXO VII-A - Declaração de Integridade

e Ética: Lei Anticorrupção n.º 12.846, de 2013;

DE PARA

2.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro
de Preços é de ............................. (...............)
meses, prorrogável na forma do art. 11 do
Decreto n.º 10.248/2011, contado a partir da
data de sua assinatura.

2.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de
Preços é de 12 (doze) meses, improrrogáveis,
contado a partir da data de sua assinatura.

Ou

2.2 O prazo de vigência desta Ata de Registro de
Preços é de ...... (...............) meses, contado a partir
da data de sua assinatura, prorrogável na forma do
artigo 11 do Decreto n.º 10.248/2011.

DE PARA

CLÁUSULA SEXTA – DA FRAUDE E DA
CORRUPÇÃO

6.1 A detentora deve observar e fazer
observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratação,
o mais alto padrão de ética durante todo o
processo de contratação e de execução do
objeto contratual. Para os propósitos desta

CLÁUSULA SEXTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

6.1 Para a execução desta Ata de Registro de
preços, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou
aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta própria quanto através de
outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou não
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cláusula, definem-se as seguintes práticas:

6.1.1 “prática corrupta”: oferecer, dar,
receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de
influenciar a ação de servidor público na
execução de contrato;

6.1.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou
omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de execução de
contrato;

6.1.3 “prática colusiva”: 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;

6.1.4 “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;

6.1.5 “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, deste Edital; (ii) atos cuja
intenção seja impedir materialmente o
exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.

6.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou
integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, este organismo imporá sanção
sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive
declarando-a inelegível, indefinidamente ou
por prazo determinado, para a outorga de
contratos financiados pelo organismo se, em
qualquer momento, constatar o envolvimento
da empresa, diretamente ou por meio de um

financeiras ou benefícios de qualquer espécie que
constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma que não relacionada a
esta Ata de Registro de preços, devendo garantir,
ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

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

6.2.1 “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou
solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de
servidor público na execução de contrato;

6.2.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou
omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de execução de contrato;

6.2.3 “prática colusiva”: 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;

6.2.4 “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;

6.2.5 “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, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja
impedir materialmente o exercício do direito de o
organismo financeiro multilateral promover
inspeção.

6.3 Caso a autoridade competente para a
aplicação das sanções estabelecidas no Termo de
Referência, constatar a existência de indícios de
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agente, em práticas corruptas, fraudulentas,
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao
participar da licitação ou da execução um
contrato financiado pelo organismo.

6.3 Considerando os propósitos das cláusulas
acima, o licitante vencedor, como condição
para a contratação, deverá concordar e
autorizar que, na hipótese de o contrato vir a
ser financiado, em parte ou integralmente,
por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso,
permitirá que 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.

Nota explicativa: Utilizar esta cláusula somente
nos processo originários da Secretaria Municipal
de Saúde, conforme Resolução n.º 329/2015 da
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

prática de infração administrativa tipificada pela Lei
n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo
à administração pública nacional ou estrangeira,
cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão
ser remetidas a quem for de competência, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão
sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR, regulamentado pelo
Decreto n.º 8.420, de 2015.

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

DE PARA

Torna-se público que o Município de
Cascavel, Estado do Paraná, por intermédio
da Divisão de Licitações,
sediado(a) .........................(endereço),
realizará licitação, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO OU PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO (por
item, lote/grupo). Esta licitação será
processada com fundamento nas
disposições da Constituição da República
Federativa do Brasil em seus artigos 37,
inciso XXI, e 170, inciso IX, da Lei n.º 10.520,
de 17 de julho de 2002, da Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro
de 2006, e suas alterações, da Constituição
do Estado do Paraná em seu artigo 27,
inciso XX, da Lei Municipal n.º 6.772, de 10
de novembro de 2017, e dos Decretos
Municipais n.º 9.032/2009, 11.445/2013,
14.405/2018, 15.031/2019 e 15.368/2020,
Decreto Federal 10.024/2019, das normas
contidas neste edital e em seus anexos, do
qual fazem parte integrante, aplicando-se
no que couberem as disposições contidas na
Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de
1993, na Instrução Normativa n°01/2018 -
SEPLAG e na legislação específica aplicável
ao objeto licitado

NOTA EXPLICATIVA: Ajustar o Preâmbulo
caso se trate de Pregão na forma Presencial,
e quando existir a previsão da utilização de
verbas oriundas da União, acrescentar o
Decreto Federal 10.024/2019.

Torna-se público que o Município de Cascavel,
Estado do Paraná, por intermédio da Divisão de
Licitações, sediado(a) .........................(endereço),
realizará licitação, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO OU PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO/MAIOR DESCONTO (por item, lote/grupo).
Esta licitação será processada com fundamento nas
disposições da Constituição da República Federativa
do Brasil em seus artigos 37, inciso XXI, e 170, inciso
IX, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e
suas alterações, da Constituição do Estado do Paraná
em seu artigo 27, inciso XX, da Lei Municipal n.º
6.772, de 10 de novembro de 2017, do Decreto
Municipal n.º 15.368/2020, das normas contidas
neste edital e em seus anexos, do qual fazem parte
integrante, aplicando-se no que couberem as
disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993, e na legislação específica aplicável ao
objeto licitado.

NOTA EXPLICATIVA: Ajustar o Preâmbulo caso se
trate de Pregão na forma Presencial.

DE PARA

1.1. O objeto da presente licitação é a
escolha mais vantajosa para a aquisição
de ....................................................,
conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha mais
vantajosa para a aquisição
de ...................................................., conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.
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anexos.
1.1.1 Em caso de discordância existente entre as
especificações do objeto descritas no Sistema de
Pregão Eletrônico .................. e as especificações
constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

Nota Explicativa: A utilização do subitem 1.1.1 se dará
apenas quando o Pregão for realizado na forma
eletrônica, hipótese em que sua redação deverá
refletir as regras e especificidades da plataforma
eletrônica utilizada pela Administração para a
realização do certame.

DE PARA

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação
é exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006.

Nota Explicativa: Utilizar o item 2.3 apenas
se houver itens com participação exclusiva
de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte em razão do valor, conforme art. 48
da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é
exclusiva a microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006.

Ou

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é
exclusiva a microempresas e empresas de pequeno
porte, sediadas no Município de Cascavel ou na
Região Metropolitana de Cascavel, nos termos do
artigo 48 da Lei Complementar n.º 123, de 2006, e do
§ 1º do artigo 33 da Lei Complementar n.º 63, de 04
de setembro de 2009.

Ou

2.3 Para os itens ....., ....., ....., não se aplicará o
disposto no artigo 48 da Lei Complementar n.º 123,
de 2006, em decorrência das justificativas
apresentadas no Termo de Referência e em
consonância com o previsto no artigo 49 do referido
diploma legal.

Nota Explicativa: Optar por uma das possíveis
redações para o item 2.3, ou suprimi-lo, conforme o
caso.

DE PARA

6 DO ENVIO E DA ANÁLISE DA PROPOSTA

6.1 A participação no certame dar-se-á por

6 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado
e subsequente encaminhamento da
proposta de preços, por meio do sistema
eletrônico no sítio www.xxxxxxxx, opção
"login"> opção “licitação pública”>“sala de
negociação”.

6.2 O licitante deverá encaminhar a
proposta por meio do sistema eletrônico até
a data e horário marcados para abertura da
sessão, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de
propostas.

6.3 O encaminhamento de proposta para o
sistema eletrônico pressupõe o pleno
conhecimento e atendimento às exigências
de habilitação previstas neste edital, sendo
o licitante responsável por todas as
transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

6.4 Caberá 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.

6.5 Caso haja desconexão com o Pregoeiro
no decorrer da etapa competitiva do
pregão, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retornando o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6 Quando a desconexão persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do pregão será suspensa e terá reinício
somente após reagendamento /
comunicação expressa aos participantes via
“chat” do sistema eletrônico, onde será
designado dia e hora para a continuidade da
sessão.

6.1 O envio da proposta e dos documentos de
habilitação exigidos neste Edital ocorrerá por meio de
chave de acesso e senha.

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

6.2.1 Valor unitário e total do item ou percentual de
desconto;

6.2.2 Marca;

6.2.3 Fabricante;

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

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a
proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma
objetiva, na fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o
órgão não dispõe de informações suficientes para
julgar a aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também
poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de
arquivo anexo, contendo as informações relevantes
para a análise da proposta.

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

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

6.3 Os licitantes encaminharão, exclusivamente
por meio do sistema, os documentos de habilitação
exigidos neste Edital, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
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6.7 Havendo a necessidade de suspensão da
sessão do pregão o pregoeiro designará
novo dia e horário para a continuidade do
certame.

6.8 O andamento do procedimento de
licitação, entre a data de abertura das
propostas e a adjudicação do objeto, deve
ser acompanhado pelos participantes por
meio do portal
www.bbmnetlicitacoes.com.br/www.compr
asgovernamentais.gov.br, que veiculará
avisos, convocações, desclassificações de
licitantes, justificativas e outras decisões
referentes ao procedimento.

6.9 Qualquer dúvida dos interessados em
relação ao acesso no sistema xxxxxxxx
poderá ser esclarecida através dos canais de
atendimento da xxxxxxxxxxxx, de segunda a
sexta-feira, das xxxx às xxx horas (Horário
de Brasília) através dos canais informados
no site www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Nota Explicativa 1: A redação deste item
ficará condicionado as regras da plataforma
eletrônica utilizada pela Administração para
a operacionalização do Pregão Eletrônico.

6.10 Até a abertura da sessão, os licitantes
poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

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

6.11.1 Valor unitário e total do item ou
percentual de desconto;

6.11.2 Marca;

6.11.3 Fabricante;

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

etapa de envio dessa documentação.

6.4 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 do sistema.

6.4.1 Os documentos exigidos para habilitação que
não estejam contemplados no SICAF deverão ser
enviados pelo licitante conforme disposto no subitem
6.3 deste Edital.

6.5 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 § 1º
do artigo 43 da Lei Complementar n.º 123, de 2006,
sob pena de inabilitação.

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

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

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

Nota Explicativa: Constar este item somente quando
for utilizado o Pregão Eletrônico. A redação deste item
ficará condicionada às regras da plataforma
eletrônica utilizada pela Administração para a
operacionalização do Pregão Eletrônico e à
possibilidade (ou não) de utilização do SICAF para fins
de habilitação dos licitantes.
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Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir
que a proposta contenha determinados
elementos, os quais auxiliarão o órgão
licitante a examinar de forma objetiva, na
fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais
elementos, o órgão não dispõe de
informações suficientes para julgar a
aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento,
também poderá ser solicitado pelo
Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes para a
análise da proposta.

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

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

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

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

6.10 Os licitantes devem respeitar os preços
máximos, quando participarem de licitações
públicas;

6.10.1 A ocorrência de superfaturamento
por sobrepreço na execução do contrato por
parte dos contratados pode ensejar a
responsabilização pelo Tribunal de Contas
do Estado do Paraná e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes
consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei ou condenação dos
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agentes públicos responsáveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuízos ao
erário.

6.11 A análise das propostas pelo (a)
Pregoeiro (a) visará o atendimento das
condições estabelecidas neste edital e seus
anexos, sendo requisitos desta:

6.11.1 Ser redigida por meio mecânico, sem
emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões
que possam prejudicar a sua inteligência e
autenticidade.

6.11.2 Conter Razão Social, número de
inscrição no CNPJ, endereço e telefone do
licitante.

6.11.3 Conter preços unitários e valor total
com 02 (duas) casas decimais após a
vírgula.

6.11.4 Conter assinatura do representante
legal da proponente.

6.12 Serão rejeitadas as propostas que:

6.12.1 Sejam incompletas, isto é, contenham
informações insuficientes que não permitam
a perfeita identificação do objeto licitado ou
não atendam aos requisitos elencados no
item 6.19.

6.12.2 Contiverem qualquer limitação ou
condição substancialmente contrastante
com o presente edital, ou seja,
manifestamente inexequíveis, por decisão
do Pregoeiro.

6.12.3 Cujo objeto não atenda às
especificações, prazos e condições fixados
neste edital.

6.12.4 Forem apresentadas por grandes
empresas, em itens exclusivos e/ou cotas
exclusivas/em lotes exclusivos nos termos da
LC 123/06.

6.13 Somente usufruirão do tratamento
diferenciado e favorecido previsto na Lei
Complementar 123/2006 as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte que
apresentarem comprovação documental de
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seu enquadramento (preferencialmente por
meio de declaração, conforme Modelo em
Anexo), a qual deverá ser apresentada junto
dos documentos de credenciamento ou no
envelope Proposta Comercial.

6.14 O Pregoeiro poderá, a seu critério, a
qualquer momento, solicitar ao licitante que
este reafirme permanecer enquadrado no
regime beneficiado instituído pelo
supracitado dispositivo legal mediante
preenchimento de próprio punho de
declaração.

Nota Explicativa: Constar este item somente
quando for utilizado o Pregão Eletrônico.

