
P                PREFEITURA MUNICIPAL DE HONO� RIO SERPA-PR.
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 44/2021 

PROCESSO N° 76/2021
            

O Município  de  Honório  Serpa,  Estado  do Paraná,   inscrito  no CNPJ  sob o  nº
95.585.444/0001-42, sediado na Rua Elpídio dos Santos, nº 2441, Honório Serpa, Estado
do  Paraná,  neste  ato  representado  pelo  Prefeito  Municipal  Senhor  Luciano  Dias,
brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF sob o nº 017.3240.849-99, torna publico a
realização de licitação,  na modalidade  PREGÃO,  na forma ELETRÔNICA, objetivando a
contratação  do  objeto  abaixo  especificado,  nas  condições  fixadas,  com  critério  de
julgamento “MENOR PREÇO POR ITEM”. 

AMPLA COMCORRÊNCIA

Data: Dia 01 de Outubro  de 2021 

Horário de Inicio da disputa: às 09:00 horas

UASG 989981 – PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA/PR

Local: Portal de Compras do Governo Federal –
https://www.gov.br/compras/

O presente certame será   processado e julgado em conformidade com as disposições
deste Edital e seus Anexos,  da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal nº 147, de 14 de agosto de 2014, Lei
Municipal  nº  723/2017, e  legislação  complementar  aplicável,  no  que  couber,  na Lei  nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações pertinentes à matéria.

São  pregoeiros  deste  município  o  Sr.  Lucio  Diego  Guerra  e  Sra  Elisangela
Macagnan como  pregoeira  substituta,  auxiliado  pela  EQUIPE  DE  APOIO,  conforme
designação pela Portaria nº 20/2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná,
edição 2176, no dia 08 de janeiro de 2021.

 O pregão eletrônico será realizado em sessão pública,  por meio da INTERNET,
mediante  a  inserção  e  monitoramento  de dados  gerados ou transferidos  para  o  Portal
COMPRASNET através do site https://www.gov.br/compras/.

Na data, horário e endereço eletrônico acima indicado far-se-á a abertura da Sessão
Pública  de  Pregão  Eletrônico,  acessado  exclusivamente  por  meio  eletrônico  -
https://www.gov.br/compras/ , horário oficial de Brasília – DF.
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
1. OBJETO: 

 1.1 A  presente  licitação  tem  por  objeto  selecionar  a  melhor  proposta  objetivando  a
contratação  de  empresa  especializada  em  inventário  de  bens  para  Prestação  de
Serviços profissionais relacionados ao Inventário de Bens/Levantamento Patrimonial
dos  Bens  Móveis  Permanentes  (mobiliário,  veículos,  máquinas,  implementos  e
ferramentas); Imóveis e Domínio Público que compreende: ruas e avenidas, praças,
estradas rurais, pontes, bueiros (galerias mapeadas) e Iluminação Pública (Postes
decorativos), conforme termo de referencia que é parte integrante deste edital, para todos
os fins e efeitos.

1.2 A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se
ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

1.3 Em caso de discordância existente entre as especificações dos objetos descritos no
Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão este
edital. 

1.4 As informações administrativas relativas a este Edital  poderão ser  obtidas  junto ao
Departamento de Licitações pelo telefone nº (046) 3245-1130. 

1.5 As informações administrativas relativas a descrição do bem poderão ser obtidas junto
ao Departamento de administração pelo telefone nº (046) 3245-1130.

2 CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL 

2.1 O  EDITAL  poderá  ser  retirado  ou  consultado  por  qualquer  interessado,  no  site
www.honorioserpa.pr.gov.br “Licitações - licitações abertas”  ou na sede  da Prefeitura
sita à Rua Elpidio dos Santos,  n° 2441,  centro,  Departamento de Licitações,  durante o
expediente normal do órgão licitante, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.  Para
retirada do edital e seus anexos em mídia digital, os interessados deverão apresentar cd-
room ou pendrive. 

3 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA
SESSÃO PÚBLICA: 

3.1 Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão
Pública de Pregão Eletrônico, acessado exclusivamente por meio eletrônico -
https://www.gov.br/compras/ , horário oficial de Brasília - DF. 

3.2 O  pregão  eletrônico  será  realizado  em  sessão  pública,  por  meio  da  INTERNET,
mediante  a  inserção  e  monitoramento  de dados  gerados ou transferidos  para  o  Portal
COMPRASNET através do site https://www.gov.br/compras/ .

4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA: 

4.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO, observada
às especificações  técnicas  constantes  do Anexo  I  e  demais  condições  definidas  neste
Edital. 

2

https://www.gov.br/compras/
https://www.gov.br/compras/


P                PREFEITURA MUNICIPAL DE HONO� RIO SERPA-PR.

R      RUA: Elpí�dio dos Santos, 541 - Telefax (46) 3245-1130 e 3245-1122
CEP.   85.548-000          -           Hono� rio  Serpa           -            Parana�

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
4.2 Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.  DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E  IMPUGNAÇÃO

5.1 PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
5.1.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos ou providências
em relação ao presente PREGÃO, desde que o faça com antecedência de até  03 (Três)
Dias uteis anteriores  da data fixada para a abertura da sessão pública do certame. 
 
5.1.2 Os pedidos de  esclarecimentos  referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, 03 (Três) Dias uteis anteriores à data designada para abertura da
sessão  pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico  via  internet,  endereçados
exclusivamente ao e-mail: licitacaopmhonorioserpa@gmail.com 

5.1.3 O prazo de resposta do pregoeiro é de até 02 (Dois) Dias uteis , contados da data
de recebimento do pedido  ,e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e anexos.

5.1.4 As  respostas  aos  pedidos  de  esclarecimentos  serão  divulgadas  pelo  sistema  e
vincularão os participantes e a administração. 

5.2 PEDIDO DE  IMPUGNAÇÃO

6.2.1  Qualquer  pessoa,  física  ou jurídica,  é parte legítima para  impugnar  este  Edital,
desde que o faça com antecedência de até 03  (Três) Dias uteis , da data fixada para a
abertura da sessão pública do certame; 

5.2.2 A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
licitacaopmhonorioserpa@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço
Rua Elpidio dos Santos, nº 541, Centro de Honório Serpa – Pr; 

5.2.3  A impugnação não possui efeito suspensivo;

5.2.4 Caberá ao Pregoeiro auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital, 
termo de referencia e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (Dois) 
dias uteis  contados da data de recebimento da impugnação. 

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

5.2.6 Acolhida  a  impugnação,  e  esta  implicar  alteração  do  Edital  capaz  de  afetar  a
formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO;

5.2.7 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se
tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento
original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na
hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui
poderes de representação da impugnante. 
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5.3  Após o envio do e-mail, tanto de impugnação quanto do pedido de esclarecimentos, o
responsável  pelo  envio  deverá  entrar  em  contato  com  o  pregoeiro  para  confirmar  o
recebimento do e-mail e do seu conteúdo. 

5.4 O pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem
recebidos  em  virtude  de  problemas  no  servidor  ou  navegador,  tanto  do  Município  de
Honório Serpa quanto do emissor. 

6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

6.1 Poderão participar do certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível
ao objeto desta licitação, e que preencherem as condições estabelecidas neste Edital e
ainda,  que esteja  devidamente  cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado  de
Fornecedores – SICAF, Portal COMPRASNET, através do site https://www.gov.br/compras/

6.2 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através
do portal de compras governamentais.

6.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas suas transações efetuadas,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,  inclusive  os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor
do sistema ou do órgão promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.4 Aos  interessados  que se encontrem sob  recuperação judicial  ou  extrajudicial,  será
aceita  a  participação desde que,   amparada em certidão emitida  pela  instancia  judicial
competente, que  certifique que a interessada está apta economicamente e financeiramente
a participar de procedimentos licitatório nos termos da Lei 8.666/93, conforme Acórdão do
TCU nº 1201/2020 e  art. 52 II da Lei 11.101/2005

6.5 NÃO poderão participar da presente licitação: 

6.25.1 Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste
pregão. 
6.5.2 Os interessados que se encontrem, sob falência, recuperação judicial e extrajudicial,
concordata, dissolução, liquidação.
6.5.3 Empresas estrangeiras que não funcionem no país. 
6.5.4 Aqueles  incursos  nas sanções  previstas  no  inciso  III,  Artigo  87 da  Lei  8.666/93,
quando aplicada pelo Município de Honório Serpa. 
6.5.6 Aqueles que tenham sido declarados impedidos ou inidôneos para licitar ou contratar
com a administração pública. 
6.5.7 Impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
nos termos do art. 7º da Lei nº 10.2420/2002; 
6.5.8  Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
6.5.9 Enquadradas  nas  disposições  no  artigo  9º  da  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  suas
alterações posteriores;

6.6 A  participação  na  licitação  e  apresentação  da  proposta  implica  na  integral  e
incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus
anexos,  ressalvado o disposto no parágrafo terceiro do art.  41 da Lei  8.666/93 e suas
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alterações posteriores. 

6.7 O licitante deve arcar com todos os custos associados à preparação e envio de sua
proposta e em hipótese alguma a Contratante será responsável ou estará sujeita a esses
custos. 

6.8 Para formulação da sua proposta de preços, a licitante deverá observar o descritivo
contido neste edital,  bem como as demais especificações e exigidas em editas e seus
anexos. 

6.9 Como requisito para participação neste Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não”  em campo próprio do sistema eletrônico, quanto ao atendimento de: 

6.9.1 Que  cumpre  os  requisitos  estabelecidos  no  artigo  3°  da  Lei  Complementar  nº
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, se for o caso da licitante; 
a) Caso a licitante assinale o campo “não” nos itens de participação empresas de pequeno
porte, ficará impedida de registrar sua proposta para esses itens;
b) Caso a licitante assinale o campo “não” nos itens de ampla participação de empresas,
produzirá  o  efeito  de  o  licitante  não  ter  direito  ao  tratamento  favorecido  na  Lei
Complementar  123/2006  e  alterações,  mesmo  ser  enquadrada  como  microempresa  e
empresa de pequeno porte.

6.9.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas em Edital e seus anexos; 

6.9.3 Que cumpre os requisitos para habilitação definidas em Edital e que a proposta a ser
apresentada está em conformidade com as exigências dispostas em edital e seus anexos; 

6.9.4 Que inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação ao certame, e que está ciente
da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores; 

6.9.5 Que não emprega menor de 18 (dezoito)  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 7°, XXXIII, da Constituição; 

6.9.6 Que  a  proposta  foi  elaborada  de  forma  independente,  nos  termos  da  Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

6.9.7 Que  não  possui,  em  sua  cadeia  produtiva,  empregados  executando  trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III
do art. 24º da Constituição Federal; 

6.9.8 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 art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

7.1 O Credenciamento é o nível  básico do registro cadastral  no SICAF,  que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

7.2 O licitante deverá estar previamente cadastrado junto ao Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, que deverá ser feito junto ao Portal de Compras do
Governo  Federal,  no  sítio  https://www.gov.br/compras/ ,  por  meio  de  certificado  digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. 

7.3 O  Licitante  interessado  deverá  realizar  o  seu  cadastramento  e  proceder  ao  seu
credenciamento de acordo com os procedimentos do Sistema. 

7.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização
das transações inerentes a este pregão. 

7.5 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos  praticados  diretamente  ou  por  seu  representante,  excluída  a  responsabilidade  do
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

7.6 É de responsabilidade de o licitante conferir a exatidão de seus dados cadastrais junto
ao SICAF, devendo mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação,
devendo proceder, imediatamente, a sua correção ou a alteração dos registros tão logo
identifique incorreções ou aqueles que se tornem desatualizados.