DE PARA

9.31 Havendo eventual empate entre
propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, §
2º, da Lei n.º 8.666/1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos serviços:

9.31.1 Prestados por empresas brasileiras;

9.31.2 Prestados por empresas que invistam
em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

9.31.3 Prestados por empresas que
comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação.

9.31 Havendo eventual empate entre propostas ou
lances, o critério de desempate será aquele previsto
no § 2º do artigo 3º da Lei n.º 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens produzidos:

9.31.1 No país;

9.31.2 Por empresas brasileiras;

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

9.31.4 Por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.

DE PARA

9.23.1 Havendo eventual empate entre
propostas, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº
8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos serviços:

9.23.2 prestados por empresas brasileiras;

9.23.3 prestados por empresas que invistam

9.23.1 Havendo eventual empate entre propostas ou
lances, o critério de desempate será aquele previsto
no § 2º do artigo 3º da Lei n.º 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens produzidos:

9.23.1.1 No país;

9.23.1.2 Por empresas brasileiras;
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em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

9.23.4 prestados por empresas que
comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação.

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

9.23.1.4 Por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.

DE PARA

10.3. 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.

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

10.2.4 Não estiver em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital.

10.3 Quando a cota destinada à participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno
porte e aquela destinada à participação geral for
vencida pelo mesmo licitante, este deverá manter
para ambas as mesmas condições de sua melhor
proposta, não se admitindo preços diferentes
praticados por uma mesma microempresa ou
empresa de pequeno porte em relação a um mesmo
objeto.

DE PARA

10.4 O Pregoeiro poderá convocar o
licitante para enviar documento digital, por
meio de funcionalidade disponível no
sistema, estabelecendo no “chat” prazo
mínimo de …...... (…....), sob pena de não
aceitação da proposta.

Ou

10.4 O Pregoeiro poderá convocar o
licitante para envio da documentação
complementar no prazo de ........(..........),
sob pena de não aceitação da proposta

10.4 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para
enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, ou para sanear
a proposta, estabelecendo no “chat” prazo mínimo
de …...... (…....), sob pena de não aceitação da
proposta.

Ou

10.4 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para
envio da documentação complementar, ou para
sanear a proposta, no prazo de ........(..........), sob
pena de não aceitação da proposta
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Nota explicativa1: A redação do subitem
10.4 deverá ser utilizada de acordo com a
modalidade de contratação utilizada
(Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial) e
neste caso a Administração deverá fixar
tempo mínimo razoável para eventual
apresentação do documento solicitado,
considerando, para tanto, a complexidade
da licitação.

10.4.1. 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.

10.4.1.1. O prazo estabelecido pelo
Pregoeiro poderá ser prorrogado por
solicitação escrita e justificada do licitante,
formulada antes de findo o prazo
estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

Nota Explicativa: A redação do subitem 10.4 deverá
ser utilizada de acordo com a modalidade de
contratação utilizada (Pregão Eletrônico ou
Presencial) e neste caso a Administração deverá fixar
tempo mínimo razoável para eventual apresentação
do documento solicitado ou saneamento da proposta,
considerando, para tanto, a complexidade da
licitação.

10.4.1. 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.

10.4.2 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser
prorrogado por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo
estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

10.4.3 Após o primeiro envio, o(a) Pregoeiro analisará
a proposta e, se verificar alguma incongruência, dará
a primeira oportunidade para saneamento. Caso
persistam inconformidades na proposta, o(a)
Pregoeiro dará a segunda e, se for o caso, a terceira e
última oportunidade para correção. Se na terceira
oportunidade o licitante não conseguir adequar a
proposta, ele será desclassificado, podendo ser
convocados os demais licitantes, seguindo a ordem de
classificação.

DE PARA

10.23 Caso o prazo de validade da proposta expire
antes do encerramento do certame, o(a) Pregoeiro(a)
realizará diligência com o licitante, nos termos do § 3º
do artigo 43 da Lei n.º 8.666, de 1993, como forma de
prorrogar o referido prazo.

10.23.1 A solicitação e a resposta deverão ser
formuladas por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

10.23.2 O licitante que não aceitar prorrogar o prazo
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de validade ou que não se manifestar no prazo
indicado pelo(a) Pregoeiro(a) terá sua proposta
rejeitada.

10.23.3 Caso o licitante concorde com a dilação do
prazo, não lhe será permitido modificar a proposta,
nem constituirá isto motivo para arguir futuramente
qualquer alteração de preços.

DE PARA

11.1 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 ou condição que
impeça a participação no certame ou a
futura contratação.

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

11.1.2 No caso de inabilitação, haverá nova
verificação, 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.

11.1 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 ou condição que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante consulta
aos seguintes cadastros:

11.1.1 SICAF;

11.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas, mantido pela Controladoria-Geral da
União
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
);

11.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar
_requerido.php); e

11.1.4 Cadastro de Impedidos de Licitar, do Tribunal
de Contas do Estado do Paraná
(https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Co
nsultarImpedidos.aspx).

11.1.5 Para a consulta de pessoa jurídica poderá
haver a substituição das consultas indicadas nos
subitens 11.1.2 e 11.1.3 deste Edital pela Consulta
Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas
da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br).

11.1.6 A consulta ao cadastro indicado no subitem
11.1.3 deste Edital será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário,
por força do artigo 12 da Lei n.º 8.429, de 02 de junho
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder
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Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.

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

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

11.1.8 Constatada a existência de sanção ou de
condição impeditiva, o(a) Pregoeiro(a) reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.

11.1.8.1 O licitante será convocado para manifestação
previamente à sua desclassificação.

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

DE PARA

11.2 Não ocorrendo inabilitação, o
Pregoeiro efetuará as consultas em relação
à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à
qualificação econômica financeira e
habilitação técnica.

11.2 Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro efetuará
as consultas em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica.

OU

11.2 Caso atendidas as condições de participação,
a habilitação dos licitantes será verificada pelo(a)
Pregoeiro(a) por meio do SICAF, nos documentos por
ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e à qualificação técnica, e,
alternativamente, por meio dos documentos
encaminhados pelos licitantes na forma do disposto
no subitem 6.3 deste Edital.

11.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação
mediante utilização do SICAF, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no referido
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sistema até o terceiro dia útil anterior à data prevista
para recebimento das propostas.

11.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as
comprovações constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar a respectiva documentação atualizada na
forma do disposto no subitem 6.3 deste Edital.

DE PARA

11.3.6 Declaração de Inexistência de
Empregados Menores, de Idoneidade e de
Inexistência de Fatos Impeditivos.

11.3.6 Declaração de Inexistência de Empregados
Menores, de Idoneidade e de Inexistência de Fatos
Impeditivos.

Nota Explicativa: O item acima poderá ser dispensado
no caso de Pregão Eletrônico realizado pela
plataforma COMPRASNET, uma vez que o licitante
efetiva declarações equivalentes no sistema como
condição para participação no Pregão.

DE PARA

11.6.1 Os documentos referidos para
comprovação da habilitação poderão ser
apresentados em original, cópia autenticada
ou publicação em órgão da imprensa oficial.

11.6.2 A aceitação das certidões, quando
emitidas através da Internet, fica
condicionada à verificação de sua validade,
sendo dispensadas de autenticação.

11.6.3 Quando o prazo de validade não
estiver expresso no documento, o mesmo
será aceito com data de emissão não
superior a 90 (noventa) dias do recebimento
dos envelopes.

11.6.1 Os documentos referidos para comprovação da
habilitação poderão ser apresentados em original,
cópia autenticada ou publicação em órgão da
imprensa oficial.

OU

11.6.1 Somente haverá a necessidade de
comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não
digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.

11.6.2 A aceitação das certidões emitidas pela
internet está condicionada à posterior verificação da
sua autenticidade e validade pelo Pregoeiro, por meio
de consulta ao site do órgão emissor ou junto às
unidades administrativas competentes.

11.6.3 Será considerada como válida pelo prazo de
90 (noventa) dias, contados a partir da data da
respectiva emissão, a certidão que não apresentar
prazo de validade, exceto se anexada legislação
específica indicativa de prazo distinto.

DE PARA

11.6.11 Havendo a necessidade de envio de
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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, em
prazo de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de
inabilitação.

11.6.11.1 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita pelo licitante, antes de findo o prazo.

DE PARA

11.7. Os documentos acima deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

11.7. Os documentos elencados no subitem 11.3
deste Edital deverão estar acompanhados de suas
alterações ou da respectiva consolidação, devendo
constar, entre os objetivos sociais, a execução de
atividades da mesma natureza ou compatíveis com
o(s) item(ns) OU grupo(s) vencido(s) pelo licitante.

DE PARA

13.1.2 Após a manifestação o licitante terá prazo
de 03 (três) dias úteis para a apresentação das
razões recursais, ficando os demais licitantes
desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.

13.1.2 Após a manifestação o licitante terá prazo
de 03 (três) dias para a apresentação das razões
recursais, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

JUSTIFICATIVA

O prazo para apresentar recurso na modalidade Pregão deveria ser de 3 (três) dias corridos, como
consta do inciso XVIII, do artigo 4º, da Lei 10.520/2002, que assim trata a questão:

“XVIII – declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3
(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes
desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos”;

Também o Decreto Municipal n.º 15.368, de 2020, que regulamenta o Pregão no âmbito do
Município de Cascavel, prevê o prazo em dias corridos:

Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido
na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recorrer.

§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo
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de três dias.

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas
contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente,
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.

DE PARA

21. DO PAGAMENTO

21.1 As regras acerca do reajuste do valor
contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.

21. DO PAGAMENTO

21.1 As regras acerca do pagamento são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a
este Edital.

DE PARA

22.6.2. As penalidades serão obrigatoriamente
registradas no CAFILC.

22.6.2 As penalidades serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública do Município de Cascavel
– CAFILC e no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF.

DE PARA

24.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Termo de

Contrato;

24.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Termo de

Contrato;

24.14.7.1 - ANEXO VII-A - Declaração de

Integridade e Ética: Lei Anticorrupção n.º 12.846,

de 2013;

DE PARA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FRAUDE E DA
CORRUPÇÃO

15.1 A CONTRATADA deve observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante
toda a execução do objeto contratual. Para os
propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes
práticas:

15.1.1 “prática corrupta”: oferecer, dar,
receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de
influenciar a ação de servidor público na

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FRAUDE E DA
CORRUPÇÃO

15.1 Para a execução desta Ata de Registro de
preços, nenhuma das partes poderá oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto
através de outrem, qualquer pagamento,
doação, compensação, vantagens financeiras ou
não financeiras ou benefícios de qualquer
espécie que constituam prática ilegal ou de
corrupção, seja de forma direta ou indireta
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execução de contrato;

15.1.2 “prática fraudulenta”: a falsificação
ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar a execução de contrato;

15.1.3 “prática colusiva”: 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;

15.1.4 “prática coercitiva”: causar dano ou
ameaçar causar dano, direta ou
indiretamente, às pessoas ou sua
propriedade, visando afetar a execução do
contrato;

15.1.5 “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, deste contrato; (ii) atos cuja
intenção seja impedir materialmente o
exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.

15.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou
integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este
organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível,
indefinidamente ou por prazo determinado, para a
outorga de 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 execução de um
contrato financiado pelo organismo.

15.3 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, permitirá que
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

quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma que não relacionada a esta Ata de Registro
de preços, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma
forma.

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

15.2.1 “prática corrupta”: oferecer, dar,
receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar
a ação de servidor público na execução de
contrato;

15.2.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou
omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de execução de contrato;

15.2.3 “prática colusiva”: 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;

15.2.4 “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;

15.2.5 “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, deste Edital; (ii)
atos cuja intenção seja impedir materialmente o
exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.

15.3 Caso a autoridade competente para a
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contrato.

Nota explicativa: Utilizar esta cláusula somente nos
processo originários da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme Resolução n.º 329/2015 da
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

aplicação das sanções estabelecidas no Termo de
Referência, constatar a existência de indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela
Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013, como
ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas a quem for de
competência, com despacho fundamentado,
para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização -
PAR, regulamentado pelo Decreto n.º 8.420, de
2015.

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

DE PARA

Torna-se público que o Município de
Cascavel, Estado do Paraná, por
intermédio da Divisão de Licitações,
sediado(a) .........................(endereço),
realizará licitação, na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO OU PRESENCIAL,
para Registro de Preços, do tipoMENOR
PREÇO/MAIOR DESCONTO (por item,
lote/grupo). Esta licitação será
processada com fundamento nas
disposições da Constituição da
República Federativa do Brasil em seus
artigos 37, inciso XXI, e 170, inciso IX, da
Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002,
da Lei Complementar n.º 123, de 14 de
dezembro de 2006, e suas alterações,
da Constituição do Estado do Paraná em
seu artigo 27, inciso XX, da Lei Municipal
n.º 6.772, de 10 de novembro de 2017,
e dos Decretos Municipais n.º
9.032/2009, 10.248/2011, 11.445/2013,
14.405/2018 15.031/2019 e
15.368/2020, Decreto Federal
10.024/2019, das normas contidas neste
edital e em seus anexos, do qual fazem
parte integrante, aplicando-se no que
couberem as disposições contidas na Lei
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de
1993, na Instrução Normativa
n°01/2018 - SEPLAG e na legislação
específica aplicável ao objeto licitado.

NOTA EXPLICATIVA: Ajustar o
Preâmbulo caso se trate de Pregão na
forma Presencial, e quando existir a
previsão da utilização de verbas
oriundas da União, acrescentar o
Decreto Federal 10.024/2019.