7.6.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação
no momento da habilitação.

8 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NO
SISTEMA

8.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no item 12 do edital,  proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura
da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação. 

8.2 Serão consideradas inválidas as propostas e documentos de habilitação apresentadas
por quaisquer outros meios. 

8.3 O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos em edital ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha da licitante.

8.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão
pública.
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8.5 As  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  deverão  encaminhar  a
documentação de habilitação,  ainda que haja  alguma restrição de regularidade  fiscal  e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

8.6 Os  preços  e  os  produtos/serviços  propostos  são de exclusiva  responsabilidade  da
licitante, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto. 

8.7  Ao  oferecer  sua  proposta  no  sistema  eletrônico,  o  licitante  deverá  observar
rigorosamente a descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e
seus  anexos,  descrevendo  detalhadamente  as  características  do  objeto  cotado,
informando marca/fabricante em campo próprio do sistema, preço unitário por item,
com até duas casas decimais após a vírgula. 

8.8 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários,  trabalhistas,  tributários,  comerciais,  tributos,  fretes  e  carretos,  inclusive
ICMS e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou
da  prestação  de  serviços,  de  forma  que  o  objeto  do  certame  não  tenha  ônus  para  o
Município de Honório Serpa.

8.9 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.

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

8.11 Incumbirá  ao  licitante  acompanhar  as  operações  no  sistema eletrônico  durante  a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante  da  inobservância  de  quaisquer  mensagens  emitidas  pelo  sistema  ou  de  sua
desconexão.

8.12 A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data da sessão pública do Pregão.

9 A PROPOSTA DE PREÇOS DEVERÁ SER APRESENTADA CONTENDO:

9.1 Proposta  de  preços,  conforme  modelo  constante  do  Anexo  III do  presente  Edital,
vedado o preenchimento desta com dados aleatórios,  sob pena de desclassificação da
proposta;

9.2. Preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso,
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

9.3 Especificação dos equipamentos/materiais devera conter:
9.3.1 A marca/Fabricante; 
9.3.2 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; 
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9.4 A  apresentação  da  proposta  implicará  na  plena  aceitação  das  condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.

9.5 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real),  com até
duas casas decimais (0,00). 

9.6 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de  abertura do presente certame, conforme previsto no art.  69, § 2º combinado com o
artigo 66, § 4º; 

9.7 A  proposta,  enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico,  deve atender
todas  as  especificações  técnicas  obrigatórias  do  Edital  e  Anexos  sob  pena  de
desclassificação;

9.8 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.

9.9 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.

9.10 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei,  nos termos do art.  71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento
por sobrepreço na execução do contrato.

9.11 O Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre
informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares
que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos. 

9.12 A  proposta  apresentada  terá  que  refletir  preços  equivalentes  aos  praticados  no
mercado no dia de sua apresentação. 

10  ABERTURA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

10.1 No dia 01 de Outubro de 2021 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública
na  internet  será  aberta  por  comando  do  Pregoeiro,  com  a  divulgação  das  propostas
eletrônicas recebidas e início da etapa de lances. 

10.2 O  Pregoeiro  verificará  as  propostas  apresentadas,  desclassificando  desde  logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência. 
10.2.1 Também será desclassificada a proposta (eletrônica) que identifique o licitante. 
10.2.2 A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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10.2.3 A  não desclassificação  da proposta  não impede o  seu julgamento  definitivo  em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

10.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances. 
10.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes. 

10.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro. 
10.5.1 O lance deverá ser ofertado por item unitário. 

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

10.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema. 

10.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser de R$ 0,50 (cinquenta centavos). 

10.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,  com
prorrogações.

10.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos
dois minutos do período de duração da sessão pública. 

10.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de
dois  minutos  e  ocorrerá  sucessivamente  sempre  que  houver  lances  enviados  nesse
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

10.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente. 

10.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.  

10.14 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão  ser  desconsiderados  pelo  pregoeiro,  devendo  a  ocorrência  ser  comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

10.15 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema. 

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

9
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10.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
10.18 No  caso de  desconexão  com o Pregoeiro,  no  decorrer  da etapa  competitiva  do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances. 

10.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior  a  dez  minutos,  a  sessão  pública  será  suspensa  e  reiniciada  somente  após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

10.20 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos: 
10.20.1 no pais; 
10.20.2 por empresas brasileiras; 
10.20.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País; 
10.20.4 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. 

10.21 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas. 

10.22 Encerrada  a  etapa  de  envio  de  lances  da  sessão  pública,  o  pregoeiro  deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

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

10.24 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada,  se for  o  caso,  dos documentos complementares,  quando necessários  à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

10.25 A esta licitação não se aplica a prioridade de contração para  ME e EPP. Foi
realizado uma pesquisa de mercado pelo setor requisitante para composição dos
preços e esta não encontrou empresas que prestam este tipo de serviço na região
enquadrados como ME e EPP e ainda, conforme define o art.  2º da Lei Municipal
723/2017 e art. 49, II da Lei 123/2006, não se aplica o disposto nos arts.  47 e 48 da
referida lei, quando não houver um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente  e  capazes  de  cumprir  as  exigências  estabelecidas  no  instrumento
convocatório. 

10.26 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.
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11. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

11.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.

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

11.3 Qualquer  interessado  poderá  requerer  que  se  realizem  diligências  para  aferir  a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita. 

11.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

10.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena
de não aceitação da proposta 
10.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada  do  licitante,  formulada  antes  de  findo  o  prazo,  e  formalmente  aceita  pelo
Pregoeiro. 

10.6 Se  a  proposta  ou  lance  vencedor  for  desclassificado,  o  Pregoeiro  examinará  a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade. 

10.8 Encerrada  a  análise  quanto  à  aceitação  da  proposta,  o  pregoeiro  verificará  a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.                                  

12 DA HABILITAÇÃO DO LICITANTE

12.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da  proposta  classificada  em  primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o  eventual
descumprimento  das  condições  de  participação,  especialmente  quanto  à  existência  de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
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12.1.1 SICAF. 
12.1.2 Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/

12.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável  pela  prática  de ato de improbidade  administrativa,  a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 

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

12.1.24 No  caso  de  inabilitação,  haverá  nova  verificação,  pelo  sistema,  da  eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 424 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

12.2 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

12.2.1 Registro comercial, no caso de empresário individual; 

12.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e a ultima alteração contratual em
vigor,  devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

12.2.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de
2009,  cuja  aceitação  ficará  condicionada  à  verificação  da  autenticidade  no  sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

12.3 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

12.3.1 quanto a equipe técnica: 
a) 01  (um)  Responsável  Técnico  pela  execução  e  assinatura  dos  relatórios  com
comprovação de Capacidade Técnica através de Certificado de Participação em no mínimo
01 (um) curso de extensão realizado em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC ou
ministrado  por  TCE’S/TCU,  em que  conste  no  conteúdo  programático,  módulo  que  se
refere ao Inventário de Bens/Levantamento Patrimonial de Bens Públicos permanentes;
b) 02 (dois) Profissionais para coleta de informações e trabalhos de campo; 
c) 01 (um) Contador;
d) 01 (um) Advogado; 
e) 01 (um) Técnico em Topografia;
f) 01 (um) Técnico em Computação - Formação em Informática; 
g) 01 (um) Digitador.
12.3.1.1  Os indicados  no  item acima deverão  apresentar  certificado  no órgão  de
classe em vigor ou diploma de conclusão de curso.

12.3.1 Quanto aos acervos técnicos: 
a) O responsável Técnico pela assinatura dos relatórios com comprovação de Capacidade
Técnica através de Certificado de Participação em no mínimo 01 (um) curso de extensão
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realizado em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC ou ministrado por TCE’S/TCU,
em  que  conste  no  conteúdo  programático,  módulo  que  se  refere  ao  Inventário  de
Bens/Levantamento Patrimonial de Bens Públicos permanentes.
b) Os profissionais  que farão a  coleta  de informações e  trabalhos  de campo,  deverão
apresentar no mínimo 01 (um) Atestados de Capacidade Técnica fornecida por pessoa
jurídica de direito público, declarando que já prestou serviços idênticos ou semelhante aos
constantes no objeto deste certame; 
c) O contador(a) deverá  apresentar no mínimo 01 (um) Atestados de Capacidade Técnica
fornecida por  pessoa jurídica de direito  público,  declarando que já  prestou serviços  de
apoio técnico para compilação dos dados junto ao Sistema de Contabilidade/Patrimônio
para posterior envio das informações através do SIM-AM junto ao TCE/PR;
d) O advogado(a) deverá  apresentar no mínimo 01 (um) Atestados de Capacidade Técnica
fornecida por  pessoa jurídica de direito  público,  declarando que já  prestou serviços  de
orientação  a  Equipe  Técnica  no  tocante  as  Leis,  Decretos  e  Portarias  atinentes  ao
Levantamento de Bens Públicos; 
e) O técnico em topografia deverá apresentar no mínimo 01 (um) Atestados de Capacidade
Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público, declarando que já prestou serviços
idênticos ou semelhantes aos constantes no objeto deste certame;
f) O) técnico em Computação – Formação em Informática deverá apresentar no mínimo 01
(um) Atestados de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público,
declarando que já  prestou serviços idênticos ou semelhantes  aos constantes no objeto
deste certame;
g) O digitador deverá apresentar no mínimo 01 (um) Atestados de Capacidade Técnica
fornecida  por  pessoa  jurídica  de  direito  público,  declarando  que  já  prestou  serviços
idênticos ou semelhantes aos constantes no objeto deste certame;

12.3.3 Comprovação através de cópia autenticada da ficha de registro de empregado ou do
Registro  em  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  –  CTPS  em  que  conste  a
proponente  como  Contratante,  ou   Contrato  de  Prestação  de  Serviços  devidamente
registrado  e  com firma  reconhecida  ou  no  caso  de  ser  sócio  da  empresa  através  do
Contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial de todos os indicados no item 

12.3.4 ATESTADO DE VISITA TECNICA. O atestado de visita técnica será emitido pelo
Município Licitante, comprovando a visita técnica do Responsável da Proponente, no local
do serviço,  para esclarecimento  de dúvidas,  rotinas,  planejamento  de ações da gestão
municipal e etc. quanto à execução do objeto. Com antecedência mínima de 05 dias uteis
antes  da  abertura  do  certame,  devendo  ser  agenda  diretamente  com  o  Diretor  do
Departamento de Administração Sr. Jones de Almeida.  O agendamento deverá ser feito
pelo telefone 46 3245-1130 ou e-mail gabinete@honorioserpa.pr.gov.br.

12.3.4.1 Não será aceito o atestado de renuncia de visita, visto que a visita técnica será
para  esclarecimento de dúvidas, rotinas, planejamento de ações da gestão municipal entre
outras duvidas quanto à execução do objeto, portanto, imprescindível para a execução dos
serviços  a  serem  prestados,  portanto  a  visita  técnica  torna-se  obrigatória devido  à
complexidade dos serviços a serem prestados e por se tratar de serviço técnico. 
12.3.4.2 Caso a empresa participante apresente o termo de renuncia da visita técnica
esta será inabilitada do certame.
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12.4 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

12.4.1 Certidão  negativa  de  falência  ou  Recuperação  Judicial  ou  extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o
caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da
sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento. 

12.5 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

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

12.5.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, mediante a apresentação
de  Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da
União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

12.5.3 Prova de regularidade  para com a  Fazenda Estadual do  domicílio  ou sede do
licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado; 

12.5.4 Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal,  relativa  aos  tributos
relacionados com o objeto licitado; 

12.5.5 Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por Lei;

12.5.6 Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida
eletronicamente através do site http://www.tst.jus.br.