Torna-se público que o Município de Cascavel, Estado do
Paraná, por intermédio da Divisão de Licitações,
sediado(a) .........................(endereço), realizará licitação,
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO OU PRESENCIAL,
para Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO/MAIOR
DESCONTO (por item, lote/grupo). Esta licitação será
processada com fundamento nas disposições da
Constituição da República Federativa do Brasil em seus
artigos 37, inciso XXI, e 170, inciso IX, da Lei n.º 10.520, de
17 de julho de 2002, da Lei Complementar n.º 123, de 14
de dezembro de 2006, e suas alterações, da Constituição
do Estado do Paraná em seu artigo 27, inciso XX, da Lei
Municipal n.º 6.772, de 10 de novembro de 2017, dos
Decretos Municipais n.º 10.248/2011 e 15.368/2020, das
normas contidas neste edital e em seus anexos, do qual
fazem parte integrante, aplicando-se no que couberem as
disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993, e na legislação específica aplicável ao
objeto licitado.

NOTA EXPLICATIVA: Ajustar o Preâmbulo caso se trate de
Pregão na forma Presencial.

DE PARA

1.1. O objeto da presente licitação é a
escolha mais vantajosa para a aquisição

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha mais
vantajosa para a aquisição
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de ....................................................,
conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.

de ...................................................., conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.1.1 Em caso de discordância existente entre as
especificações do objeto descritas no Sistema de Pregão
Eletrônico .................. e as especificações constantes
deste Edital, prevalecerão as últimas.

Nota Explicativa: A utilização do subitem 1.1.1 se dará
apenas quando o Pregão for realizado na forma
eletrônica, hipótese em que sua redação deverá refletir as
regras e especificidades da plataforma eletrônica utilizada
pela Administração para a realização do certame.

DE PARA

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a
participação é exclusiva a
microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 48 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Nota Explicativa: Utilizar o item 2.3
apenas se houver itens com participação
exclusiva de Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte em razão do valor,
conforme art. 48 da Lei Complementar
nº 123, de 2006.

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é exclusiva a
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos
do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Ou

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é exclusiva a
microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas
no Município de Cascavel ou na Região Metropolitana de
Cascavel, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar
n.º 123, de 2006, e do § 1º do artigo 33 da Lei
Complementar n.º 63, de 04 de setembro de 2009.

Ou

2.3 Para os itens ....., ....., ....., não se aplicará o disposto
no artigo 48 da Lei Complementar n.º 123, de 2006, em
decorrência das justificativas apresentadas no Termo de
Referência e em consonância com o previsto no artigo 49
do referido diploma legal.

Nota Explicativa: Optar por uma das possíveis redações
para o item 2.3, ou suprimi-lo, conforme o caso.

DE PARA

6 DO ENVIO E DA ANÁLISE DA
PROPOSTA

6.1 A participação no certame dar-se-á

6 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 O envio da proposta e dos documentos de habilitação
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por meio da digitação da senha pessoal
e intransferível do representante
credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de
preços, por meio do sistema eletrônico
no sítio www.xxxxxxxx, opção "login">
opção “licitação pública”>“sala de
negociação”.

6.2 O licitante deverá encaminhar a
proposta por meio do sistema eletrônico
até a data e horário marcados para
abertura da sessão, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a fase
de recebimento de propostas.

6.3 O encaminhamento de proposta
para o sistema eletrônico pressupõe o
pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas neste
edital, sendo o licitante responsável por
todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.

6.4 Caberá 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.

6.5 Caso haja desconexão com o
Pregoeiro no decorrer da etapa
competitiva do pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos
lances, retornando o Pregoeiro, quando
possível, sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.

6.6 Quando a desconexão persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão será suspensa e terá
reinício somente após reagendamento /
comunicação expressa aos participantes
via “chat” do sistema eletrônico, onde

exigidos neste Edital ocorrerá por meio de chave de
acesso e senha.

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

6.2.1 Valor unitário e total do item ou percentual de
desconto;

6.2.2 Marca;

6.2.3 Fabricante;

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

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a
proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva,
na fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o
órgão não dispõe de informações suficientes para julgar a
aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá
ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes para a análise da
proposta.

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

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

6.3 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema, os documentos de habilitação exigidos
neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

6.4 Os licitantes poderão deixar de apresentar os
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será designado dia e hora para a
continuidade da sessão.

6.7 Havendo a necessidade de
suspensão da sessão do pregão o
pregoeiro designará novo dia e horário
para a continuidade do certame.

6.8 O andamento do procedimento de
licitação, entre a data de abertura das
propostas e a adjudicação do objeto,
deve ser acompanhado pelos
participantes por meio do portal
www.bbmnetlicitacoes.com.br/www.co
mprasgovernamentais.gov.br, que
veiculará avisos, convocações,
desclassificações de licitantes,
justificativas e outras decisões
referentes ao procedimento.

6.9 Qualquer dúvida dos interessados
em relação ao acesso no sistema
xxxxxxxx poderá ser esclarecida através
dos canais de atendimento da
xxxxxxxxxxxx, de segunda a sexta-feira,
das xxxx às xxx horas (Horário de
Brasília) através dos canais informados
no site www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Nota Explicativa 1: A redação deste
item ficará condicionado as regras da
plataforma eletrônica utilizada pela
Administração para a operacionalização
do Pregão Eletrônico.

6.10 Até a abertura da sessão, os
licitantes poderão retirar ou substituir as
propostas apresentadas.

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

6.11.1 Valor unitário e total do item ou
percentual de desconto;

6.11.2 Marca;

6.11.3 Fabricante;

6.11.4 Descrição detalhada do objeto,
contendo as informações similares à

documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos
dados constantes do sistema.

6.4.1 Os documentos exigidos para habilitação que não
estejam contemplados no SICAF deverão ser enviados
pelo licitante conforme disposto no subitem 6.3 deste
Edital.

6.5 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 § 1º do artigo 43 da Lei
Complementar n.º 123, de 2006, sob pena de inabilitação.

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

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

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

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for
utilizado o Pregão Eletrônico. A redação deste item ficará
condicionada às regras da plataforma eletrônica utilizada
pela Administração para a operacionalização do Pregão
Eletrônico e à possibilidade (ou não) de utilização do SICAF
para fins de habilitação dos licitantes.
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especificação do Termo de Referência:
indicando, no que for aplicável, o
modelo, prazo de validade ou de
garantia, número do registro ou
inscrição do bem no órgão competente,
quando for o caso;

Nota explicativa: O Edital pode e deve
exigir que a proposta contenha
determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar
de forma objetiva, na fase de aceitação,
sua real adequação e exequibilidade.
Sem a indicação de tais elementos, o
órgão não dispõe de informações
suficientes para julgar a aceitabilidade
da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento,
também poderá ser solicitado pelo
Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes
para a análise da proposta.

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

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

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

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

5.10 Os licitantes devem respeitar os
preços máximos, quando participarem
de licitações públicas;
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5.10.1 A ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato por parte dos
contratados pode ensejar a
responsabilização pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná e, após o
devido processo legal, gerar as
seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei
ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuízos ao erário.

6.19 A análise das propostas pelo (a)
Pregoeiro (a) visará o atendimento das
condições estabelecidas neste edital e
seus anexos, sendo requisitos desta:

6.19.1 Ser redigida por meio mecânico,
sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou
borrões que possam prejudicar a sua
inteligência e autenticidade.

6.19.2 Conter Razão Social, número de
inscrição no CNPJ, endereço e telefone
do licitante.

6.19.3 Conter preços unitários e valor
total com 02 (duas) casas decimais após
a vírgula.

6.19.4 Conter assinatura do
representante legal da proponente.

6.20 Serão rejeitadas as propostas que:

6.20.1 Sejam incompletas, isto é,
contenham informações insuficientes
que não permitam a perfeita
identificação do objeto licitado ou não
atendam aos requisitos elencados no
item 6.19.

6.20.2 Contiverem qualquer limitação ou
condição substancialmente contrastante
com o presente edital, ou seja,
manifestamente inexequíveis, por
decisão do Pregoeiro.

6.20.3 Cujo objeto não atenda às
especificações, prazos e condições
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fixados neste edital.

6.20.4 Forem apresentadas por grandes
empresas, em itens exclusivos e/ou
cotas exclusivas/em lotes exclusivos nos
termos da LC 123/06.

6.21 Somente usufruirão do tratamento
diferenciado e favorecido previsto na Lei
Complementar 123/2006 as
Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte que apresentarem comprovação
documental de seu enquadramento
(preferencialmente por meio de
declaração, conforme Modelo em
Anexo), a qual deverá ser apresentada
junto dos documentos de
credenciamento ou no envelope
Proposta Comercial.

6.22 O Pregoeiro poderá, a seu critério,
a qualquer momento, solicitar ao
licitante que este reafirme permanecer
enquadrado no regime beneficiado
instituído pelo supracitado dispositivo
legal mediante preenchimento de
próprio punho de declaração.

Nota Explicativa: Constar este item
somente quando for utilizado o Pregão
Eletrônico.

DE PARA

9.31 Havendo eventual empate entre
propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art.
3º, § 2º, da Lei n.º 8.666/1993,
assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos serviços:

9.31.1 Prestados por empresas
brasileiras;

9.31.2 Prestados por empresas que
invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;

9.31.3 Prestados por empresas que
comprovem cumprimento de reserva de

9.31 Havendo eventual empate entre propostas ou
lances, o critério de desempate será aquele previsto no §
2º do artigo 3º da Lei n.º 8.666, de 1993, assegurando-se
a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

9.31.1 No país;

9.31.2 Por empresas brasileiras;

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

9.31.4 Por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na
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cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na
legislação.

legislação.

DE PARA

9.23.1 Havendo eventual empate entre
propostas, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei
nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos
serviços:

9.23.2 prestados por empresas
brasileiras;

9.23.3 prestados por empresas que
invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;

9.23.4 prestados por empresas que
comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na
legislação.

9.23.1 Havendo eventual empate entre propostas ou
lances, o critério de desempate será aquele previsto no §
2º do artigo 3º da Lei n.º 8.666, de 1993, assegurando-se
a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

9.23.1.1 No país;

9.23.1.2 Por empresas brasileiras;

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

9.23.1.4 Por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.

DE PARA

10.3. 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.

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

10.2.4 Não estiver em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.

10.3 Quando a cota destinada à participação exclusiva
de microempresas e empresas de pequeno porte e aquela
destinada à participação geral for vencida pelo mesmo
licitante, este deverá manter para ambas as mesmas
condições de sua melhor proposta, não se admitindo
preços diferentes praticados por uma mesma
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microempresa ou empresa de pequeno porte em relação
a um mesmo objeto.

DE PARA

10.4 O Pregoeiro poderá convocar o
licitante para enviar documento digital,
por meio de funcionalidade disponível
no sistema, estabelecendo no “chat”
prazo mínimo de …...... (…....), sob pena
de não aceitação da proposta.

Ou

10.4 O Pregoeiro poderá convocar o
licitante para envio da documentação
complementar no prazo
de ........(..........), sob pena de não
aceitação da proposta

Nota explicativa1: A redação do
subitem 9.4 deverá ser utilizada de
acordo com a modalidade de
contratação utilizada (Pregão Eletrônico
ou Pregão Presencial) e neste caso a
Administração deverá fixar tempo
mínimo razoável para eventual
apresentação do documento solicitado,
considerando, para tanto, a
complexidade da licitação.

10.4.1. 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.

10.4.1.1. O prazo estabelecido pelo
Pregoeiro poderá ser prorrogado por
solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o
prazo estabelecido, e formalmente

10.4 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar
documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, ou para sanear a
proposta, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de …......
(…....), sob pena de não aceitação da proposta.

Ou

10.4 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para envio
da documentação complementar, ou para sanear a
proposta, no prazo de ........(..........), sob pena de não
aceitação da proposta

Nota Explicativa: A redação do subitem 10.4 deverá ser
utilizada de acordo com a modalidade de contratação
utilizada (Pregão Eletrônico ou Presencial) e neste caso a
Administração deverá fixar tempo mínimo razoável para
eventual apresentação do documento solicitado ou
saneamento da proposta, considerando, para tanto, a
complexidade da licitação.

10.4.1. 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.

10.4.2 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser
prorrogado por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

10.4.3 Após o primeiro envio, o(a) Pregoeiro analisará a
proposta e, se verificar alguma incongruência, dará a
primeira oportunidade para saneamento. Caso persistam
inconformidades na proposta, o(a) Pregoeiro dará a
segunda e, se for o caso, a terceira e última oportunidade
para correção. Se na terceira oportunidade o licitante não
conseguir adequar a proposta, ele será desclassificado,
podendo ser convocados os demais licitantes, seguindo a
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aceita pelo Pregoeiro. ordem de classificação.

DE PARA

10.16 Caso o prazo de validade da proposta expire antes
do encerramento do certame, o(a) Pregoeiro(a) realizará
diligência com o licitante, nos termos do § 3º do artigo 43
da Lei n.º 8.666, de 1993, como forma de prorrogar o
referido prazo.

10.16.1 A solicitação e a resposta deverão ser formuladas
por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

10.16.2 O licitante que não aceitar prorrogar o prazo de
validade ou que não se manifestar no prazo indicado
pelo(a) Pregoeiro(a) terá sua proposta rejeitada.

10.16.3 Caso o licitante concorde com a dilação do prazo,
não lhe será permitido modificar a proposta, nem
constituirá isto motivo para arguir futuramente qualquer
alteração de preços.

DE PARA

11.1 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 ou condição que
impeça a participação no certame ou a
futura contratação.

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

11.1.2 No caso de inabilitação, haverá
nova verificação, 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.

11.1 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 ou condição que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante consulta aos
seguintes cadastros:

11.1.1 SICAF;

11.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas, mantido pela Controladoria-Geral da União
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

11.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato
de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_req
uerido.php); e

11.1.4 Cadastro de Impedidos de Licitar, do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná
(https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consul
tarImpedidos.aspx).

11.1.5 Para a consulta de pessoa jurídica poderá haver a
substituição das consultas indicadas nos subitens 11.1.2 e
11.1.3 deste Edital pela Consulta Consolidada de Pessoa
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Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br).

11.1.6 A consulta ao cadastro indicado no subitem 11.1.3
deste Edital será realizada em nome da empresa licitante
e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12
da Lei n.º 8.429, de 02 de junho 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.

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

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

11.1.8 Constatada a existência de sanção ou de condição
impeditiva, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

11.1.8.1 O licitante será convocado para manifestação
previamente à sua desclassificação.

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

DE PARA

11.2 Não ocorrendo inabilitação, o
Pregoeiro efetuará as consultas em
relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificação
econômica financeira e habilitação
técnica.

11.2 Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro efetuará as
consultas em relação à habilitação jurídica, à regularidade
fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica.

OU

11.2 Caso atendidas as condições de participação, a
habilitação dos licitantes será verificada pelo(a)
Pregoeiro(a) por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e à qualificação técnica, e, alternativamente,
por meio dos documentos encaminhados pelos licitantes
na forma do disposto no subitem 6.3 deste Edital.
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11.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação
mediante utilização do SICAF, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no referido sistema
até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas.

11.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as
comprovações constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar a respectiva documentação atualizada na
forma do disposto no subitem 6.3 deste Edital.

DE PARA

11.3.6 Declaração de Inexistência de
Empregados Menores, de Idoneidade e
de Inexistência de Fatos Impeditivos.

11.3.6 Declaração de Inexistência de Empregados
Menores, de Idoneidade e de Inexistência de Fatos
Impeditivos.

Nota Explicativa: O item acima poderá ser dispensado no
caso de Pregão Eletrônico realizado pela plataforma
COMPRASNET, uma vez que o licitante efetiva declarações
equivalentes no sistema como condição para participação
no Pregão.

DE PARA

11.6.1 Os documentos referidos para
comprovação da habilitação poderão
ser apresentados em original, cópia
autenticada ou publicação em órgão da
imprensa oficial.

11.6.2 A aceitação das certidões,
quando emitidas através da Internet,
fica condicionada à verificação de sua
validade, sendo dispensadas de
autenticação.

11.6.3 Quando o prazo de validade não
estiver expresso no documento, o
mesmo será aceito com data de emissão
não superior a 90 (noventa) dias do
recebimento dos envelopes.

11.6.1 Os documentos referidos para comprovação da
habilitação poderão ser apresentados em original, cópia
autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial.

OU

11.6.1 Somente haverá a necessidade de comprovação
do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não digitais quando houver
dúvida em relação à integridade do documento digital.

11.6.2 A aceitação das certidões emitidas pela internet
está condicionada à posterior verificação da sua
autenticidade e validade pelo Pregoeiro, por meio de
consulta ao site do órgão emissor ou junto às unidades
administrativas competentes.

11.6.3 Será considerada como válida pelo prazo de 90
(noventa) dias, contados a partir da data da respectiva
emissão, a certidão que não apresentar prazo de validade,
exceto se anexada legislação específica indicativa de
prazo distinto.

DE PARA

11.6.11 Havendo a necessidade de envio de documentos
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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, em prazo de no mínimo
02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

11.6.11.1 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita
pelo licitante, antes de findo o prazo.

DE PARA

11.7. Os documentos acima deverão
estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação
respectiva.

11.7. Os documentos elencados no subitem 11.3 deste
Edital deverão estar acompanhados de suas alterações ou
da respectiva consolidação, devendo constar, entre os
objetivos sociais, a execução de atividades da mesma
natureza ou compatíveis com o(s) item(ns) OU grupo(s)
vencido(s) pelo licitante.

DE PARA

13.1.2 Após a manifestação o licitante
terá prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentação das razões recursais,
ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias,
que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

13.1.2 Após a manifestação o licitante terá prazo de 03
(três) dias para a apresentação das razões recursais,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

DE PARA

17.3.2 Na hipótese de envio da Ata de
Registro de Preços por correspondência
a contagem do prazo terá como marco
inicial a entrega do instrumento ao
destinatário.

17.3.2 Alternativamente à convocação para comparecer
perante o Município de Cascavel para a assinatura da Ata
de Registro de Preços, a Administração poderá
encaminhá-la para assinatura mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico,
para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

DE PARA

17.5 O prazo de vigência da Ata de
Registro de Preços será de 12 (doze)
meses, improrrogáveis, sendo contado a
partir da data de sua assinatura.

17.5 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços
será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, contado a partir
da data de sua assinatura.

Ou

17.5 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços
será de ......... (................) meses, contado a partir da data
de sua assinatura, prorrogável na forma do artigo 11 do
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Decreto n.º 10.248/2011.

DE PARA

22. DO PAGAMENTO

22.1 As regras acerca do reajuste do
valor contratual são as estabelecidas no
Termo de Referência, anexo a este
Edital.

22. DO PAGAMENTO

22.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas
no Termo de Referência, anexo a este Edital.

DE PARA

23.6.2. As penalidades serão
obrigatoriamente registradas no CAFILC.

23.6.2 As penalidades serão obrigatoriamente registradas
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública do Município de
Cascavel – CAFILC e no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF.

DE PARA

25.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Ata de Registro

de Preços;

25.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Ata de Registro

de Preços;

25.14.7.1 - ANEXO VII-A - Declaração de

Integridade e Ética: Lei Anticorrupção n.º 12.846,

de 2013;

DE PARA

2.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de
Preços é de ............................. (...............) meses,
prorrogável na forma do art. 11 do Decreto n.º
10.248/2011, contado a partir da data de sua
assinatura.

2.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro
de Preços é de 12 (doze) meses, improrrogáveis,
contado a partir da data de sua assinatura.

Ou

2.2 O prazo de vigência desta Ata de Registro
de Preços é de ...... (...............) meses, contado a
partir da data de sua assinatura, prorrogável na
forma do artigo 11 do Decreto n.º 10.248/2011.

DE PARA

CLÁUSULA SEXTA – DA FRAUDE E DA
CORRUPÇÃO

6.1 A detentora deve observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se
admitida subcontratação, o mais alto padrão de
ética durante todo o processo de contratação e

CLÁUSULA SEXTA – DA FRAUDE E DA
CORRUPÇÃO

6.1 Para a execução desta Ata de Registro de
preços, nenhuma das partes poderá oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
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de execução do objeto contratual. Para os
propósitos desta cláusula, definem-se as
seguintes práticas:

6.1.1 “prática corrupta”: oferecer, dar, receber
ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação
de servidor público na execução de contrato;

6.1.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou
omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de execução de contrato;

6.1.3 “prática colusiva”: 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;

6.1.4 “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;

6.1.5 “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, deste Edital; (ii)
atos cuja intenção seja impedir materialmente o
exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.

6.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou
integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este
organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível,
indefinidamente ou por prazo determinado, para
a outorga de 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

quer que seja, tanto por conta própria quanto
através de outrem, qualquer pagamento,
doação, compensação, vantagens financeiras ou
não financeiras ou benefícios de qualquer
espécie que constituam prática ilegal ou de
corrupção, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma que não relacionada a esta Ata de Registro
de preços, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma
forma.

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

6.2.1 “prática corrupta”: oferecer, dar,
receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar
a ação de servidor público na execução de
contrato;

6.2.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou
omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de execução de contrato;

6.2.3 “prática colusiva”: 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;

6.2.4 “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;

6.2.5 “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
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execução um contrato financiado pelo
organismo.

6.3 Considerando os propósitos das cláusulas
acima, o licitante vencedor, como condição para
a contratação, deverá concordar e autorizar que,
na hipótese de o contrato vir a ser financiado,
em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento
ou reembolso, permitirá que 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.

Nota explicativa: Utilizar esta cláusula somente nos
processo originários da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme Resolução n.º 329/2015 da
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii)
atos cuja intenção seja impedir materialmente o
exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.

6.3 Caso a autoridade competente para a
aplicação das sanções estabelecidas no Termo de
Referência, constatar a existência de indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela
Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013, como
ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas a quem for de
competência, com despacho fundamentado,
para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização -
PAR, regulamentado pelo Decreto n.º 8.420, de
2015.

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

DE PARA

Torna-se público que o
Município de Cascavel, Estado do
Paraná, por intermédio da Divisão de
Licitações,
sediado(a) .........................(endereço),
realizará licitação, na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO OU PRESENCIAL,
do tipo MENOR PREÇO/MAIOR
DESCONTO (por item, lote/grupo), sob
forma de execução indireta, no regime
de empreitada por (preço
unitário/global/integral), a qual terá
por objeto a contratação de (descrever
o objeto conforme definido no termo
de Referência). Esta licitação será
processada com fundamento nas
disposições da Constituição da
República Federativa do Brasil em seus
artigos 37, inciso XXI, e 170, inciso IX,
da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de
2002, da Lei Complementar n.º 123, de
14 de dezembro de 2006, e suas
alterações, da Constituição do Estado
do Paraná em seu artigo 27, inciso XX,
da Lei Municipal n.º 6.772, de 10 de
novembro de 2017, e dos Decretos
Municipais n.º 9.032/2009,
11.445/2013, 14.405/2018
15.031/2019 e 15.368/2020, Decreto
Federal 10.024/2019, das normas
contidas neste edital e em seus
anexos, do qual fazem parte
integrante, aplicando-se no que
couberem as disposições contidas na
Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993, na Instrução Normativa
n°01/2018 - SEPLAG e na legislação
específica aplicável ao objeto licitado.

NOTA EXPLICATIVA: Ajustar o
Preâmbulo caso se trate de Pregão na
forma Presencial, e quando existir a
previsão da utilização de verbas
oriundas da União, acrescentar o
Decreto Federal 10.024/2019.

Torna-se público que o Município de Cascavel,
Estado do Paraná, por intermédio da Divisão de
Licitações, sediado(a) .........................(endereço),
realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
OU PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO/MAIOR
DESCONTO (por item, lote/grupo), sob forma de
execução indireta, no regime de empreitada por (preço
unitário/global/integral). Esta licitação será processada
com fundamento nas disposições da Constituição da
República Federativa do Brasil em seus artigos 37, inciso
XXI, e 170, inciso IX, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de
2002, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro
de 2006, e suas alterações, da Constituição do Estado do
Paraná em seu artigo 27, inciso XX, da Lei Municipal n.º
6.772, de 10 de novembro de 2017, do Decreto
Municipal n.º 15.368/2020, da Instrução Normativa
SEPLAG n.º 01/2018, das normas contidas neste edital e
em seus anexos, do qual fazem parte integrante,
aplicando-se no que couberem as disposições contidas
na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e na
legislação específica aplicável ao objeto licitado.

NOTA EXPLICATIVA: Ajustar o Preâmbulo caso se trate
de Pregão na forma Presencial.
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DE PARA

1.1. O objeto da presente licitação é a
escolha mais vantajosa para a
contratação de serviços
de ....................................................,
conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha mais
vantajosa para a contratação de serviços
de ...................................................., conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.

1.1.1 Em caso de discordância existente entre as
especificações do objeto descritas no Sistema de Pregão
Eletrônico .................. e as especificações constantes
deste Edital, prevalecerão as últimas.

Nota Explicativa: A utilização do subitem 1.1.1 se dará
apenas quando o Pregão for realizado na forma
eletrônica, hipótese em que sua redação deverá refletir
as regras e especificidades da plataforma eletrônica
utilizada pela Administração para a realização do
certame.

DE PARA

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a
participação é exclusiva a
microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48
da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Nota Explicativa: Utilizar o item 2.3
apenas se houver itens com
participação exclusiva de
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte em razão do valor,
conforme art. 48 da Lei Complementar
nº 123, de 2006.

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é exclusiva a
microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Ou

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é exclusiva a
microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas
no Município de Cascavel ou na Região Metropolitana de
Cascavel, nos termos do artigo 48 da Lei Complementar
n.º 123, de 2006, e do § 1º do artigo 33 da Lei
Complementar n.º 63, de 04 de setembro de 2009.

Ou

2.3 Para os itens ....., ....., ....., não se aplicará o disposto
no artigo 48 da Lei Complementar n.º 123, de 2006, em
decorrência das justificativas apresentadas no Termo de
Referência e em consonância com o previsto no artigo 49
do referido diploma legal.

Nota Explicativa: Optar por uma das possíveis redações
para o item 2.3, ou suprimi-lo, conforme o caso.

DE PARA
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6 DO ENVIO E DA ANÁLISE DA

PROPOSTA

6.1 A participação no certame dar-se-á
por meio da digitação da senha pessoal
e intransferível do representante
credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de
preços, por meio do sistema eletrônico
no sítio www.xxxxxxxx, opção "login">
opção “licitação pública”>“sala de
negociação”.

6.2 O licitante deverá encaminhar a
proposta por meio do sistema
eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão,
quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de
recebimento de propostas.