12.5.7  As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  deverão  apresentar  toda  a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição. 

12.5.8 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição  na comprovação  da regularidade  fiscal  e  trabalhista,  desde  que  atendidos  os
demais requisitos do Edital, as empresas nesta condição serão declaradas habilitadas sob
condição  de  regularização  da  documentação  no  prazo  de  024  (cinco)  dias  úteis,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública. 

12.5.9 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item supra, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da
Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

12.6 Deverá apresentar ainda as DECLARAÇÕES: 

12.6.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III) 

12.7 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição
cadastral  no  SICAF,  desde  que  os  documentos  comprobatórios  estejam  validados  e
atualizados.
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12.7.1 O  cadastro  no  SICAF,  abrangente  dos níveis  indicados  no  art.  6º  da  Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 abril de 2018,  PODERÁ SUBSTITUIRÁ APENAS  os
documentos  indicados  nos  subitens  acima  12.2  –  Habilitação  Jurídica,  12.3  -
Qualificação econômico-financeira e 12.4 - Regularidade fiscal e trabalhista,  sendo
que os demais são obrigatórios apresentação. 

12.7.1.1 Na  hipótese  dos  documentos  se  encontrarem  vencidos  no  referido  sistema
(SICAF) ou no CRC, o licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais,
o documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de
inabilitação,  ressalvando  o  disposto  quanto  à  comprovação  da  regularidade  fiscal  das
microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar nº
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

12.7.1.2 Também poderão ser  consultados os  sítios  oficiais  emissores  de certidões  de
regularidade  fiscal  e  trabalhista,  especialmente  quando  o  licitante  esteja  com  alguma
documentação vencida junto ao SICAF; 

12.8 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo pregoeiro
e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

12.9 No julgamento  da habilitação,  o  pregoeiro  poderá sanar  erros  ou falhas  que não
alterem a substância das propostas,  dos documentos e sua validade jurídica,  mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.

12.10  O não atendimento das exigências constantes do item 12 deste Edital implicará a
inabilitação do licitante.

12.11 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item,  ficará  obrigado a comprovar  os requisitos  de habilitação  cumulativamente,  isto é,
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

12.12 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para
a habilitação do licitante nos remanescentes. 

12.13 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.

13.  APRESENTAÇÃO  DA  PROPOSTA  DE  PREÇOS  AJUSTADA  E  ENVIO  DOS
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO 

13.1 Encerrada a etapa de lances,  o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor
oferta, item a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET,
a  PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA,  caso necessário,  no prazo de  até 02h (duas)
horas, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, o pregoeiro fará uso de a
ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar o documento utilizando o link
“ANEXAR” disponível apenas para o licitante/vencedor.
13.1.1  O  licitante  deverá  anexar  a  documentação  convocada  em  arquivo  único
(Compactado ex.: zip ou pdf), no sistema COMPRASNET.
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13.2 Havendo a necessidade de envio de  documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles  exigidos  neste Edital  e já apresentados,  o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema,  no prazo de 02 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

13.3 O licitante deverá anexar a documentação de habilitação  ou  Proposta de Preços
Ajustada,  num prazo de até 02 (DUAS) HORAS de efetivo funcionamento do órgão
público, ou seja, das 8h às 12h e das 13h00min às 17h00min, contados da convocação. 
13.3.1  PROSPECTO: A  licitante  vencedora  deverá  enviar  o  pregoeiro,  sob  pena  de
desclassificação, no prazo máximo de 2 (duas) horas após a finalização do certame, através
do  e-mail:  licitação@honorioserpa.pr.gov.br  ou  anexar  no  sistema  COMPRASNET,  os
“FOLDERS”,  ENCARTES,  FOLHETOS  TÉCNICOS  ou  CATÁLOGOS  dos  equipamentos
ofertados,  onde  constem  as  especificações  técnicas  e  a  caracterização  dos  mesmos,
permitindo a consistente avaliação da equipe técnica. 

13.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por
meio do e-mail:  licitação@honorioserpa.pr.gov.br. Após o envio do e-mail, o responsável
pelo envio deverá entrar em contato com o pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail
e  do  seu  conteúdo.  O  pregoeiro  não  se  responsabilizará  por  emails  que,  por  qualquer
motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do
Município de Honório Serpa quanto do emissor. 

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

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

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

13.6 Os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados pelo Pregoeiro por solicitação escrita
e  justificada  do  licitante,  formulada  antes  de  findo  o  prazo,  e  formalmente  aceito  pelo
Pregoeiro.

14 DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 

14.1 A documentação constante no item 12, caso solicitada, deverão ser encaminhadas em
original ou cópias autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no prazo
máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico,
no seguinte endereço: Rua Elpidio dos Santos, 541 – Centro – Honório Serpa - PR, CEP
85548-000.  Aos  cuidados  do  Departamento  de  Licitações  e  Contratos,   pregoeiro
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responsável: Lucio Diego Guerra. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e
informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano do
Pregão Eletrônico. 

14.2 Consideradas  cumpridas  todas  as  exigências  do  edital  quanto  à  apresentação  da
documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o
pregoeiro o declarará vencedor.
 
14.3 Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para
apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente
de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade
estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação. 

15 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1 Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá, em campo próprio do sistema, de
forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de interpor recurso, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões do recurso, ficando os
demais licitantes,  desde logo,  intimados para,  querendo,  apresentarem contrarrazões em
igual  prazo,  que  começará  a  contar  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

15.2 Havendo  quem  se  manifeste,  caberá  ao  Pregoeiro  verificar  a  tempestividade  e  a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

15.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.

15.3 A  falta  de  manifestação  motivada  quanto  à  intenção  de  recorrer  importará  na
decadência desse direito.

15.3.1 Não  havendo  recurso,  o  Pregoeiro  adjudicará  o  objeto  ao  licitante  vencedor  e
encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.

15.4 O prazo para manifestação da intenção de recorrer da decisão do pregoeiro iniciará
logo após a habilitação das licitantes e será informado via chat, ficando sob responsabilidade
das licitantes o acompanhamento das operações no Sistema Eletrônico.

15.5 Os  recursos  e  contrarrazões  deverão  ser  manifestados  exclusivamente  por  meio
eletrônico via internet, no site: http://www.comprasnet.gov.br 

15.6 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
 
15.7 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 5(cinco)
dias para: 
15.7.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido; 
15.7.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão; 
15.7.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 
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15.8 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento. 
15.9 Decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  procedimentais,  a
autoridade  competente  adjudicará  o  objeto  e  homologará  o  processo  licitatório  para
determinar a contratação. 

15.10 Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia
do licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial de eventuais razões e
contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados  EXCLUSIVAMENTE  no âmbito no
sistema eletrônico em formulários próprios.

15.11 Os  autos  do  processo  administrativo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos
interessados no Departamento de Licitações, no horário de expediente, das 08h00min às
12h00min  e  13h00min  às  17h00min,  na  Rua  Elpídio  dos  Santos,  nº  2441,  Centro,  em
Honório Serpa - PR.

15.7 Decididos os recursos, o Prefeito Municipal fará a homologação do resultado.

16 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

16.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

16.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

16.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas  hipóteses,  serão  adotados  os  procedimentos  imediatamente  posteriores  ao
encerramento da etapa de lances. 

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

16.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo
com a fase do procedimento licitatório. 

16.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

17 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

17.1 O  objeto  da  licitação  será  adjudicado  ao  licitante  classificado  em  primeiro  lugar,
declarado como vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou
pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

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

17.2 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

17.3 Na  ausência  de  recurso,  caberá  ao  pregoeiro  adjudicar  o  objeto  e  encaminhar  o
processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação. 

17.4 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição
do objeto licitado.

18. DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO

18.1 O pregoeiro poderá,  no julgamento  da habilitação e das propostas,  sanar  erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999.

18.1.1  Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências,  com vistas  ao saneamento  de que trata  o caput,  a  sessão pública  somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas
de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

19 DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

19.1 Após a  homologação  da licitação,  em sendo realizada  a contratação,  será  firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

19.2 O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

19.2.1 O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o
endereço  de  e-mail  disponibilizado  pelo  licitante  na  fase  de  habilitação,  competindo  ao
Contratado a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a
entrega da via original  no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal,  em até 5
(cinco) dias após o seu recebimento.
19.2.2.1 O licitante poderá assinar digitalmente o instrumento de contratação, ou contratos e
devolver via correio eletrônico ao departamento de licitação.

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

19.3 O Município poderá, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições
estabelecidos  neste  Edital,  convocar  os  proponentes  remanescentes,  na  ordem  de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado,  inclusive  quanto  ao  preço,  ou  revogar  a  licitação,  independentemente  da
cominação prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.
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20 DO PRAZO DE VIGENCIA E REAJUSTE DE PREÇOS

20.1 O prazo de validade do contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da
publicação do respectivo contrato, podendo a critério da administração, prorrogar o contrato
baseados no art. 57 da Lei 8.666/93.

20.2 Os preços são fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato, contado da data
limite para a apresentação das propostas.

20.3 O gestor responsável pela Contratos deverá acompanhar, periodicamente, os preços
praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento,
podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível.

20.3.1 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, o gestor da Contratos deverá convocar o fornecedor visando
à negociação para a redução de preços e a sua adequação ao praticado pelo mercado.

20.3.3 Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido,
desde que comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução. 

20.4 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea
econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 

20.5 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal. 

20.6 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do
Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

21 DO PAGAMENTO 

21.1 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

21.1.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a prestação dos serviços
mediante apresentação da Nota Fiscal,  discriminando de forma clara e explícita o objeto,
como as necessárias anotações de recebimento, depois de verificado o atendimento integral,
mediante aposição de “ATESTO” no corpo da respectiva nota fiscal ou fatura, firmado pelo
servidor responsável.

21.1.2.  A  liberação  dos  pagamentos  ficará  condicionada  a  apresentação  da  prova  de
regularidade  para  com a Fazenda  Federal,  Estadual  e  Municipal,  prova  de regularidade
relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitidas eletronicamente através do site
http://www.tst.jus.br, em cumprimento com as obrigações assumidas na fase de habilitação
do processo licitatório.

21.1.2.1 O CADASTRO no SICAF vigente poderá substituir  os documentos indicados no
subitem anterior.

21.1.3 O Município de Honório Serpa efetuará o desconto do valor  relativo aos tributos,
conforme legislação vigente. 
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21.1.4 Deverá constar na Nota Fiscal o Número da Licitação, do Contrato, e se houver,
do Termo Aditivo.

21.1.24 Se a empresa for optante do Simples Nacional, deverá constar na Nota Fiscal.

21.1.6 A  data  para  entrega  das  Notas  Fiscais  será  até  o  24º  (quinto)  dia  útil  do  mês
subsequente, após esta data, deverão ser encaminhadas a partir do primeiro dia do mês
subsequente.

21.1.7  Os  pagamentos  devidos  serão  depositados,  na  conta  corrente  ou  conta
poupança que a CONTRATADA deverá manter preferencialmente junto ao BANCO DO
BRASIL,  em atenção a instrução normativa nº 0424/2010 do Tribunal de Contas do
estado do Paraná. 

21.1.8 É DEVER DO FORNECEDOR informar o nome e o número do banco, da agência
e da conta bancária da empresa, para o depósito.

22 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

22.1  O  valor  total  estimado  desta  licitação  é  de R$  84.333,00  (oitenta  e  quatro  mil
trezentos e trinta e três reais), conforme itens constantes do ANEXO I deste edital.