6.3 O encaminhamento de proposta
para o sistema eletrônico pressupõe o
pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas
neste edital, sendo o licitante
responsável por todas as transações
que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

6.4 Caberá 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.

6.5 Caso haja desconexão com o
Pregoeiro no decorrer da etapa
competitiva do pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção
dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possível, sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos

6 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 O envio da proposta e dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital ocorrerá por meio de chave de
acesso e senha.

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

6.2.1 Valor unitário e total do item ou percentual de
desconto;

6.2.2 Descrição do objeto, contendo as informações
similares à especificação do Termo de Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a
proposta contenha determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar de forma objetiva,
na fase de aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais elementos, o
órgão não dispõe de informações suficientes para julgar
a aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também poderá
ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de arquivo anexo,
contendo as informações relevantes para a análise da
proposta.

6.2.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os
custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na prestação dos
serviços.

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

6.2.5 A apresentação da proposta implica
obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo
de Referência, assumindo o proponente o compromisso
de executar os serviços nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituição.

6.3 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por
meio do sistema, os documentos de habilitação exigidos
neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para
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realizados.

6.6 Quando a desconexão persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão será suspensa e terá
reinício somente após reagendamento
/ comunicação expressa aos
participantes via “chat” do sistema
eletrônico, onde será designado dia e
hora para a continuidade da sessão.

6.7 Havendo a necessidade de
suspensão da sessão do pregão o
pregoeiro designará novo dia e horário
para a continuidade do certame.

6.8 O andamento do procedimento de
licitação, entre a data de abertura das
propostas e a adjudicação do objeto,
deve ser acompanhado pelos
participantes por meio do portal
www.bbmnetlicitacoes.com.br/www.c
omprasgovernamentais.gov.br, que
veiculará avisos, convocações,
desclassificações de licitantes,
justificativas e outras decisões
referentes ao procedimento.

6.9 Qualquer dúvida dos interessados
em relação ao acesso no sistema
xxxxxxxx poderá ser esclarecida através
dos canais de atendimento da
xxxxxxxxxxxx, de segunda a sexta-feira,
das xxxx às xxx horas (Horário de
Brasília) através dos canais informados
no site www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Nota Explicativa 1: A redação deste
item ficará condicionado as regras da
plataforma eletrônica utilizada pela
Administração para a
operacionalização do Pregão
Eletrônico.

6.10 Até a abertura da sessão, os
licitantes poderão retirar ou substituir
as propostas apresentadas.

6.11 O licitante deverá enviar sua
proposta mediante o preenchimento,
no sistema eletrônico, dos seguintes

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

6.4 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 do sistema.

6.4.1 Os documentos exigidos para habilitação que
não estejam contemplados no SICAF deverão ser
enviados pelo licitante conforme disposto no subitem 6.3
deste Edital.

6.5 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 § 1º do artigo 43 da Lei
Complementar n.º 123, de 2006, sob pena de
inabilitação.

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

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

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

Nota Explicativa: Constar este item somente quando for
utilizado o Pregão Eletrônico. A redação deste item ficará
condicionada às regras da plataforma eletrônica
utilizada pela Administração para a operacionalização do
Pregão Eletrônico e à possibilidade (ou não) de utilização
do SICAF para fins de habilitação dos licitantes.
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campos:

ITE
M

QT
DE

UNI
D

DESCR
IÇÃO

PREÇO
MÁXIM
O UNIT.
(R$)

PREÇO
TOTAL

Nota Explicativa: A tabela acima
deverá ser preenchida em
conformidade ao objeto licitado e ao
critério de julgamento já estabelecido
no edital.

6.12 A descrição do objeto deverá
conter as informações similares à
especificação do Termo de Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve
exigir que a proposta contenha
determinados elementos, os quais
auxiliarão o órgão licitante a examinar
de forma objetiva, na fase de
aceitação, sua real adequação e
exequibilidade. Sem a indicação de tais
elementos, o órgão não dispõe de
informações suficientes para julgar a
aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de
julgamento, também poderá ser
solicitado pelo Pregoeiro o envio de
arquivo anexo, contendo as
informações relevantes para a análise
da proposta.
6.13 Todas as especificações do objeto
contidas na proposta vinculam a
Contratada.

6.14 Nos valores propostos estarão
inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos
serviços, apurados mediante o
preenchimento do modelo de Planilha
de Custos e Formação de Preços,
conforme anexo deste Edital;

6.14.1 A Contratada deverá arcar com
o ônus decorrente de eventual
equívoco no dimensionamento dos
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quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do §1° do
artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.14.2 Caso o eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos se
revele superior às necessidades da
contratante, a Administração deverá
efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de
faturamento dos serviços demandados
e executados, concomitantemente com
a realização, se necessário e cabível, de
adequação contratual do quantitativo
necessário, com base na alínea "b" do
inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e
nos termos do art. 64, §2° da IN
n°01/2018-SEPLAG.

6.15 A apresentação das propostas
implica obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que
dispõe o Termo de Referência,
assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços
nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários,
em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução
contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituição.

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

6.17 O prazo de validade da proposta
não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.

6.18 Os licitantes devem respeitar os
preços máximos, quando participarem
de licitações públicas;

6.18.1 A ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato por parte dos
contratados pode ensejar a
responsabilização pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná e, após o
devido processo legal, gerar as
seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da
lei ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuízos ao erário.

6.19 A análise das propostas pelo (a)
Pregoeiro (a) visará o atendimento das
condições estabelecidas neste edital e
seus anexos, sendo requisitos desta:

6.19.1 Ser redigida por meio mecânico,
sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou
borrões que possam prejudicar a sua
inteligência e autenticidade.

6.19.2 Conter Razão Social, número de
inscrição no CNPJ, endereço e telefone
do licitante.

6.19.3 Conter preços unitários e valor
total com 02 (duas) casas decimais
após a vírgula.

6.19.4 Conter assinatura do
representante legal da proponente.

6.20 Serão rejeitadas as propostas que:

6.20.1 Sejam incompletas, isto é,
contenham informações insuficientes
que não permitam a perfeita
identificação do objeto licitado ou não
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atendam aos requisitos elencados no
item 6.19.

6.20.2 Contiverem qualquer limitação
ou condição substancialmente
contrastante com o presente edital, ou
seja, manifestamente inexequíveis, por
decisão do Pregoeiro.

6.20.3 Cujo objeto não atenda às
especificações, prazos e condições
fixados neste edital.

6.20.4 Forem apresentadas por
grandes empresas, em itens exclusivos
e/ou cotas exclusivas/em lotes
exclusivos nos termos da LC 123/06.

Nota Explicativa: Constar este item
somente quando for utilizado o Pregão
Presencial.

DE PARA

9.2.4 Não estiver em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.

DE PARA

9.6 O Pregoeiro poderá convocar o
licitante para enviar documento digital,
por meio de funcionalidade disponível
no sistema, estabelecendo no “chat”
prazo mínimo de …...... (…....), sob pena
de não aceitação da proposta.

Ou

9.6 O Pregoeiro poderá convocar o
licitante para envio da documentação
complementar no prazo
de ........(..........), sob pena de não
aceitação da proposta

Nota explicativa1: A redação do
subitem 9.6 deverá ser utilizada de
acordo com a modalidade de
contratação utilizada (Pregão
Eletrônico ou Pregão Presencial) e
neste caso a Administração deverá
fixar tempo mínimo razoável para
eventual apresentação do documento

9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar
documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, ou para sanear a
proposta, estabelecendo no “chat” prazo mínimo
de …...... (…....), sob pena de não aceitação da proposta.

Ou

9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para envio
da documentação complementar, ou para sanear a
proposta, no prazo de ........(..........), sob pena de não
aceitação da proposta

Nota Explicativa: A redação do subitem 10.4 deverá ser
utilizada de acordo com a modalidade de contratação
utilizada (Pregão Eletrônico ou Presencial) e neste caso a
Administração deverá fixar tempo mínimo razoável para
eventual apresentação do documento solicitado ou
saneamento da proposta, considerando, para tanto, a
complexidade da licitação.

9.6.1 Após o primeiro envio, o(a) Pregoeiro analisará a
proposta e, se verificar alguma incongruência, dará a
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solicitado, considerando, para tanto, a
complexidade da licitação.

primeira oportunidade para saneamento. Caso persistam
inconformidades na proposta, o(a) Pregoeiro dará a
segunda e, se for o caso, a terceira e última
oportunidade para correção. Se na terceira oportunidade
o licitante não conseguir adequar a proposta, ele será
desclassificado, podendo ser convocados os demais
licitantes, seguindo a ordem de classificação.

DE PARA

9.16 Caso o prazo de validade da proposta expire antes
do encerramento do certame, o(a) Pregoeiro(a) realizará
diligência com o licitante, nos termos do § 3º do artigo
43 da Lei n.º 8.666, de 1993, como forma de prorrogar o
referido prazo.

9.16.1 A solicitação e a resposta deverão ser formuladas
por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.16.2 O licitante que não aceitar prorrogar o prazo de
validade ou que não se manifestar no prazo indicado
pelo(a) Pregoeiro(a) terá sua proposta rejeitada.

9.16.3 Caso o licitante concorde com a dilação do prazo,
não lhe será permitido modificar a proposta, nem
constituirá isto motivo para arguir futuramente qualquer
alteração de preços.

DE PARA

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 ou condição que
impeça a participação no certame ou a
futura contratação.

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

10.1.2 No caso de inabilitação, haverá
nova verificação, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
nº 123, de 2006, seguindo-se a

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 ou condição que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante consulta aos
seguintes cadastros:

10.1.1 SICAF;

10.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas, mantido pela Controladoria-Geral da União
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

10.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_re
querido.php); e

10.1.4 Cadastro de Impedidos de Licitar, do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná
(https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consu
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disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

ltarImpedidos.aspx).

10.1.5 Para a consulta de pessoa jurídica poderá haver a
substituição das consultas indicadas nos subitens 10.1.2
e 10.1.3 deste Edital pela Consulta Consolidada de
Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br).

10.1.6 A consulta ao cadastro indicado no subitem
10.1.3 deste Edital será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do
artigo 12 da Lei n.º 8.429, de 02 de junho 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.

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

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

10.1.8 Constatada a existência de sanção ou de
condição impeditiva, o(a) Pregoeiro(a) reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.

10.1.8.1 O licitante será convocado para manifestação
previamente à sua desclassificação.

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

DE PARA

10.2 Não ocorrendo inabilitação, o
Pregoeiro efetuará as consultas em
relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificação
econômica financeira e habilitação
técnica.

10.2 Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro efetuará as
consultas em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e
habilitação técnica.

OU

10.2 Caso atendidas as condições de participação, a
habilitação dos licitantes será verificada pelo(a)
Pregoeiro(a) por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
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regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e à qualificação técnica, e,
alternativamente, por meio dos documentos
encaminhados pelos licitantes na forma do disposto no
subitem 6.3 deste Edital.

10.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação
mediante utilização do SICAF, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no referido sistema
até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas.

10.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as
comprovações constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar a respectiva documentação atualizada na
forma do disposto no subitem 6.3 deste Edital.

DE PARA

10.3.6 Declaração de Inexistência de
Empregados Menores, de Idoneidade e
de Inexistência de Fatos Impeditivos.

10.3.6 Declaração de Inexistência de Empregados
Menores, de Idoneidade e de Inexistência de Fatos
Impeditivos.

Nota Explicativa: O item acima poderá ser dispensado no
caso de Pregão Eletrônico realizado pela plataforma
COMPRASNET, uma vez que o licitante efetiva
declarações equivalentes no sistema como condição para
participação no Pregão.

DE PARA

10.3.7 Os documentos acima deverão estar
acompanhados de suas alterações ou da respectiva
consolidação, devendo constar, entre os objetivos
sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou
compatíveis com o(s) item(ns) OU grupo(s) vencido(s)
pelo licitante.

DE PARA

10.6.1 Os documentos referidos para
comprovação da habilitação poderão
ser apresentados em original, cópia
autenticada ou publicação em órgão
da imprensa oficial.

10.6.2 A aceitação das certidões,
quando emitidas através da Internet,
fica condicionada à verificação de sua
validade, sendo dispensadas de
autenticação.

10.6.1 Os documentos referidos para comprovação da
habilitação poderão ser apresentados em original, cópia
autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial.

Nota Explicativa: Adotar a redação do subitem 10.6.1
quando for realizado o Pregão em sua forma Presencial.

10.6.2 A aceitação das certidões emitidas pela internet
está condicionada à posterior verificação da sua
autenticidade e validade pelo Pregoeiro, por meio de
consulta ao site do órgão emissor ou junto às unidades
administrativas competentes.
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10.6.3 Quando o prazo de validade não
estiver expresso no documento, o
mesmo será aceito com data de
emissão não superior a 90 (noventa)
dias do recebimento dos envelopes.

10.6.3 Será considerada como válida pelo prazo de 90
(noventa) dias, contados a partir da data da respectiva
emissão, a certidão que não apresentar prazo de
validade, exceto se anexada legislação específica
indicativa de prazo distinto.

DE PARA

10.10 Os documentos exigidos para
habilitação relacionados nos subitens
acima, deverão ser apresentados em
meio digital pelos licitantes, por meio
de funcionalidade presente no sistema
(upload), no prazo de ..............., após
solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico. Somente mediante
autorização do Pregoeiro e em caso de
indisponibilidade do sistema, será
aceito o envio da documentação por
meio do fac-símile (XX) XXXX-XXXX ou
do e-mail xxxxx@xxxxxx.gov.br.
Ou
10.10 Os documentos exigidos para
habilitação relacionados nos subitens
acima, deverão ser protocolizados em
envelope separado, juntamente com a
proposta.

10.10 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, em prazo de no
mínimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

10.10.1 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita
pelo licitante, antes de findo o prazo.

DE PARA

12.1.2 Após a manifestação o licitante
terá prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentação das razões recursais,
ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.

12.1.2 Após a manifestação o licitante terá prazo de 03
(três) dias para a apresentação das razões recursais,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

DE PARA

20. DO PAGAMENTO

20.1 As regras acerca do reajuste do
valor contratual são as estabelecidas
no Termo de Referência, anexo a este
Edital.

20. DO PAGAMENTO

20.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas
no Termo de Referência, anexo a este Edital.

DE PARA

21.6.2. As penalidades serão 21.6.2 As penalidades serão obrigatoriamente



15 de outubro de 2021   -   Página 80 de 104

Edição Ordinária - Nº 2994 - Ano XIII - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site https://cascavel.atende.net/  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Página 14 de 15

obrigatoriamente registradas no
CAFILC.

registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a Administração Pública do
Município de Cascavel – CAFILC e no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

DE PARA

23.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Termo

de Contrato;

23.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Termo de Contrato;

23.14.7.1 - ANEXO VII-A - Declaração de Integridade e

Ética: Lei Anticorrupção n.º 12.846, de 2013;

DE PARA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA
FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

15.1 A CONTRATADA deve observar e fazer
observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de
ética durante toda a execução do objeto
contratual. Para os propósitos desta
cláusula, definem-se as seguintes práticas:

15.1.1 “prática corrupta”:
oferecer, dar, receber ou solicitar,
direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de
influenciar a ação de servidor
público na execução de contrato;

15.1.2 “prática fraudulenta”: a
falsificação ou omissão dos fatos,
com o objetivo de influenciar a
execução de contrato;

15.1.3 “prática colusiva”:
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;

15.1.4 “prática coercitiva”: causar
dano ou ameaçar causar dano,
direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade,
visando afetar a execução do
contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FRAUDE E DA
CORRUPÇÃO

15.1 Para a execução desta Ata de Registro de preços,
nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou
se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto
por conta própria quanto através de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer
espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção,
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma que não relacionada a esta
Ata de Registro de preços, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

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

15.2.1 “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou
solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público
na execução de contrato;

15.2.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão
dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
execução de contrato;

15.2.3 “prática colusiva”: 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
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15.1.5 “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,
deste contrato; (ii) atos cuja
intenção seja impedir
materialmente o exercício do
direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.

15.2 Na hipótese de financiamento, parcial
ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, este organismo imporá sanção
sobre uma empresa ou pessoa física,
inclusive declarando-a inelegível,
indefinidamente ou por prazo
determinado, para a outorga de 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
execução de um contrato financiado pelo
organismo.

15.3 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, permitirá que 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.

Nota explicativa: Utilizar esta cláusula
somente nos processo originários da
Secretaria Municipal de Saúde, conforme
Resolução n.º 329/2015 da Secretaria de
Estado da Saúde do Paraná.

e não-competitivos;

15.2.4 “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;

15.2.5 “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, deste Edital;
(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o
exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.

15.3 Caso a autoridade competente para a aplicação
das sanções estabelecidas no Termo de Referência,
constatar a existência de indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei n.º 12.846, de 1º de
agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a
quem for de competência, com despacho fundamentado,
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR, regulamentado pelo Decreto
n.º 8.420, de 2015.

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

DE PARA

Torna-se público que o Município de Cascavel,
Estado do Paraná, por intermédio da Divisão de
Licitações, sediado(a) .........................(endereço),
realizará licitação, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO OU PRESENCIAL, PARA REGISTRO DE
PREÇOS, do tipoMENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO
(por item, lote/grupo), sob forma de execução
indireta, no regime de empreitada por (preço
unitário/global/integral), a qual terá por objeto a
contratação de (descrever o objeto conforme
definido no termo de Referência). Esta licitação será
processada com fundamento nas disposições da
Constituição da República Federativa do Brasil em
seus artigos 37, inciso XXI, e 170, inciso IX, da Lei n.º
10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006,
e suas alterações, da Constituição do Estado do
Paraná em seu artigo 27, inciso XX, da Lei Municipal
n.º 6.772, de 10 de novembro de 2017, e dos
Decretos Municipais n.º 9.032/2009, 10.248/2011,
11.445/2013, 14.405/2018 15.031/2019 e
15.368/2020, Decreto Federal 10.024/2019, das
normas contidas neste edital e em seus anexos, do
qual fazem parte integrante, aplicando-se no que
couberem as disposições contidas na Lei Federal n.º
8.666, de 21 de junho de 1993, na Instrução
Normativa n°01/2018 - SEPLAG e na legislação
específica aplicável ao objeto licitado.

NOTA EXPLICATIVA: Ajustar o Preâmbulo caso se
trate de Pregão na forma Presencial, e quando
existir a previsão da utilização de verbas oriundas da
União, acrescentar o Decreto Federal 10.024/2019.

Torna-se público que o Município de Cascavel,
Estado do Paraná, por intermédio da Divisão de
Licitações, sediado(a) .........................(endereço),
realizará licitação, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO OU PRESENCIAL, PARA REGISTRO DE
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO/MAIOR
DESCONTO (por item, lote/grupo), sob forma de
execução indireta, no regime de empreitada por
(preço unitário/global/integral). Esta licitação será
processada com fundamento nas disposições da
Constituição da República Federativa do Brasil em
seus artigos 37, inciso XXI, e 170, inciso IX, da Lei
n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de
2006, e suas alterações, da Constituição do Estado
do Paraná em seu artigo 27, inciso XX, da Lei
Municipal n.º 6.772, de 10 de novembro de 2017,
dos Decretos Municipais n.º 10.248/2011 e
15.368/2020, da Instrução Normativa SEPLAG n.º
01/2018, das normas contidas neste edital e em
seus anexos, do qual fazem parte integrante,
aplicando-se no que couberem as disposições
contidas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993, e na legislação específica aplicável ao
objeto licitado.

NOTA EXPLICATIVA: Ajustar o Preâmbulo caso se
trate de Pregão na forma Presencial.

DE PARA

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha mais
vantajosa para a contratação de serviços
de ............................................., condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital
e seus anexos.

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha
mais vantajosa para a contratação de serviços
de ..........................................., conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.1.1 Em caso de discordância existente entre
as especificações do objeto descritas no Sistema
de Pregão Eletrônico .................. e as
especificações constantes deste Edital,
prevalecerão as últimas.
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Nota Explicativa: A utilização do subitem 1.1.1 se
dará apenas quando o Pregão for realizado na
forma eletrônica, hipótese em que sua redação
deverá refletir as regras e especificidades da
plataforma eletrônica utilizada pela Administração
para a realização do certame.

DE PARA

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é
exclusiva a microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Nota Explicativa: Utilizar o item 2.3 apenas se
houver itens com participação exclusiva de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em
razão do valor, conforme art. 48 da Lei
Complementar nº 123, de 2006.

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é
exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006.

Ou

2.3 Para os itens ....., ....., ....., a participação é
exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, sediadas no Município de Cascavel
ou na Região Metropolitana de Cascavel, nos
termos do artigo 48 da Lei Complementar n.º 123,
de 2006, e do § 1º do artigo 33 da Lei
Complementar n.º 63, de 04 de setembro de 2009.

Ou

2.3 Para os itens ....., ....., ....., não se aplicará o
disposto no artigo 48 da Lei Complementar n.º
123, de 2006, em decorrência das justificativas
apresentadas no Termo de Referência e em
consonância com o previsto no artigo 49 do
referido diploma legal.

Nota Explicativa: Optar por uma das possíveis
redações para o item 2.3, ou suprimi-lo, conforme
o caso.

DE PARA

2.11 A declaração falsa relativa ao
cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

2.12 Como condição para participação no
Pregão o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às
seguintes declarações:

2.12.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos
no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49;
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2.12.1.1Nos itens exclusivos para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte a
assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame.

2.12.1.2Nos itens em que a participação não for
exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não”
apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n.º 123, de 2006, mesmo que
microempresa ou empresa de pequeno porte.

2.12.2 Que está ciente e concorda com as
condições contidas no Edital e seus Anexos;

2.12.3 Que cumpre os requisitos para a
habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as
exigências editalícias;

2.12.4 Que inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores;

2.12.5 Que não emprega menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir
de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos
do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

2.12.6 Que a proposta foi elaborada de forma
independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP n.º 2, de 16 de setembro de 2009;

2.12.7 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;

2.12.8 Que os serviços são prestados por
empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no
artigo 93 da Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991.

Nota Explicativa: A utilização do subitem 2.12 se
dará apenas quando o Pregão for realizado na
forma eletrônica, hipótese em que sua redação
deverá refletir as regras e especificidades da
plataforma eletrônica utilizada pela Administração
para a realização do certame. Insta salientar,
contudo, que o art. 26, § 4º, do Decreto 15.368, de
2020, disciplina que o licitante declarará, em
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campo próprio do sistema, o cumprimento dos
requisitos para a habilitação e a conformidade de
sua proposta com as exigências do edital, de
forma que ao menos a declaração
consubstanciada no subitem 2.12.3 será
obrigatória.

DE PARA

6 DO ENVIO E DA ANÁLISE DA PROPOSTA

6.1 A participação no certame dar-se-á por meio da
digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de preços, por meio
do sistema eletrônico no sítio www.xxxxxxxx, opção
"login"> opção “licitação pública”>“sala de
negociação”.

6.2 O licitante deverá encaminhar a proposta por
meio do sistema eletrônico até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.

6.3 O encaminhamento de proposta para o sistema
eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas
neste edital, sendo o licitante responsável por todas
as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.

6.4 Caberá 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.

6.5 Caso haja desconexão com o Pregoeiro no
decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances, retornando o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.

6.6 Quando a desconexão persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinício somente após
reagendamento / comunicação expressa aos
participantes via “chat” do sistema eletrônico, onde
será designado dia e hora para a continuidade da

6 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 O envio da proposta e dos documentos de
habilitação exigidos neste Edital ocorrerá por meio
de chave de acesso e senha.

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

6.2.1 Valor unitário e total do item ou percentual
de desconto;

6.2.2 Descrição do objeto, contendo as
informações similares à especificação do Termo de
Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a
proposta contenha determinados elementos, os
quais auxiliarão o órgão licitante a examinar de
forma objetiva, na fase de aceitação, sua real
adequação e exequibilidade. Sem a indicação de
tais elementos, o órgão não dispõe de informações
suficientes para julgar a aceitabilidade da
proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também
poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de
arquivo anexo, contendo as informações
relevantes para a análise da proposta.

6.2.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos
os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na
prestação dos serviços.

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

6.2.5 A apresentação da proposta implica
obrigatoriedade do cumprimento das disposições
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sessão.

6.7 Havendo a necessidade de suspensão da sessão
do pregão o pregoeiro designará novo dia e horário
para a continuidade do certame.

6.8 O andamento do procedimento de licitação,
entre a data de abertura das propostas e a
adjudicação do objeto, deve ser acompanhado pelos
participantes por meio do portal
www.bbmnetlicitacoes.com.br/www.comprasgover
namentais.gov.br, que veiculará avisos,
convocações, desclassificações de licitantes,
justificativas e outras decisões referentes ao
procedimento.

6.9 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao
acesso no sistema xxxxxxxx poderá ser esclarecida
através dos canais de atendimento da xxxxxxxxxxxx,
de segunda a sexta-feira, das xxxx às xxx horas
(Horário de Brasília) através dos canais informados
no site www.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Nota Explicativa 1: A redação deste item ficará
condicionado as regras da plataforma eletrônica
utilizada pela Administração para a
operacionalização do Pregão Eletrônico.

6.10 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão
retirar ou substituir as propostas apresentadas.

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

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO PREÇO

MÁXIMO

UNIT. (R$)

PREÇO

TOTAL

(R$)

Nota Explicativa: A tabela acima deverá ser
preenchida em conformidade ao objeto licitado e ao
critério de julgamento já estabelecido no edital.

6.12 A descrição do objeto deverá conter as
informações similares à especificação do Termo de
Referência.

Nota explicativa: O Edital pode e deve exigir que a
proposta contenha determinados elementos, os
quais auxiliarão o órgão licitante a examinar de
forma objetiva, na fase de aceitação, sua real
adequação e exequibilidade. Sem a indicação de tais

nela contidas, em conformidade com o que dispõe
o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, em quantidades e qualidades
adequadas à perfeita execução contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.3 Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, os
documentos de habilitação exigidos neste Edital,
até a data e o horário estabelecidos para abertura
da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.

6.4 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 do sistema.

6.4.1 Os documentos exigidos para habilitação
que não estejam contemplados no SICAF deverão
ser enviados pelo licitante conforme disposto no
subitem 6.3 deste Edital.

6.5 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 § 1º do artigo 43 da Lei
Complementar n.º 123, de 2006, sob pena de
inabilitação.