22.2 Os recursos financeiros para suportar as despesas do presente objeto, serão atendidos
por verbas, constantes do orçamento vigente.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei Nº 880 de 19 de novembro 2020
Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte

35 06/001 04.122.0017.2.012 3.3.90.39 1000
ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Livre

Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte
76 12/001 20.608.0003.2.026 3.3.90.39 1000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Livre

Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte
81 12/002 20.608.0003.2.027 3.3.90.39 1000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Livre

Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte
90 12/003 20.608.0003.2.028 3.3.90.39 1000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Livre

Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte
111 14/001 10.301.0005.2.034 3.3.90.39 1303

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Saúde 15%

Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte
112 14/001 10.301.0005.2.034 3.3.90.39 1495

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Atenção Básica

Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte
186 15/001 15.451.0004.2.053 3.3.90.39 1000
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ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Livres

Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte
187 15/001 15.451.0004.2.053 3.3.90.39 1504

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Outros Royalties

Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte
189 15/001 15.451.0004.2.053 3.3.90.39 1512

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Cide (Lei 10866/04)

Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte
208 16/001 12.361.0021.2.057 3.3.90.39 1103

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: 5% transf. Constitucionais

Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte
209 16/001 12.361.0021.2.057 3.3.90.39 1104

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: 25% Sobre Impostos

Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte
243 16/004 12.361.0013.2.063 3.3.90.39 1103

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Salário Educação

Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte
244 16/004 12.361.0013.2.063 3.3.90.39 1104

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: 25% Impostos

Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte
253 16/005 12.812.0014.2.064 3.3.90.39 1000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Livre

Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte
262 17/001 08.243.0023.2.066 3.3.90.39 1000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Livre

Conta Órgão/Unidade Funcional/Programática Elementos de despesa Fonte
303 17/003 08.243.0023.2.070 3.3.90.39 1000

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS: Livre

23 DAS OBRIGAÇÕES 

23.1 Obrigações da CONTRATANTE: 
a)  Receber  prestação  de  serviço  no  prazo  e  condições  estabelecidas  no  Edital  e  seus
anexos;
b)  comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
c)  acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  Contratada,  através  de
comissão/servidor especialmente designado;
d) efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
e) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como
por  qualquer  dano  causado  a  terceiros  em decorrência  de  ato  da  Contratada,  de  seus
empregados, prepostos ou subordinados.
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23.2 Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a)  Assinar  o  contrato  até  05  (cinco)  dias  úteis  contados  da  convocação  para  sua
formalização pelo Contratante.
b) Prestar o serviço  no prazo e forma ajustada;
c)  Responsabilizar-se  por  todos  os  ônus  referentes  a  prestação  de  serviço,  incluindo
deslocamento, hospedagem, alimentação, impostos, art’s, empregados e todas as despesas
diretas  e  indiretas  decorrentes  do  cumprimento  das  obrigações  assumidas,  enquanto
perdurar a vigência do contrato, sem qualquer ônus à contratante.
d) Comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que
impossibilite o seu cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos
que julgar necessários ao Contratante em até 24 (vinte e quatro) horas.
e) Manter, durante toda a execução da ata, as mesmas condições da habilitação.
f) Não transferir a terceiros, por qualquer forma nem mesmo parcialmente, as obrigações
desta ata sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.
g)  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  ao  Contratante  ou  a  terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da ata, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.
h) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados, quando caracterizada a
má fé, o dolo, a negligência, imprudência ou a imperícia profissional, durante o fornecimento
dos produtos.
i) Cumprir demais obrigações constantes do presente Edital, anexos e contrato. 

24 CONDIÇÕES DA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO

24.1 Estão estabelecidas no Termo de Referência. 

25 DAS PENALIDADES

25.1 Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  10.024,  de  2019,  o
licitante/adjudicatário que: 

25.1.1  não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
25.1.2 não entregar a documentação exigida no edital; 
25.1.3 apresentar documentação falsa; 
25.1.4 causar o atraso na execução do objeto; 
25.1.5 não mantiver a proposta;
25.1.6 falhar na execução do contrato
25.1.7 fraudar a execução do contrato; 
25.1.8 comportar-se de modo inidôneo; 
25.1.9 declarar informações falsas; e
25.1.10 cometer fraude fiscal.

25.2 Considera-se  comportamento  inidôneo,  entre  outros,  a  declaração  falsa  quanto  às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes,  em qualquer  momento  da  licitação,  mesmo após  o  encerramento  da  fase  de
lances. 

25.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores  ficará  sujeito,  sem prejuízo  da  responsabilidade  civil  e  criminal,  às  seguintes
sanções:

23



P                PREFEITURA MUNICIPAL DE HONO� RIO SERPA-PR.

R      RUA: Elpí�dio dos Santos, 541 - Telefax (46) 3245-1130 e 3245-1122
CEP.   85.548-000          -           Hono� rio  Serpa           -            Parana�

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

25.3.1  Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

25.3.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante; 

25.3.3 Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  a  Administração  Pública
Municipal pelo prazo de até dois anos; 

25.3.4 Impedimento  de  licitar  e  de  contratar  com  o  Município  e  descredenciamento  no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

25.4 Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração  Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

25.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

25.6 Se,  durante  o processo de aplicação  de penalidade,  houver  indícios  de prática  de
infração  administrativa  tipificada  pela  Lei  nº  12.846,  de  1º  de  agosto  de  2013  (Lei
Anticorrupção),  como  ato  lesivo  à  administração  pública  nacional,  cópias  do  processo
administrativo  necessárias  à  apuração  da  responsabilidade  da  empresa  deverão  ser
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão
sobre  a  eventual  instauração  de  investigação  preliminar  ou  Processo  Administrativo  de
Responsabilização – PAR. 

25.7 A apuração e o julgamento  das demais infrações administrativas não consideradas
como  ato  lesivo  à  Administração  Pública  nacional  nos  termos  da  Lei  nº  12.846/2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

25.8 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 resultante de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público. 

25.9 Caso  o  valor  da multa  não  seja  suficiente  para  cobrir  os  prejuízos  causados  pela
conduta  do  licitante,  o  Município  poderá  cobrar  o  valor  remanescente  judicialmente,
conforme artigo 419 do Código Civil. 

25.10 A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo que assegurará o contraditório  e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

25.11 A  autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em  consideração  a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

25.12 As sanções descritas no item 25.1 também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso
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assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

25.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

25 DO CANCELAMENTO DO  CONTRATO

26.1 Será automaticamente extinto o contrato quando do término do prazo estipulado, e não
ocorrendo o acordo de prorrogação. 

26.2 O contrato poderá ser rescindido amigavelmente pelas partes ou unilateralmente pela
administração na ocorrência dos casos previstos nos Art. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, cujo
direito da administração o contratado expressamente reconhece.

26.3 Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Honório Serpa o direito de revogar a licitação
por  razões  de  interesse  público  decorrentes  de  fato  superveniente  devidamente
comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável. 

26.4 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade
dos atos que diretamente dele dependam. 

26.5 Quando  da  declaração  de  nulidade  de  algum  ato  do  procedimento,  a  autoridade
competente indicará expressamente os atos a que ela se estende. 

26.6 A  nulidade  do  procedimento  de  licitação  não  gera  obrigação  de  indenizar  pela
Administração. 

26.7 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos
que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

26.8 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público
ou aos demais interessados. 

26.9 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditório  e  a  ampla  defesa,  e  formalizada  mediante  parecer  escrito  e  devidamente
fundamentado. 

26.10 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de
Honório Serpa.

27 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

27.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados,  se admitida  subcontratação,  o mais  alto  padrão de ética
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
27.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a)  “prática corrupta”:  oferecer,  dar,  receber ou solicitar,  direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação
ou na execução de contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de licitação ou de execução de contrato; 
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c) “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; 
d) “prática coercitiva”:  causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório
ou afetar a execução do contrato; 
e)  “prática  obstrutiva”:  (i)  destruir,  falsificar,  alterar  ou  ocultar  provas  em  inspeções  ou
fazer declarações  falsas  aos  representantes  do  organismo  financeiro  multilateral,  com o
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;
(ii)  atos  cuja  intenção  seja impedir  materialmente  o  exercício  do direito  de  o  organismo
financeiro multilateral promover inspeção. 
27.3. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa
ou  pessoa  física, inclusive  declarando-a  inelegível,  indefinidamente  ou  por  prazo
determinado,  para  a  outorga  de contratos  financiados  pelo  organismo  se,  em  qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em
práticas  corruptas,  fraudulentas,  colusivas,  coercitivas  ou obstrutivas  ao  participar  da
licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 
27.4. 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. 
 
28 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

28.1 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos
Municípios do Paraná através do endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/amp/  ,   e
no  Portal  de  Transparência  do  Município  através  do  endereço  eletrônico
www.honorioserpa.pr.gov.br/. 

28.2 As  normas  disciplinadoras  desta  licitação  serão  sempre  interpretadas  em favor  da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e não
comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

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

28.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro. 

28.5 Será facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento,
promover diligência  destinada a esclarecer  ou a complementar  a instrução do processo,
inclusive  parecer  técnico  à Secretaria  requerente  do certame com relação  aos produtos
cotados,  bem  como  solicitar  aos  órgãos  competentes,  elaboração  de  parecer  técnico
destinado a fundamentar a decisão. 

28.6 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que  não  alterem  a  substância  das  propostas,  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,
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mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

28.7 As  licitantes  devem  acompanhar  rigorosamente  todas  as  fases  do  certame  e  as
operações no sistema eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada
ou  emitida  pelo  Sistema  ou  de  sua  desconexão,  bem  como  será  responsável  pela
apresentação dos documentos solicitados nos prazos previstos. 

28.8 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação
de documentação referente ao presente Edital. 

28.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

28.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-
se  o  do  vencimento,  observando-se  que  só  se  iniciam  e  vencem  prazos  em  dia  de
expediente normal na Prefeitura Municipal de Honório Serpa, exceto quando explicitamente
disposto em contrário. 

28.11 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de
terceiros,  mediante  parecer  escrito  e  devidamente  fundamentado,  sem  que  caiba  às
Licitantes direito à indenização. 

28.12 A anulação do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado o disposto no
parágrafo único, art. 49 da Lei 8.666/93. 

28.13 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do
Pregão,  este  prazo  será  reaberto,  exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  alteração  não
afetar a formulação das propostas.

28.14 É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as
fases do certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar
o conteúdo destes, desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou
inobservâncias.

28.15 A  proponente  deverá  indicar  ao  Pregoeiro  todos  os  meios  de  contato
(telefone/endereço eletrônico (e-mail),  para comunicação,  e obriga-se a manter os dados
devidamente  atualizados  durante  todo  o  decurso  processual.  Será  de  sua  inteira
responsabilidade  o  retorno  imediato  de  todos  os  atos  comunicados,  os  quais  serão
considerados  recebidos,  não  lhe  cabendo  qualquer  alegação  de  não  recebimentos  dos
documentos.

28.16 O pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Honório
Serpa quanto do emissor.

28.17 Incumbirá  ao  Licitante  acompanhar  as  operações  no  Sistema  Eletrônico,  sendo
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responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem enviada e emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.

28.18 Caso o sistema eletrônico desconectar  para o pregoeiro no decorrer  da etapa de
lances da sessão pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem o prejuízo dos atos realizados.

28.19 Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a
sessão pública será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h
(vinte e quatro horas), após a comunicação do fato aos participantes em campo próprio no
sistema eletrônico.

28.20 CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE,  O
PREGÃO  SERÁ  SUSPENSO  E  RETORNARÁ  NO  HORÁRIO  INFORMADO  PELO
PREGOEIRO VIA CHAT.