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

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

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

Nota Explicativa: Constar este item somente
quando for utilizado o Pregão Eletrônico. A
redação deste item ficará condicionada às regras
da plataforma eletrônica utilizada pela
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elementos, o órgão não dispõe de informações
suficientes para julgar a aceitabilidade da proposta.

Lembramos que, na fase de julgamento, também
poderá ser solicitado pelo Pregoeiro o envio de
arquivo anexo, contendo as informações relevantes
para a análise da proposta.
6.13 Todas as especificações do objeto contidas na
proposta vinculam a Contratada.

6.14 Nos valores propostos estarão inclusos todos os
custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na
prestação dos serviços, apurados mediante o
preenchimento do modelo de Planilha de Custos e
Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

6.14.1 A Contratada deverá arcar com o ônus
decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento do objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

6.14.2 Caso o eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos se revele
superior às necessidades da contratante, a
Administração deverá efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de
faturamento dos serviços demandados e
executados, concomitantemente com a realização,
se necessário e cabível, de adequação contratual do
quantitativo necessário, com base na alínea "b" do
inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do
art. 64, §2° da IN n°01/2018-SEPLAG.

6.15 A apresentação das propostas implica
obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o
Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
em quantidades e qualidades adequadas à perfeita
execução contratual, promovendo, quando

Administração para a operacionalização do Pregão
Eletrônico e à possibilidade (ou não) de utilização
do SICAF para fins de habilitação dos licitantes.
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requerido, sua substituição.

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

6.17 O prazo de validade da proposta não será
inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

6.18 Os licitantes devem respeitar os preços
máximos, quando participarem de licitações
públicas;

6.18.1 A ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do contrato por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes
consequências: assinatura de prazo para a adoção
das medidas necessárias ao exato cumprimento da
lei ou condenação dos agentes públicos responsáveis
e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário.

6.19 A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a)
visará o atendimento das condições estabelecidas
neste edital e seus anexos, sendo requisitos desta:

6.19.1 Ser redigida por meio mecânico, sem
emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que
possam prejudicar a sua inteligência e
autenticidade.

6.19.2 Conter Razão Social, número de inscrição no
CNPJ, endereço e telefone do licitante.

6.19.3 Conter preços unitários e valor total com 02
(duas) casas decimais após a vírgula.

6.19.4 Conter assinatura do representante legal da
proponente.

6.20 Serão rejeitadas as propostas que:

6.20.1 Sejam incompletas, isto é, contenham
informações insuficientes que não permitam a
perfeita identificação do objeto licitado ou não
atendam aos requisitos elencados no item 6.19.

6.20.2 Contiverem qualquer limitação ou condição
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substancialmente contrastante com o presente
edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por
decisão do Pregoeiro.

6.20.3 Cujo objeto não atenda às especificações,
prazos e condições fixados neste edital.

6.20.4 Forem apresentadas por grandes empresas,
em itens exclusivos e/ou cotas exclusivas/em lotes
exclusivos nos termos da LC 123/06.

Nota Explicativa: Constar este item somente quando
for utilizado o Pregão Presencial.

DE PARA

9.2.4 Não estiver em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital.

DE PARA

9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para
enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo
no “chat” prazo mínimo de …...... (…....), sob pena de
não aceitação da proposta.

Ou

9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para
envio da documentação complementar no prazo
de ........(..........), sob pena de não aceitação da
proposta

Nota explicativa1: A redação do subitem 9.6 deverá
ser utilizada de acordo com a modalidade de
contratação utilizada (Pregão Eletrônico ou Pregão
Presencial) e neste caso a Administração deverá
fixar tempo mínimo razoável para eventual
apresentação do documento solicitado,
considerando, para tanto, a complexidade da
licitação.

9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para
enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, ou para
sanear a proposta, estabelecendo no “chat” prazo
mínimo de …...... (…....), sob pena de não aceitação
da proposta.

Ou

9.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para
envio da documentação complementar, ou para
sanear a proposta, no prazo de ........(..........), sob
pena de não aceitação da proposta

Nota Explicativa: A redação do subitem 10.4
deverá ser utilizada de acordo com a modalidade
de contratação utilizada (Pregão Eletrônico ou
Presencial) e neste caso a Administração deverá
fixar tempo mínimo razoável para eventual
apresentação do documento solicitado ou
saneamento da proposta, considerando, para
tanto, a complexidade da licitação.

9.6.1 Após o primeiro envio, o(a) Pregoeiro
analisará a proposta e, se verificar alguma
incongruência, dará a primeira oportunidade para
saneamento. Caso persistam inconformidades na
proposta, o(a) Pregoeiro dará a segunda e, se for o
caso, a terceira e última oportunidade para
correção. Se na terceira oportunidade o licitante
não conseguir adequar a proposta, ele será
desclassificado, podendo ser convocados os
demais licitantes, seguindo a ordem de
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classificação.

DE PARA

9.16 Caso o prazo de validade da proposta expire
antes do encerramento do certame, o(a)
Pregoeiro(a) realizará diligência com o licitante,
nos termos do § 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666,
de 1993, como forma de prorrogar o referido
prazo.

9.16.1 A solicitação e a resposta deverão ser
formuladas por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

9.16.2 O licitante que não aceitar prorrogar o
prazo de validade ou que não se manifestar no
prazo indicado pelo(a) Pregoeiro(a) terá sua
proposta rejeitada.

9.16.3 Caso o licitante concorde com a dilação do
prazo, não lhe será permitido modificar a
proposta, nem constituirá isto motivo para arguir
futuramente qualquer alteração de preços.

DE PARA

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 ou condição que impeça a
participação no certame ou a futura contratação.

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

10.1.2 No caso de inabilitação, haverá nova
verificação, 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.

10.1 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 ou condição que
impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante consulta aos seguintes
cadastros:

10.1.1 SICAF;

10.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
e Suspensas, mantido pela Controladoria-Geral da
União
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/
ceis);

10.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis
por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consul
tar_requerido.php); e

10.1.4 Cadastro de Impedidos de Licitar, do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
(https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail
/ConsultarImpedidos.aspx).
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10.1.5 Para a consulta de pessoa jurídica poderá
haver a substituição das consultas indicadas nos
subitens 10.1.2 e 10.1.3 deste Edital pela Consulta
Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de
Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br).

10.1.6 A consulta ao cadastro indicado no
subitem 10.1.3 deste Edital será realizada em
nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n.º 8.429,
de 02 de junho 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.

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

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

10.1.8 Constatada a existência de sanção ou de
condição impeditiva, o(a) Pregoeiro(a) reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.

10.1.8.1 O licitante será convocado para
manifestação previamente à sua desclassificação.

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

DE PARA

10.2 Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro
efetuará as consultas em relação à habilitação
jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica.

10.2 Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro
efetuará as consultas em relação à habilitação
jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica.

OU

10.2 Caso atendidas as condições de
participação, a habilitação dos licitantes será
verificada pelo(a) Pregoeiro(a) por meio do SICAF,
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nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista, à qualificação econômica financeira e
à qualificação técnica, e, alternativamente, por
meio dos documentos encaminhados pelos
licitantes na forma do disposto no subitem 6.3
deste Edital.

10.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação
mediante utilização do SICAF, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no referido
sistema até o terceiro dia útil anterior à data
prevista para recebimento das propostas.

10.2.2 É dever do licitante atualizar previamente
as comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão
pública, ou encaminhar a respectiva
documentação atualizada na forma do disposto no
subitem 6.3 deste Edital.

DE PARA

10.3.6 Declaração de Inexistência de Empregados
Menores, de Idoneidade e de Inexistência de Fatos
Impeditivos.

10.3.6 Declaração de Inexistência de Empregados
Menores, de Idoneidade e de Inexistência de Fatos
Impeditivos.

Nota Explicativa: O item acima poderá ser
dispensado no caso de Pregão Eletrônico realizado
pela plataforma COMPRASNET, uma vez que o
licitante efetiva declarações equivalentes no
sistema como condição para participação no
Pregão.

DE PARA

10.3.7 Os documentos acima deverão estar
acompanhados de suas alterações ou da
respectiva consolidação, devendo constar, entre
os objetivos sociais, a execução de atividades da
mesma natureza ou compatíveis com o(s) item(ns)
OU grupo(s) vencido(s) pelo licitante.

DE PARA

10.6.1 Os documentos referidos para comprovação
da habilitação poderão ser apresentados em
original, cópia autenticada ou publicação em órgão
da imprensa oficial.

10.6.2 A aceitação das certidões, quando emitidas
através da Internet, fica condicionada à verificação
de sua validade, sendo dispensadas de autenticação.

10.6.1 Os documentos referidos para
comprovação da habilitação poderão ser
apresentados em original, cópia autenticada ou
publicação em órgão da imprensa oficial.

Nota Explicativa: Adotar a redação do subitem
10.6.1 quando for realizado o Pregão em sua
forma Presencial.

10.6.2 A aceitação das certidões emitidas pela
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10.6.3 Quando o prazo de validade não estiver
expresso no documento, o mesmo será aceito com
data de emissão não superior a 90 (noventa) dias do
recebimento dos envelopes.

internet está condicionada à posterior verificação
da sua autenticidade e validade pelo Pregoeiro,
por meio de consulta ao site do órgão emissor ou
junto às unidades administrativas competentes.

10.6.3 Será considerada como válida pelo prazo
de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da
respectiva emissão, a certidão que não apresentar
prazo de validade, exceto se anexada legislação
específica indicativa de prazo distinto.

DE PARA

10.10 Os documentos exigidos para habilitação
relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por
meio de funcionalidade presente no sistema
(upload), no prazo de ..............., após solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante
autorização do Pregoeiro e em caso de
indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da
documentação por meio do fac-símile (XX) XXXX-
XXXX ou do e-mail xxxxx@xxxxxx.gov.br.
Ou
10.10 Os documentos exigidos para habilitação
relacionados nos subitens acima, deverão ser
protocolizados em envelope separado, juntamente
com a proposta.

10.10 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, em prazo de no mínimo 02 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

10.10.1 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita pelo licitante, antes de findo o prazo.

DE PARA

12.1.2 Após a manifestação o licitante terá prazo de
03 (três) dias úteis para a apresentação das razões
recursais, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.

12.1.2 Após a manifestação o licitante terá prazo
de 03 (três) dias para a apresentação das razões
recursais, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

DE PARA

16.3.2 Na hipótese de envio da Ata de Registro de
Preços por correspondência a contagem do prazo
terá como marco inicial a entrega do instrumento ao
destinatário.

16.3.2 Alternativamente à convocação para
comparecer perante o Município de Cascavel para
a assinatura da Ata de Registro de Preços, a
Administração poderá encaminhá-la para
assinatura mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico,
para que seja assinada e devolvida no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data de seu
recebimento.

DE PARA

16.5 O prazo de vigência da Ata de Registro de
Preços será de 12 (doze) meses, improrrogáveis,
sendo contado a partir da data de sua assinatura.

16.5 O prazo de vigência da Ata de Registro de
Preços será de 12 (doze) meses, improrrogáveis,
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contado a partir da data de sua assinatura.

Ou

16.5 O prazo de vigência da Ata de Registro de
Preços será de ......... (................) meses, contado a
partir da data de sua assinatura, prorrogável na
forma do artigo 11 do Decreto n.º 10.248/2011.

DE PARA

21. DO PAGAMENTO

21.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual
são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo
a este Edital.

21. DO PAGAMENTO

21.1 As regras acerca do pagamento são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a
este Edital.

DE PARA

22.6.2. As penalidades serão obrigatoriamente
registradas no CAFILC.

22.6.2 As penalidades serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública do Município de Cascavel –
CAFILC e no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF.

DE PARA

24.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Termo de Contrato; 24.14.7 - ANEXO VII - Minuta de Ata de Registro de

Preços;

24.14.7.1 - ANEXO VII-A - Declaração de

Integridade e Ética: Lei Anticorrupção n.º 12.846,

de 2013;

DE PARA

2.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro de
Preços é de ............................. (...............) meses,
prorrogável na forma do art. 11 do Decreto n.º
10.248/2011, contado a partir da data de sua
assinatura.

2.1 O prazo de vigência desta Ata de Registro
de Preços é de 12 (doze) meses, improrrogáveis,
contado a partir da data de sua assinatura.

Ou

2.2 O prazo de vigência desta Ata de Registro
de Preços é de ...... (...............) meses, contado a
partir da data de sua assinatura, prorrogável na
forma do artigo 11 do Decreto n.º 10.248/2011.

DE PARA

CLÁUSULA SEXTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

6.1 A detentora deve observar e fazer observar, por
seus fornecedores e subcontratados, se admitida

CLÁUSULA SEXTA – DA FRAUDE E DA
CORRUPÇÃO

6.1 Para a execução desta Ata de Registro de



15 de outubro de 2021   -   Página 96 de 104

Edição Ordinária - Nº 2994 - Ano XIII - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site https://cascavel.atende.net/  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Página 15 de 16

subcontratação, o mais alto padrão de ética durante
todo o processo de contratação e de execução do
objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula,
definem-se as seguintes práticas:

6.1.1 “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou
solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de
servidor público na execução de contrato;

6.1.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou
omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de execução de contrato;

6.1.3 “prática colusiva”: 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;

6.1.4 “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;

6.1.5 “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, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja
impedir materialmente o exercício do direito de o
organismo financeiro multilateral promover
inspeção.