28.21 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer  fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

28.22 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada  mediante  aviso  prévio  no  sistema  com,  no  mínimo,  vinte  e  quatro  horas  de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

28.23 Os  licitantes  assumem  todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de  suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável  por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

28.24 Para  dirimir,  na  esfera  judicial,  as  questões  oriundas  do  presente  Edital,  será
competente o Foro da Comarca de Coronel Vivida - PR.

28.25  Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.

28.26 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO I Termo de Referencia
ANEXO II Minuta do contrato
ANEXO III Modelo padrão Proposta de Preço
ANEXO IV Modelo de Declaração Unificada
ANEXO V Modelo de Atestado de visita
ANEXO VI Modelo da Responsabilidade técnica
ANEXO VII Modelo de equipe técnica

                                                   Honório Serpa, 16 de setembro  de 2021.

___________________
LUCIANO DIAS 
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PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em inventário de
bens  para  Prestação  de  Serviços  profissionais  relacionados  ao  Inventário  de
Bens/Levantamento  Patrimonial  dos  Bens  Móveis  Permanentes  (mobiliário,  veículos,
máquinas, implementos e ferramentas); Imóveis e Domínio Público que compreende: ruas e
avenidas, praças, estradas rurais, pontes, bueiros (galerias mapeadas) e Iluminação Pública 
(Postes  decorativos).  Este  levantamento  deverá  ser  realizado  “in  loco”,  através  de GPS
profissional e disponibilizado em arquivo .dwg .kmz com as coordenadas geográficas dos
bens  imóveis  (edificações),  bem  como  sua  reformulação  e  readequação,  além  da
preparação do leilão dos bens móveis inservíveis em lotes, visando à perfeita organização
de  acordo  com as  exigências  da  Lei  Federal  4.320/64  que  trata  da  obrigatoriedade  do
Levantamento  Patrimonial/Inventário  anual  de  Bens  de  todos  os  municípios  brasileiros,
instruções do TCE/PR, Ministério Público e de acordo com a NBCASP - Normas Brasileiras
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, em especial a NBCT 16.9 e 16.20, a LC nº
101/2000, em atendimento às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e às
normativas da STN. À empresa contratada caberá a inserção dos dados junto ao Sistema de
Contabilidade/Patrimônio,  para  o  envio  das  informações  através  do  SIM-AM  junto  ao
TCE/PR, além da regulamentação do Levantamento Patrimonial em conformidade com as
Leis que regem o Inventário e com o PCASP conforme descrito neste Anexo I - Termo de
Referência,  parte  integrante  deste  Edital,  além da  substituição  e  afixação  das  etiquetas
“void” de identificação patrimonial, autoadesivas, com o brasão do município, e código de
barras de conformidade com a Lei do Patrimônio e registro fotográfico digital de todos os
bens.
Considera-se, em cumprimento ao que disciplina o Art. 30 da Lei 8.666/93, como parcelas de
maior  relevância  para  fins  de  qualificação  técnica:  (I)  levantamento  de  bens  móveis
permanentes; (II) levantamento de bens imóveis; e (III) levantamento de bens de domínio
público. Desta forma, os Atestados de Capacidade Técnica deverão constar expressamente,
experiência anterior especificamente nestes três itens.

2. DA JUSTIFICATIVA

Com o objetivo de cumprir o que determina a Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e
as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP), em especial a
NBCT 16.9 e 16.20, a LC nº 101/2000, em atendimento às exigências do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná e às normativas da STN e diante da inconsistência das informações
entre o Sistema de Controle de Patrimônio e dos bens físicos pertencentes ao município de
Honório Serpa/PR, se faz necessário a contratação dos serviços, objeto deste Termo de
Referência.
Portanto,  o  levantamento  patrimonial  é  imprescindível  e  deveras  necessário  para  que  a
Administração Pública e a sociedade possam ter ciência de quais bens estão sob aguarda
deste Ente municipal, quais estão sendo usados à bem do serviço público e quais podem
estar sofrendo desvio de função. Ademais, este procedimento é também indispensável ao
setor contábil  da prefeitura,  segundo prescreve a Lei 4.320/64, que assim dizem: Art.94.
Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter  permanente,  com indicação dos
elementos  necessários  para  a  perfeita  caracterização  de cada  um deles  e  dos agentes
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responsáveis pela sua guarda e administração.  Art.95 A contabilidade manter á registros
sintéticos dos bens móveis e imóveis. (Ipsis Litteris) Desta forma, o levantamento patrimonial
além de ser uma atividade necessária ao atendimento aos anseios constitucionais e sociais
quanto ao controle patrimonial, ainda há premente mandamento legal que este seja feito de
forma efetiva, conforme se verifica na lei acima. Nesse sentido, percebendo a possibilidade
de fraude se desvio de patrimônio público o próprio legislador, ao esculpir a Lei Geral de
Licitações  (Lei  8.666/93),  previu  diversos  modos  de  aquisição  e  alienação  patrimonial
(ex.art.17), como também a supra mencionada Lei 4.320/64, em conjunto com o Código Civil
(art.  98 a 100) preveem meios de gestão patrimonial  destinada à manutenção dos bens
públicos. Está clarividente que os serviços técnicos de levantamento e inventário de todos os
bens móveis e imóveis para o período mencionado são oportunos necessários e adequados
para esta administração, por quanto visa à elucidação da real situação dos bens patrimoniais
pertencentes  ao  Município.  Ademais,  o  futuro  serviço  terá  por  objetivo  auxiliar  a
Administração Municipal a estruturara gestão patrimonial a fim de evitar a reincidência de
possíveis  erros  formais  e  materiais,  culposos  ou  dolosos  eventualmente  ocorridos,
melhorando também os níveis de controle dos bens públicos.

3. DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1  Tendo  em  vista  a  necessária  individualização  dos  serviços  a  serem  prestados,
especifica-se, de modo pormenorizado, os aspectos dos serviços abaixo descritos: 
3.1.1  As  placas/etiquetas  de  tombamento  fornecidas  pela  contratada  deverão  ser
devidamente confeccionadas com o brasão do município,  uma equipe da CONTRATADA
acompanhada  pela  Comissão  de Avaliação  Patrimonial  do  Município,  formada por  duas
equipes composta com 02 (dois) prestadores de serviços, vinculando uma equipe para o
tombamento/emplaquetamento dos bens e outra no lançamento em planilhas, descriminará
por departamento os bens permanentes já em acordo como número de tombamento; 
3.1.2  O critério  de  caracterização  dos  bens  permanentes  será  em conformidade  com a
padronização normatizada pela Secretaria do Tesouro Nacional, bens duráveis acima de 02
(dois) anos; 
3.1.3  Com  o  término  do  tombamento,  e  com  as  planilhas  devidamente  catalogadas  e
discriminadas  por  departamento,  a  CONTRATADA  irá  fornecer  relatórios  detalhados  e
discriminados por departamento, com os números de tombamentos já catalogados; 
3.1.4 Com base nos relatórios fornecidos pelo sistema de patrimônio, a CONTRATADA irá
confrontar os bens tombados, com os bens informados oficialmente pela administração junto
ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através de anexo extraído do Balanço
Geral do Município. Após esta confrontação, a CONTRATADA irá catalogar os bens faltosos,
ou  extraviados,  e  irá  elaborar  um  relatório  devidamente  detalhado  contendo  todas  as
informações dos referidos bens, ficando a cargo do CONTRATANTE a opção de realizar
buscas para identificar  a origem dos bens faltosos,  ou encaminhar  ao Setor  Jurídico  do
município para regulamentar Projeto de Lei que ser á encaminhado a Câmara Municipal para
apreciação, visando uma futura baixa; 
3.1.5  A  equipe  da  CONTRATADA  poderá  se  deparar  após  confrontar  os  relatórios
atualizados com os bens informados oficialmente pela administração junto ao TCE – Tribunal
de Contas do Estado do Paraná, através de anexo do Balanço Geral, com bens que são de
propriedade  do  município  de  Honório  Serpa,  mas  não  se  encontram  devidamente
incorporados  junto  ao  quadro  permanente  do  município,  que  ocorrendo  este  fato,  a
CONTRATADA ira elaborar uma lista dos referidos bens para ciência da administração, caso
queira autorizar ou não a incorporação dos referidos bens; 
3.1.6 Após a baixa  dos bens obsoletos  ou faltosos,  bem como a incorporação de bens
doados ao município de Honório Serpa, a CONTRATADA, juntamente com a Comissão de
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Avaliação  Patrimonial  do  Município  irá  proceder  a  reavaliação  dos bens patrimoniais  do
município, reavaliação que obedecerá aos critérios como exemplo, estado de conservação,
preço de mercado; 
3.1.7 Com os bens patrimoniais reavaliados, a CONTRATADA irá elaborar o relatório final
dos bens permanentes constantes no município,  relatório  que será encaminhado junto a
administração para apreciação/aprovação; 
3.1.8 Aprovado e constatado pela administração que o referido relatório é a realidade dos
bens do município, a CONTRATADA irá fornecer os dados magnéticos meio mídia, para o
setor de contabilidade para que o mesmo possa incorporar/atualizar a relação patrimonial,
para  após  este  procedimento  a  administração  possa  encaminhar  a  relação  patrimonial
correta junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
3.1.9 Para a execução dos serviços descritos acima, será necessário no mínimo uma equipe
de aproximadamente 02 (dois) profissionais permanentes no município de Honório Serpa,
onde todos os custos de salários, deslocamentos, impostos, estadias e vários outros serão
custeados pela empresa CONTRATADA. 
3.1.10 A execução dos serviços deverá ser realizada por etapa, ou seja, órgão por órgão da
administração municipal, sendo emitidos relatórios gerenciais de acompanhamento por cada
órgão/departamento, para após o término a emissão do relatório completo, contendo todos
os bens patrimoniais do município. 

4. DA QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA EMPRESA

4.1 CORPO TÉCNICO E ACERVO
Relação  da  equipe  técnica  que  deverá  executar  os  trabalhos  deverá  ser  composta,  no
mínimo, pelos profissionais com a formação e qualificação técnica, detalhadas a seguir: 
A proponente contratada deverá disponibilizar os profissionais conforme relação descrita no
Edital e nesse Termo de Referência para o cumprimento do Contrato, sendo composta por:
a.  01  (um)  Responsável  Técnico  pela  assinatura  dos  relatórios  com  comprovação  de
Capacidade Técnica através de Certificado de Participação em no mínimo 01 (um) curso de
extensão  realizado  em  Instituição  de  Ensino  reconhecida  pelo  MEC  ou  ministrado  por
TCE’S/TCU, em que conste no conteúdo programático, módulo que se refere ao Inventário
de Bens/Levantamento Patrimonial de Bens Públicos permanentes.
b. 02 (dois) Profissionais para coleta de informações e trabalhos de campo, com experiência
na área; 
c. 01 (um) Contador, que deverá ter comprovada sua formação através do registro junto ao
CRC de seu Estado,  o qual  prestará apoio técnico para compilação dos dados junto ao
Sistema de Contabilidade/Patrimônio para posterior envio das informações através do SIM-
AM junto ao TCE/PR; 
d. 01 (um) Advogado que deverá ter comprovada sua formação através do registro junto ao
OAB de seu Estado para orientar a Equipe Técnica da empresa contratada no tocante as
Leis, Decretos e Portarias atinentes ao Levantamento de Bens Públicos; 
e. 01 (um) Técnico em Topografia que será o responsável pelo levantamento dos bens de
domínio público conforme descrito no Termo de Referência Anexo I parte integrante deste
Edital; 
f. 01 (um) Técnico em Computação – Formação em Informática, para orientar o profissional
de  digitação  sempre  que  solicitado  para  sanar  dúvidas  quanto  à  inserção  dos  dados
levantados após a conclusão do inventário, no Sistema Contábil utilizado pelo município; 
g. 01 Digitador, o qual será o responsável pela digitação de todos os bens do patrimônio
pertencentes ao município, Sistema Contábil utilizado pelo município; 
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4.2. DA COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DOS FUNCIONÁRIOS ACIMA
RELACIONADOS

Comprovação  através  de  cópia  autenticada  da  ficha  de  registro  de  empregado  ou  do
Registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS em que conste a proponente
como Contratante, Contrato de Prestação de Serviços devidamente registrado e com firma
reconhecida ou no caso de ser sócio da empresa através do Contrato Social, devidamente
registrado na Junta Comercial. 
 
4.3. DA VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA

A visita técnica torna-se obrigatória devido à complexidade dos serviços a serem prestados e
por se tratar de serviço técnico.
A Administração municipal não será, em nenhuma hipótese, responsável pelos custos da
visita técnica, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  A
visita  técnica  obrigatória  sob  a  responsabilidade  do  Departamento  Municipal  de
Administração  deverá  ser  feita  pelo  Responsável  Técnico  da  licitante,  com  o
acompanhamento  de um servidor  do Departamento  Municipal  de Administração.  A visita
técnica  deverá  ser  realizada  até  24  horas  anterior  à  abertura  do  certame,  desde  que
agendada com 24 horas de antecedência da mesma. O agendamento deverá ser feito pelo
telefone 46 3245-1130 ou e-mail gabinete@honorioserpa.pr.gov.br.

4.4. DO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
O referido Atestado deverá ser expedida pelo Departamento Municipal de Administração. A
proponente através de seu responsável técnico, quando da visita ao local dos serviços deve
obter,  por  sua  exclusividade,  todas  as  informações  necessárias  para  o  preparo  de  sua
proposta. 

5. À EMPRESA CONTRATADA CABERÁ:

5.1.  Fornecimento  de  Manual  Completo  contendo  todas  as  instruções  e  informações
pertinentes ao Patrimônio;
5.2. Consulta atualizada dos veículos junto ao DETRAN e consulta de preços junto à FIPE;
5.3.  Regulamentação  do  Levantamento  Patrimonial  em  conformidade  com  as  Leis  que
regem o Inventário e com o Manual PCASP;
5.4. Registro fotográfico digital  de todos os Bens Móveis (mobiliário,  veículos, máquinas,
implementos e ferramentas);  Bens Imóveis (edificações) e dos Bens de Domínio Público
(pontes, parques e academias ao ar livre);
5.5.  Recadastramento,  organização  e  atualização  das  contas  contábeis  no  sistema  de
patrimônio, com conferência das contas analíticas dos bens no sistema patrimonial, segundo
classe sintética superior já pré-definida;
5.6. Organização do Leilão dos Bens Públicos em lotes:
“Bens inservíveis são bens móveis, cuja venda submete a Administração Pública à licitação
do tipo leilão (art. 22, § 5º da Lei nº 8.666/93). A expressão designa bens que não tenham
mais  utilidade  para  a  Administração,  o  que  não  significa  que  estejam  necessariamente
deteriorados.”
Classificação em relação à situação dos bens considerados inservíveis:
Ocioso – em perfeitas condições, mas não está sendo usado pela unidade.
Antieconômico  –  quando  sua  manutenção  for  onerosa  ou  seu  rendimento  precário  e
obsoleto.
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Irrecuperável – quando inutilizado para fim a que se destina e sua recuperação for superior a
50% do valor depreciado.

6.  ESPECIFICAÇÕES  DOS  SERVIÇOS/CRONOGRAMA  DE  EXECUÇÃO/FORMA  DE
ENTREGA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

6.1 Inventário Patrimonial de toda carga patrimonial de bens móveis, imóveis e intangíveis,
com estrita observância das normais legais, da Lei 4.320/64 e em especial às normalizações
que regem a matéria.  Levantamento de campo de bens móveis  e imóveis  em todas as
Unidades do Município e onde estiverem localizados bens móveis cedidos pelo município de
Honório Serpa/PR, mediante Termo de Cessão de Uso, e imóveis através de concessão de
direito real de uso, cessão de uso, ou qualquer outro instituto. Executar todo o Levantamento
do Patrimônio “in loco”.
6.2 Executar a identificação física dos Bens Móveis permanentes em todas as repartições
públicas municipais (paço municipal, Departamentos municipais, pátio de máquinas, escolas,
CMEI’S, bibliotecas, Unidades Básicas de Saúde, garagens e outros).
6.3 Executar o cotejamento dos bens levantados com o Sistema Contábil  Betha utilizado
pelo município.
6.4 Fornecer e substituir as etiquetas “void” de identificação patrimonial, autoadesivas, com o
brasão do município e código de barras;
6.5 Fornecer  resultado do Inventário  de Bens/Levantamento Patrimonial  em planilhas  de
Excel para que seja feita a adequação e correção contábil junto à prestação de contas de
2021;
6.6 Elaborar e entregar os Termos de Responsabilidades dos Bens Móveis para todos os
departamentos e setores administrativos; 
6.7  Elaborar  relatórios  dos  Bens  Móveis  Inservíveis,  para  que  sejam  tomados  os
procedimentos de baixa juntamente com a Comissão já instituída para esse fim;
6.8 Elaborar relatório dos Bens Móveis Permanentes e Imóveis;
6.9 As propostas deverão abranger todas as despesas pertinentes, tais como alimentação,
hospedagem, encargos trabalhistas e demais impostos;
6.10 O Departamento de Administração em conjunto com o Patrimônio do município ficará
responsável pelo acompanhamento dos serviços executados pela empresa contratada para
fins que especifica esse dispositivo.

7. REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO

7.1. DOS BENS
7.1.1. Dos bens móveis permanentes:
Mobiliário  incluindo  os  bens  incorporados  e  os  bens  a  incorporar  no  Sistema  BETHA
PATRIMÔNIO aproximadamente 1474.
Veículos (passeio, ônibus e caminhões): aproximadamente 78.
Máquinas pesadas: aproximadamente 19.
Patrulhas Rurais - Tratores e implementos - Comodatos: aproximadamente 25.

7.2. Dos Bens imóveis e domínio público:
Imóveis: levantamento a ser realizado “in loco”, das Matrículas que serão fornecidas pela
CONTRATANTE. 
7.3. Domínio Público:  levantamento que deverá ser realizado “in loco”,  de todas as ruas,
praças,  avenidas,  estradas  rurais,  bueiros  (galerias  mapeadas)  e  Iluminação  Pública  –
Postes decorativos.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Habitantes: 5955 (censo IBGE 2010) aproximadamente

Área territorial: 502 km²

Distância da capital: 430,3 km pela BR-277

Distritos administrativos: Sede e Distritos 02

Sistema Contábil: BETHA SISTEMAS

7.4. A prefeitura municipal de Honório Serpa/PR se responsabilizará em fornecer à empresa
contratada todas as informações necessárias para o bom andamento das funções. 
Realizado o inventário, a Contratada deverá emitir relatório da composição do Patrimônio,
relatório de alocação por Departamento – Termo de Responsabilidade e Guarda, bem como
relatório dos bens considerados inservíveis ou sem condições de uso para a Administração.
7.5.  As aquisições efetuadas durante o período de inventário deverão ser registradas no
Sistema Contábil e informadas à Contratada.
7.6. Durante a execução inventário nenhum bem será retirado de seu local de origem, exceto
em  casos  de  extrema  necessidade  e  serão  imediatamente  informados  por  escrito  à
Contratada.

“Caso  ocorra  a  movimentação  de  bens  durante  o  levantamento  do  patrimônio,  a
Contratada se isentará de qualquer dano que porventura venha ocorrer”.
7.7.  As  etiquetas  patrimoniais  antigas,  afixadas  nos  itens  inventariados,  devem  ser
removidas por inteiro e descartadas em seguida.
7.8. Será de responsabilidade da prefeitura de Honório Serpa/PR o apoio aos Técnicos da
Contratada  durante  todo  o  Inventário  Físico,  disponibilizando  informações  e  todos  os
documentos pertinentes ao completo andamento dos serviços.

8. REAVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO

No momento do inventário deverá ser analisado o estado de conservação de cada bem, bem
como o descritivo completo e padronizado incluindo a cor, série e a marca, bem como sua
localização obedecendo rigorosamente o “layout” do Sistema.
Quanto  à  avaliação  dos  bens  móveis  permanentes,  está  se  dará  através  do  “método
comparativo direto de mercado”.

9. EMISSÃO DO RELATÓRIO PATRIMONIAL

9.1  A  empresa  contratada  deverá  emitir  relatórios  a  Administração,  sempre  que  for
solicitado,  informando  o  andamento  dos  serviços  realizados  e  deverá  fornecer  ao
responsável pelo Departamento de Patrimônio, Manual Patrimonial completo com todas as
instruções  e  informações  sobre  Levantamento  Patrimonial,  bem  como  toda  a
Regulamentação Patrimonial legal. 
9.2  Os  serviços  deverão  estar  inteiramente  concluídos  em até  06  (seis)  meses  após  a
emissão da Ordem de Serviço, com apresentação de relatório final e entrega do Inventário
de Bens/Levantamento Patrimonial finalizado contendo todos os lançamentos em planilhas
de excel e um exemplar impresso e encadernado em consonância com o layout do Sistema
de  Contábil  Betha,  devidamente  aprovado  pelo  Departamento  de  Administração  e
Patrimônio.
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10. DO INÍCIO DOS SERVIÇOS

Após a emissão da Ordem de Serviço.

11. DO ACOMPANHAMENTO / FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os  serviços  serão  acompanhados  e  fiscalizados  pelo  Departamento  Municipal  de
Administração e  Patrimônio.

12. DO PAGAMENTO

O pagamento  pela  execução do objeto  desta  licitação  será efetuado pelo  Departamento
Municipal  de  Fazenda  em  moeda  corrente  nacional,  por  meio  de  ordem  bancária,
verificando-se  antes  do  pagamento,  a  comprovação  de  regularidade  da  Contratada,  da
seguinte forma:
O  pagamento  será  efetuado  em  04  (quatro)  etapas,  sendo  a  primeira,  logo  após  a
apresentação do cronograma de trabalho e início dos serviços, obedecendo os critérios a
seguir;

- 1ª Parcela - 20% (vinte por cento) após a apresentação do cronograma de trabalho e início
dos serviços;
- 2ª Parcela - 20% (vinte por cento) após o levantamento dos bens móveis e imóveis “in
loco”;
- 3ª Parcela – 20% (vinte por cento) apresentação de relatórios iniciados dos bens móveis e
imóveis “in loco”;
- 4ª Parcela - 40% (Quarenta por cento) após a entrega do Inventário de Bens/Levantamento
Patrimonial finalizado e inserido no Sistema Contábil utilizado pela prefeitura, um exemplar
impresso  e  encadernado  dos  bens  moveis  e  imóveis,  tudo  devidamente  aprovado  pelo
Departamento de Administração em conjunto com o Patrimônio e da emissão das Notas
Fiscais.