6.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou
integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este
organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível,
indefinidamente ou por prazo determinado, para a
outorga de 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.

6.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima,
o licitante vencedor, como condição para a

preços, nenhuma das partes poderá oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja,
ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto
através de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou não
financeiras ou benefícios de qualquer espécie que
constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma que não relacionada a
esta Ata de Registro de preços, devendo garantir,
ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam
da mesma forma.

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

6.2.1 “prática corrupta”: oferecer, dar, receber
ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de
servidor público na execução de contrato;

6.2.2 “prática fraudulenta”: a falsificação ou
omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de execução de contrato;

6.2.3 “prática colusiva”: 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;

6.2.4 “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;

6.2.5 “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, deste Edital; (ii) atos
cuja intenção seja impedir materialmente o
exercício do direito de o organismo financeiro



15 de outubro de 2021   -   Página 97 de 104

Edição Ordinária - Nº 2994 - Ano XIII - Caderno 3 - Atos do Poder Executivo - Informações Complementares

Órgão Oficial Certificado Digitalmente
O Município de Cascavel (PR), dá garantia da autencidade deste documento, desde 

 que visualizado através do site https://cascavel.atende.net/  - Certificado ICP - BRASIL

MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Página 16 de 16

contratação, deverá concordar e autorizar que, na
hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte
ou integralmente, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,
permitirá que 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.

Nota explicativa: Utilizar esta cláusula somente nos
processo originários da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme Resolução n.º 329/2015 da
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

multilateral promover inspeção.

6.3 Caso a autoridade competente para a
aplicação das sanções estabelecidas no Termo de
Referência, constatar a existência de indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela
Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas a quem for de
competência, com despacho fundamentado, para
ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização - PAR,
regulamentado pelo Decreto n.º 8.420, de 2015.

6.4 O processamento do PAR não interfere no
seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos
e prejuízos à Administração Pública Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
jurídica, com ou sem a participação de agente
público.
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Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 
AAO0208 274930M000009714 09/09/2021 55412 
ABJ2D77 274930U000014797 16/09/2021 76331 
ACE0104 274930M000009716 09/09/2021 55412 
ACS8767 274930M000009050 09/09/2021 55412 
ADU1333 274930U000008885 14/09/2021 55500 
AEP9996 274930M000008392 09/09/2021 55412 
AFV2082 274930M000009049 09/09/2021 55412 
AFW3J29 274930U000017036 18/09/2021 76331 
AFY9735 274930U000017039 18/09/2021 60501 
AID5A51 274930U000017017 24/09/2021 76331 
AIL6775 274930U000017294 22/09/2021 76331 
AIQ9182 274930U000017272 22/09/2021 51851 
AIZ3128 274930U000016914 19/09/2021 60501 

AJM3614 274930U000017301 16/09/2021 60412 
AJY7051 274930U000017032 18/09/2021 60412 
AJZ2556 274930U000016721 17/09/2021 51851 
AJZ2556 274930U000016720 17/09/2021 76332 
AKB8472 274930U000017263 22/09/2021 60501 
AKE8009 274930U000016391 25/09/2021 76332 
AKK9932 274930U000008890 24/09/2021 55412 
AKX2D21 274930U000014837 14/09/2021 57380 
ALF6H49 274930U000017259 22/09/2021 60501 
ALP0D92 274930M000009432 09/09/2021 55412 
AMP1692 274930U000014831 02/09/2021 54870 
AMT6826 274930U000017015 24/09/2021 51851 
ANB3D13 274930M000009430 04/09/2021 55412 
ANF4477 274930U000016862 22/09/2021 51851 
ANO0J48 274930U000008886 14/09/2021 55500 
AOA9C94 274930U000017283 22/09/2021 76331 
AOO0J41 274930M000009236 09/09/2021 55412 
AOO3660 274930U000017296 22/09/2021 76331 
APD7055 274930M000009852 09/09/2021 55412 
AQM0379 274930U000017304 16/09/2021 60412 
AQM4B07 274930U000017273 22/09/2021 76331 
AQR7403 274930U000017013 24/09/2021 76331 
AQS3538 274930U000014840 18/09/2021 76331 
AQV7445 274930M000009516 09/09/2021 55412 
ARK3307 274930U000017018 24/09/2021 76331 
ARN0366 274930U000017035 18/09/2021 51851 

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª 
indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à TRANSITAR - 
CASCAVEL até 16/11/2021. 

Edital emitido em 29/09/2021. 
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ARP2276 274930M000009325 09/09/2021 55412 
ARR1524 274930M000009235 09/09/2021 55412 
ARU8102 274930U000017261 22/09/2021 60501 
ARV5141 274930U000016865 22/09/2021 60412 
ARW4819 274930U000017291 22/09/2021 76331 
ARY3D31 274930U000017009 18/09/2021 76331 
ASF0089 274930U000016903 10/09/2021 55500 
ASF5708 274930U000017266 22/09/2021 51851 
ASG6I51 274930M000009660 09/09/2021 55412 
ASH3233 274930U000017023 24/09/2021 51851 
ASQ3132 274930U000014845 23/09/2021 76331 
ASZ9928 274930M000009599 09/09/2021 55412 
ATI7641 274930U000016722 20/09/2021 76331 
ATN8276 274930U000014836 14/09/2021 76331 
ATQ4767 274930U000017021 24/09/2021 51851 
ATT4609 274930U000017025 24/09/2021 51851 
ATZ1G19 274930U000017258 22/09/2021 60501 
AUA3538 274930U000017270 22/09/2021 51851 
AUA5C70 274930U000017026 24/09/2021 51851 
AUA6262 274930M000009851 09/09/2021 55412 
AUG9G93 274930U000017305 18/09/2021 51930 
AUR9G66 274930M000009853 09/09/2021 55412 
AUW5D05 274930U000016834 10/09/2021 76331 
AVD1155 274930U000014843 22/09/2021 76331 
AVO2J92 274930M000009712 01/09/2021 55412 
AVR1072 274930U000017028 24/09/2021 51852 
AVR2575 274930U000017295 22/09/2021 76331 
AVV9B73 274930M000009713 09/09/2021 55412 
AVX6C58 274930U000017282 22/09/2021 51851 
AVY2A51 274930M000009597 09/09/2021 55412 
AWA6B18 274930U000017253 20/09/2021 76331 
AWA6B18 274930U000011916 20/09/2021 76331 
AWB1921 274930U000016724 23/09/2021 70721 
AWB8973 274930M000009433 09/09/2021 55412 
AWH6C51 274930U000017281 22/09/2021 51851 
AWM9959 274930U000017260 22/09/2021 76331 
AWO7713 274930U000017275 22/09/2021 76331 
AWP1648 274930U000008887 14/09/2021 55500 
AWT7I79 274930M000009328 09/09/2021 55412 

AWW9444 274930U000017031 18/09/2021 51851 
AXI5B96 274930U000017020 24/09/2021 76331 
AXK9090 274930U000017256 22/09/2021 51851 
AXR6326 274930U000017019 24/09/2021 76331 
AXV0D02 274930M000009627 09/09/2021 55412 
AXZ1275 274930M000009625 09/09/2021 55412 
AYK1D88 274930U000017279 22/09/2021 60501 
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AYP7141 274930U000017277 22/09/2021 76331 
AYR1B88 274930M000009854 09/09/2021 55412 
AYS6077 274930U000014832 02/09/2021 61220 
AYY9740 274930M000009600 09/09/2021 55412 
AZD3662 274930M000009239 09/09/2021 55412 
AZH2741 274930U000014839 18/09/2021 76331 
AZL2A58 274930M000009624 09/09/2021 55412 
BAE6I93 274930M000009431 06/09/2021 55412 
BAH0212 274930U000014829 21/09/2021 54600 
BAH7I11 274930U000016471 23/09/2021 76331 
BAI4A93 274930U000017264 22/09/2021 60501 
BAR4I55 274930U000017251 20/09/2021 76331 
BAS3H31 274930U000017307 20/09/2021 76331 
BAU6179 274930U000014800 16/09/2021 76331 
BBM7522 274930U000017257 22/09/2021 60501 
BBM9549 274930U000014795 16/09/2021 76331 
BBU4308 274930U000017285 22/09/2021 76331 
BCC4098 274930U000017276 22/09/2021 76331 
BCR9B78 274930U000017290 22/09/2021 60501 
BCR9C81 274930M000009802 09/09/2021 55412 
BCZ8C97 274930U000017306 18/09/2021 76331 
BDA2B24 274930U000016867 22/09/2021 60412 
BDB3J31 274930U000017286 22/09/2021 76331 
BDF0I45 274930U000017027 24/09/2021 76331 
BDF5D92 274930U000017278 22/09/2021 76331 
BDJ2325 274930U000017024 24/09/2021 76331 
BDJ6B09 274930U000014833 14/09/2021 76331 
BDJ9E77 274930M000009323 09/09/2021 55412 
BDO1C33 274930U000017269 22/09/2021 51852 
BDQ5B74 274930M000009491 09/09/2021 55412 
BDQ5B74 274930M000009663 09/09/2021 55412 
BDR6I67 274930U000017265 22/09/2021 76331 
BDS1901 274930U000017254 20/09/2021 51851 
BDS5G97 274930U000017309 22/09/2021 76331 
BEI7B36 274930U000017274 22/09/2021 54526 
BEP1I89 274930U000016864 22/09/2021 60412 
BEP4I56 274930U000017034 26/09/2021 55680 
BEQ7I72 274930U000014793 12/09/2021 51930 
BEU5G31 274930U000017302 16/09/2021 60501 
BEV0621 274930U000017292 22/09/2021 76331 
BEW6E76 274930U000017271 22/09/2021 76331 
CJU8022 274930U000017262 22/09/2021 76331 
CLE0438 274930U000017255 20/09/2021 51851 
CRE9690 274930M000009237 09/09/2021 55412 
DHE7E87 274930M000009490 09/09/2021 55412 
DSP8513 274930U000014844 22/09/2021 76331 
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DSR1271 274930U000014798 16/09/2021 76331 
DTR4E12 274930U000017252 20/09/2021 76331 
DVD6E34 274930M000009048 09/09/2021 55412 
DVJ3G50 274930U000014841 18/09/2021 58512 
EGC9354 274930U000016469 23/09/2021 51851 
EGF8J58 274930M000009598 09/09/2021 55412 
EJG8F67 274930U000014796 16/09/2021 76331 
FDA7197 274930U000017280 22/09/2021 76331 
FMP5222 274930U000017037 18/09/2021 76331 
FNE3738 274930M000009623 09/09/2021 55412 
FOJ7024 274930U000016717 17/09/2021 76331 
FSH4B39 274930U000017299 24/09/2021 54526 
FVB0G07 274930U000017297 24/09/2021 76331 
GEV0C59 274930M000009238 09/09/2021 55412 
HHM3221 274930U000017043 18/09/2021 60501 

IJT8447 274930M000008838 09/09/2021 55412 
IOK9D96 274930U000017041 18/09/2021 51851 
IRT0I68 274930M000008839 09/09/2021 55412 
IXF2B33 274930U000017012 18/09/2021 76331 
IXF2B33 274930U000017011 18/09/2021 51851 
JAR8C74 274930U000014838 16/09/2021 76251 
JIP4H09 274930U000016150 24/09/2021 76251 
JQX7161 274930U000017022 24/09/2021 51851 
KGG2F97 274930U000017030 18/09/2021 60412 
KKS9H62 274930U000008884 14/09/2021 55500 
KXN4G21 274930U000008889 14/09/2021 55500 
LZQ4D14 274930M000009626 09/09/2021 55412 
MBG7871 274930U000011915 15/09/2021 65300 
MDC1653 274930U000008888 14/09/2021 55500 
MGD2403 274930M000009757 09/09/2021 55412 
MHJ8113 274930U000016863 22/09/2021 60412 

MHM0F83 274930U000017057 17/09/2021 76331 
MHW3I03 274930M000009327 09/09/2021 55412 
MIF4J90 274930M000009629 09/09/2021 55412 
MIJ6B73 274930U000016718 17/09/2021 76332 
MKY6C99 274930U000016719 17/09/2021 76332 
MME3485 274930U000014799 16/09/2021 76331 
MOH8062 274930M000009326 09/09/2021 55412 
MOU8877 274930U000014842 20/09/2021 76331 
NML0608 274930U000017298 24/09/2021 76331 
OBR2148 274930M000009661 09/09/2021 55412 
OLT4620 274930U000016869 22/09/2021 60412 

OMD0583 274930M000009662 09/09/2021 55412 
ONE1774 274930U000016860 22/09/2021 60412 
OOU8B80 274930M000009324 09/09/2021 55412 
PCQ3630 274930U000014849 23/09/2021 76331 
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PRJ1303 274930M000009489 09/09/2021 55412 
PUJ1B01 274930U000016861 22/09/2021 60412 
PUP5322 274930U000014794 16/09/2021 76331 
PYU8231 274930M000009329 09/09/2021 55412 
PZL9D53 274930M000009715 09/09/2021 55412 
QGS0A22 274930M000008391 09/09/2021 55412 
QIC0H74 274930U000017014 24/09/2021 76331 
QJA4111 274930U000017268 22/09/2021 60501 
QPE3J85 274930U000014847 23/09/2021 55920 
QPH7E73 274930U000015837 15/09/2021 54521 
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