13. DAS ALTERAÇÕES

Nas contratações em que se faça necessária a inclusão de qualquer elemento não constante
do presente, será efetuada por “TERMO ADITIVO” que integrará o Contrato para todos os
fins e feitos de direito.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1  A  Administração  designará  um servidor  com veículo  para  acompanhar  os  serviços
inclusive  de  domínio  público,  devido  ao  fato  dos  funcionários  da  Contratada  não  terem
conhecimento  dos  locais  a  serem  inventariados,  ex:  distritos,  estradas  rurais  e  seus
complementos,  tais  como,  galerias  mapeadas,  pontes  e  bueiros  (galerias  mapeadas),
tampouco seus limites de confronto com outros municípios.
14.2 A Administração irá fornecer informações, registros, documentos necessários para a
execução do objeto.
14.3  A  Administração  irá  facilitar  o  acesso  do  pessoal  da  Contratada  aos  Setores  e
Departamentos da Administração Municipal.
14.4 A Administração irá efetuar os pagamentos em conformidade com a Contratada.
14.5  A  Contratada  deverá  ainda  fornecer  e  efetuar  a  afixação  das  etiquetas  “void”
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patrimoniais autoadesivas com o brasão do município e código de barras e descartar as que
forem substituídas, além de prestar apoio técnico ao servidor responsável pelo patrimônio
pelo período de 24 meses após finalizado a  prestação de serviço sem custas ao município.

15. ANEXOS

15.1 Planilha com média de preços
15.2 Orçamentos

Honório Serpa 17 de agosto de 2021.

Jones de Almeida
Diretor do Dep. Mun. de Administração
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MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇAÕ DE 
SERVIÇO
Pregão Eletrônico  n° ---/2021.
Processo : ----/2021

Contrato nº  : xx  

Contrato que entre si celebram de um lado o  MUNICÍPIO
DE HONÓRIO SERPA e a empresa ..........................

 
Entre si celebram, de um lado o Município de Honório Serpa, Estado do Paraná, com sede
a Rua Elpídio dos Santos, 541, na cidade de Honório Serpa, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas sob o n. 95.585.444/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal  Sr.  Luciano  Dias,  brasileiro,  casado,  agricultor,  inscrito  no  CPF  sob  o  n.
017.350.849-99,  a  seguir  denominado CONTRATANTE e do outro, a empresa XXXXXXX,
pessoa jurídica de direito privado, com sede na xxxxxx, na cidade de xxxxx (xxxxx), Estado
xxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º  xxxxx, neste ato representada pelo Sr.  xxxxxxxx,
portador  do  CPF  nº  xxxxxx  e  RG  nº  xxxxx,  ao  fim  assinado,  doravante  designada
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e Decreto Federal
nº 10.024/2019 e  suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato.

1 DO OBJETO
Parágrafo primeiro: O presente tem por objeto  contratação de empresa especializada
em inventário  de  bens para  Prestação de Serviços  profissionais  relacionados ao
Inventário  de  Bens/Levantamento  Patrimonial  dos  Bens  Móveis  Permanentes
(mobiliário,  veículos,  máquinas,  implementos  e  ferramentas);  Imóveis  e  Domínio
Público que compreende: ruas e avenidas, praças, estradas rurais, pontes, bueiros
(galerias mapeadas) e Iluminação Pública (Postes decorativos). 

1.2. Descrição e quantidades estimadas:

Item Quant Un DESCRIÇÃO VALOR MARCA/
MODELO

CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO
Parágrafo primeiro: A CONTRATADA se obriga  a executar o objeto deste Contrato, pelo
preço certo e ajustado de R$ ........(.....).
Parágrafo segundo: O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos relativos ao objeto
deste  contrato  correrá  por  conta  exclusiva  do  Contratado,  assim  como  os  encargos
inerentes à sua completa execução.

CLAUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO
Parágrafo  primeiro: A  vigência  do  contrato  será  de  12  (doze)  dias, a  contar  da
assinatura de contrato, podendo ser prorrogada a critério da administração, nos termos do
art. 57 da  Lei 8.666/93.
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CLAUSULA QUARTA: PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Parágrafo primeiro: Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação,
será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
Parágrafo segundo: O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
Parágrafo  terceiro: O  Contrato  Administrativo  será  encaminhado  através  de  correio
eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação,
competindo ao Contratado a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
providenciando  a  entrega  da  via  original  no  Departamento  de  Licitações  da  Prefeitura
Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.
Parágrafo quarto: O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
Parágrafo quinto: O Município poderá, quando o convocado não assinar o contrato no
prazo e condições estabelecidos neste Edital, convocar os proponentes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo  primeiro  classificado,  inclusive  quanto  ao  preço,  ou  revogar  a  licitação,
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA –       DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  

Paragráfo primeiro: das condições de prestação dos serviços:
a)  Tendo  em  vista  a  necessária  individualização  dos  serviços  a  serem  prestados,
especifica-se, de modo pormenorizado, os aspectos dos serviços abaixo descritos: 
b) As placas/etiquetas de tombamento fornecidas pela contratada deverão ser devidamente
confeccionadas com o brasão do município, uma equipe da CONTRATADA acompanhada
pela Comissão de Avaliação Patrimonial do Município, formada por duas equipes composta
com  02  (dois)  prestadores  de  serviços,  vinculando  uma  equipe  para  o
tombamento/emplaquetamento dos bens e outra no lançamento em planilhas, descriminará
por departamento os bens permanentes já em acordo como número de tombamento; 
c)  O  critério  de  caracterização  dos  bens  permanentes  será  em  conformidade  com  a
padronização normatizada pela Secretaria do Tesouro Nacional, bens duráveis acima de 02
(dois) anos; 
d)  Com  o  término  do  tombamento,  e  com  as  planilhas  devidamente  catalogadas  e
discriminadas  por  departamento,  a  CONTRATADA  irá  fornecer  relatórios  detalhados  e
discriminados por departamento, com os números de tombamentos já catalogados; 
e) Com base nos relatórios fornecidos pelo sistema de patrimônio, a CONTRATADA irá
confrontar os bens tombados,  com os bens informados oficialmente  pela administração
junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através de anexo extraído do
Balanço Geral do Município.  Após esta confrontação, a CONTRATADA irá catalogar os
bens faltosos, ou extraviados, e irá elaborar um relatório devidamente detalhado contendo
todas as informações dos referidos bens, ficando a cargo do CONTRATANTE a opção de
realizar buscas para identificar a origem dos bens faltosos, ou encaminhar ao Setor Jurídico
do município para regulamentar Projeto de Lei que ser á encaminhado a Câmara Municipal
para apreciação, visando uma futura baixa; 
f) A equipe da CONTRATADA poderá se deparar após confrontar os relatórios atualizados
com  os  bens  informados  oficialmente  pela  administração  junto  ao  TCE  –  Tribunal  de
Contas do Estado do Paraná, através de anexo do Balanço Geral, com bens que são de
propriedade  do  município  de  Honório  Serpa,  mas  não  se  encontram  devidamente
incorporados  junto  ao  quadro  permanente  do  município,  que  ocorrendo  este  fato,  a

38



P                PREFEITURA MUNICIPAL DE HONO� RIO SERPA-PR.

R      RUA: Elpí�dio dos Santos, 541 - Telefax (46) 3245-1130 e 3245-1122
CEP.   85.548-000          -           Hono� rio  Serpa           -            Parana�

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONTRATADA ira elaborar uma lista dos referidos bens para ciência da administração,
caso queira autorizar ou não a incorporação dos referidos bens; 
g) Após a baixa dos bens obsoletos ou faltosos, bem como a incorporação de bens doados
ao  município  de  Honório  Serpa,  a  CONTRATADA,  juntamente  com  a  Comissão  de
Avaliação Patrimonial  do Município irá proceder a reavaliação dos bens patrimoniais do
município, reavaliação que obedecerá aos critérios como exemplo, estado de conservação,
preço de mercado; 
h) Com os bens patrimoniais reavaliados, a CONTRATADA irá elaborar o relatório final dos
bens  permanentes  constantes  no  município,  relatório  que  será  encaminhado  junto  a
administração para apreciação/aprovação; 
i)  Aprovado e constatado pela administração que o referido relatório é a realidade dos bens
do município, a CONTRATADA irá fornecer os dados magnéticos meio mídia, para o setor
de contabilidade para que o mesmo possa incorporar/atualizar a relação patrimonial, para
após este procedimento a administração possa encaminhar a relação patrimonial correta
junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
j) Para a execução dos serviços descritos acima, será necessário no mínimo uma equipe
de aproximadamente 02 (dois) profissionais permanentes no município de Honório Serpa,
onde todos os custos de salários, deslocamentos, impostos, estadias e vários outros serão
custeados pela empresa CONTRATADA. 
k) A execução dos serviços deverá ser realizada por etapa, ou seja, órgão por órgão da
administração  municipal,  sendo  emitidos  relatórios  gerenciais  de  acompanhamento  por
cada órgão/departamento, para após o término a emissão do relatório completo, contendo
todos os bens patrimoniais do município. 

Paragráfo segundo: Caberá a contratada:
a)  Fornecimento  de  Manual  Completo  contendo  todas  as  instruções  e  informações
pertinentes ao Patrimônio;
b) Consulta atualizada dos veículos junto ao DETRAN e consulta de preços junto à FIPE;
c) Regulamentação do Levantamento Patrimonial em conformidade com as Leis que regem
o Inventário e com o Manual PCASP;
d)  Registro fotográfico digital  de todos os Bens Móveis  (mobiliário,  veículos,  máquinas,
implementos e ferramentas); Bens Imóveis (edificações) e dos Bens de Domínio Público
(pontes, parques e academias ao ar livre);
e)  Recadastramento,  organização  e  atualização  das  contas  contábeis  no  sistema  de
patrimônio,  com  conferência  das  contas  analíticas  dos  bens  no  sistema  patrimonial,
segundo classe sintética superior já pré-definida;
f) Organização do Leilão dos Bens Públicos em lotes:
“Bens inservíveis são bens móveis, cuja venda submete a Administração Pública à licitação
do tipo leilão (art. 22, § 5º da Lei nº 8.666/93). A expressão designa bens que não tenham
mais  utilidade para  a Administração,  o  que não significa  que estejam necessariamente
deteriorados.”
Classificação em relação à situação dos bens considerados inservíveis:
Ocioso – em perfeitas condições, mas não está sendo usado pela unidade.
Antieconômico  –  quando  sua  manutenção  for  onerosa  ou  seu  rendimento  precário  e
obsoleto.
Irrecuperável – quando inutilizado para fim a que se destina e sua recuperação for superior
a 50% do valor depreciado.

Paragráfo  quarto: especificações  dos  serviços/cronograma de  execução/forma  de
entrega de responsabilidade da contratada:
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a) Inventário Patrimonial de toda carga patrimonial de bens móveis, imóveis e intangíveis,
com  estrita  observância  das  normais  legais,  da  Lei  4.320/64  e  em  especial  às
normalizações que regem a matéria. Levantamento de campo de bens móveis e imóveis
em todas as Unidades do Município e onde estiverem localizados bens móveis cedidos
pelo  município  de  Honório  Serpa/PR,  mediante  Termo  de  Cessão  de  Uso,  e  imóveis
através de concessão de direito real de uso, cessão de uso, ou qualquer outro instituto.
Executar todo o Levantamento do Patrimônio “in loco”.
b) Executar a identificação física dos Bens Móveis permanentes em todas as repartições
públicas  municipais  (paço  municipal,  Departamentos  municipais,  pátio  de  máquinas,
escolas, CMEI’S, bibliotecas, Unidades Básicas de Saúde, garagens e outros).
c) Executar o cotejamento dos bens levantados com o Sistema Contábil  Betha utilizado
pelo município.
d) Fornecer e substituir as etiquetas “void” de identificação patrimonial, autoadesivas, com
o brasão do município e código de barras;
e)  Fornecer resultado do Inventário  de Bens/Levantamento Patrimonial  em planilhas  de
Excel para que seja feita a adequação e correção contábil junto à prestação de contas de
2021;
f) Elaborar e entregar os Termos de Responsabilidades dos Bens Móveis para todos os
departamentos e setores administrativos; 
g)  Elaborar  relatórios  dos  Bens  Móveis  Inservíveis,  para  que  sejam  tomados  os
procedimentos de baixa juntamente com a Comissão já instituída para esse fim;
h) Elaborar relatório dos Bens Móveis Permanentes e Imóveis;
i) As propostas deverão abranger todas as despesas pertinentes, tais como alimentação,
hospedagem, encargos trabalhistas e demais impostos;
j)  O Departamento de Administração em conjunto com o Patrimônio do município ficará
responsável pelo acompanhamento dos serviços executados pela empresa contratada para
fins que especifica esse dispositivo.

Paragráfo quarto: realização do inventário do patrimônio:
5.4.1. DOS BENS
a) Dos bens móveis permanentes:
Mobiliário  incluindo  os  bens  incorporados  e  os  bens  a  incorporar  no  Sistema  BETHA
PATRIMÔNIO aproximadamente 1474.
Veículos (passeio, ônibus e caminhões): aproximadamente 78.
Máquinas pesadas: aproximadamente 19.
Patrulhas Rurais - Tratores e implementos - Comodatos: aproximadamente 25.

b) Dos Bens imóveis e domínio público:
Imóveis: levantamento a ser realizado “in loco”, das Matrículas que serão fornecidas pela
CONTRATANTE. 
c) Domínio Público:  levantamento que deverá ser realizado “in loco”,  de todas as ruas,
praças,  avenidas,  estradas  rurais,  bueiros  (galerias  mapeadas)  e  Iluminação  Pública  –
Postes decorativos.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Habitantes: 5955 (censo IBGE 2010) aproximadamente

Área territorial: 502 km²

Distância da capital: 430,3 km pela BR-277
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Distritos administrativos: Sede e Distritos 02

Sistema Contábil: BETHA SISTEMAS

d) A prefeitura municipal de Honório Serpa/PR se responsabilizará em fornecer à empresa
contratada todas as informações necessárias para o bom andamento das funções. 
Realizado o inventário, a Contratada deverá emitir relatório da composição do Patrimônio,
relatório  de  alocação  por  Departamento  –  Termo de  Responsabilidade  e  Guarda,  bem
como  relatório  dos  bens  considerados  inservíveis  ou  sem  condições  de  uso  para  a
Administração.
e)  As aquisições efetuadas durante o período de inventário deverão ser registradas no
Sistema Contábil e informadas à Contratada.
7.6.  Durante a execução inventário  nenhum bem será retirado de seu local  de origem,
exceto em casos de extrema necessidade e serão imediatamente informados por escrito à
Contratada.

“Caso ocorra a movimentação de bens durante o levantamento do patrimônio,  a
Contratada se isentará de qualquer dano que porventura venha ocorrer”.
f) As etiquetas patrimoniais antigas, afixadas nos itens inventariados, devem ser removidas
por inteiro e descartadas em seguida.
g) Será de responsabilidade da prefeitura de Honório Serpa/PR o apoio aos Técnicos da
Contratada  durante  todo  o  Inventário  Físico,  disponibilizando  informações  e  todos  os
documentos pertinentes ao completo andamento dos serviços.

Paragráfo quarto: reavaliação do patrimônio:
a) No momento do inventário deverá ser analisado o estado de conservação de cada bem,
bem como o descritivo completo e padronizado incluindo a cor, série e a marca, bem como
sua localização obedecendo rigorosamente o “layout” do Sistema.
Quanto  à  avaliação  dos  bens  móveis  permanentes,  está  se  dará  através  do  “método
comparativo direto de mercado”.

Paragráfo quarto: emissão do relatório patrimonial:
a)  A  empresa  contratada  deverá  emitir  relatórios  a  Administração,  sempre  que  for
solicitado,  informando  o  andamento  dos  serviços  realizados  e  deverá  fornecer  ao
responsável pelo Departamento de Patrimônio, Manual Patrimonial completo com todas as
instruções  e  informações  sobre  Levantamento  Patrimonial,  bem  como  toda  a
Regulamentação Patrimonial legal. 
b)  Os  serviços  deverão  estar  inteiramente  concluídos  em até  06  (seis)  meses após  a
emissão da Ordem de Serviço, com apresentação de relatório final e entrega do Inventário
de Bens/Levantamento Patrimonial finalizado contendo todos os lançamentos em planilhas
de excel e um exemplar impresso e encadernado em consonância com o layout do Sistema
de  Contábil  Betha,  devidamente  aprovado  pelo  Departamento  de  Administração  e
Patrimônio.

CLÁUSULA SEXTA –   DAS OBRIGAÇÕES   
Paragráfo primeiro: Obrigações da Contratante: 
a) Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada. 
b) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas
no cumprimento deste contrato. 
c) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 
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d) Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste contrato,
podendo  recusar  o  recebimento,  caso  não  esteja  de  acordo  com as  especificações  e
condições estabelecidas, no termo de responsabilidade. 
e) Comunicar  à  Contratada  qualquer  irregularidade  manifestada  no  cumprimento  do
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 
f) Designar  servidor  responsável  para  recebimento  do  objeto,  sendo  que  este  deverá
realizar anotações das condições de recebimento do mesmo, o qual deverá realizar testes
de funcionamento, de maneira a verificar o seu correto funcionamento e conformidade com
o solicitado na Nota de Empenho.
Paragráfo segundo: Obrigações da Contratada
a)  Assinar  o  contrato  até  05  (cinco)  dias  úteis  contados  da  convocação  para  sua
formalização pelo Contratante.
b) Prestar o serviço  no prazo e forma ajustada;
c)  Responsabilizar-se  por  todos  os  ônus  referentes  a  prestação  de  serviço,  incluindo
deslocamento,  hospedagem,  alimentação,  impostos,  art’s,  empregados  e  todas  as
despesas  diretas  e  indiretas  decorrentes  do  cumprimento  das  obrigações  assumidas,
enquanto perdurar a vigência do contrato, sem qualquer ônus à contratante.
d) Comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que
impossibilite o seu cumprimento, tão logo esta seja verificada, e prestar os esclarecimentos
que julgar necessários ao Contratante em até 24 (vinte e quatro) horas.
e) Manter, durante toda a execução da ata, as mesmas condições da habilitação.
f) Não transferir a terceiros, por qualquer forma nem mesmo parcialmente, as obrigações
desta ata sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.
g)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da ata, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante.
h) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados, quando caracterizada
a  má  fé,  o  dolo,  a  negligência,  imprudência  ou  a  imperícia  profissional,  durante  o
fornecimento dos produtos.
i) Cumprir demais obrigações constantes do presente Edital, anexos e contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA -    DAS SANÇÕES E PENALIDADES  
Paragráfo  primeiro: Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da Lei  nº  10.024,  de
2019, o licitante/adjudicatário que: 
7.1.1  não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
7.1.2 não entregar a documentação exigida no edital; 
7.1.3 apresentar documentação falsa; 
7.1.4 causar o atraso na execução do objeto; 
7.1.5 não mantiver a proposta;
7.1.6 falhar na execução do contrato
7.1.7 fraudar a execução do contrato; 
7.1.8 comportar-se de modo inidôneo; 
7.1.9 declarar informações falsas; e
7.1.10 cometer fraude fiscal.
Paragráfo segundo: Considera-se comportamento inidôneo,  entre outros,  a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento
da fase de lances. 
Paragráfo  terceiro: O  licitante/adjudicatário  que  cometer  qualquer  das  infrações
discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil
e criminal, às seguintes sanções:
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7.3.1  Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
7.3.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante; 
7.3.3 Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  a  Administração  Pública
Municipal pelo prazo de até dois anos; 
7.3.4 Impedimento  de  licitar  e  de  contratar  com  o  Município  e  descredenciamento  no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 
Paragráfo  quarto: Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que  será  concedida  sempre  que  a  Contratada  ressarcir  a  Contratante  pelos  prejuízos
causados; 
Paragráfo  quinto: A  penalidade  de  multa  pode  ser  aplicada  cumulativamente  com as
demais sanções.
Paragráfo sexto: Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupção),  como  ato  lesivo  à  administração  pública  nacional,  cópias  do  processo
administrativo  necessárias  à  apuração  da  responsabilidade  da  empresa  deverão  ser
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão
sobre a  eventual  instauração de investigação  preliminar  ou Processo Administrativo  de
Responsabilização – PAR. 
Paragráfo sétimo: A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas  como  ato  lesivo  à  Administração  Pública  nacional  nos  termos  da  Lei  nº
12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
Paragráfo  oitavo: 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 resultante de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público. 
Paragráfo  nono: Caso  o  valor  da  multa  não  seja  suficiente  para  cobrir  os  prejuízos
causados  pela  conduta  do  licitante,  o  Município  poderá  cobrar  o  valor  remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 
Paragráfo décimo: A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo  administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
Paragráfo décimo primeiro A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará
em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
Paragráfo décimo segundo:  As sanções descritas no item 7.1 também se aplicam aos
integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados,
não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela
administração pública.
Paragráfodécimo terceiro:  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA OITAVA -        DA RESCISÃO DO CONTRATO  
Parágrafo  primeiro: A  execução do contrato,  objeto  da licitação,  poderá  ser  suspenso ou
rescindidos nos casos previstos na Lei de Licitações, como também nos seguintes casos:
a) Pelo  Município  de  Honório  Serpa,  quando for  por  este julgado que o Contratado esteja
definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir  as exigências da licitação que deu
origem ao contrato ou pela não observância das normas legais;
b) Por relevante interesse do Município de Honório Serpa, devidamente justificado.
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c) Este instrumento contratual  poderá ser rescindido amigavelmente  a qualquer momento,
por  quaisquer  das partes,  desde  que a  parte  interessada  na rescisão  comunique  por
escrito a outra, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Tal rescisão desobrigará
ambas as partes,  ao pagamento de multas ou indenizações.   
Parágrafo segundo: A rescisão poderá ainda ocorrer quando houver:
a) Alteração  social  ou  modificação  da  finalidade  ou  da  estrutura  da  empresa,  que
prejudique a execução do objeto contratado.
b) Caso  fortuito  ou força  maior,  regularmente  comprovada,  impeditivo  da  execução  do
Contrato.
c) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Prefeita
Municipal.
Parágrafo terceiro: O presente contrato também poderá ser rescindido unilateralmente
pela Administração, nos casos enumerados no artigo 78 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA NONA -    DA REVISÃO DOS PREÇOS  :  
Paragráfo primeiro: Durante a vigência do contrato,  os valores contratados não serão
reajustados. 
Paragráfo  segundo: Caso  haja  alteração  imprevisível  no  custo,  caberá  a  detentora
requerer  e  demonstrar  documentalmente,  a  necessidade  de  reequilíbrio  econômico-
financeiro, com fundamento no artigo 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93. 
9.2.1. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação,  que não configurem
álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível. 
Paragráfo terceiro: Os pedidos de recomposição de valores deverão ser  protocolados
junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal. 
Paragráfo quarto: Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura,
devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA   -      DA PUBLICIDADE
Paragráfo primeiro: Extrato desta ata será publicado no Diário Oficial dos Municípios do
Paraná - AMP (http://www.ampr.org.br/).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Parágrafo  primeiro: A  ação  fiscalizadora  do  Contratante  será  exercida  de  modo
sistemático e permanente, de maneira a fazer cumprir fielmente os prazos, condições e
qualificações previstas no contrato.
Parágrafo segundo: Nenhum produto fora das especificações poderá ser entregue, ainda
que em caráter  extraordinário sem a prévia e expressa concordância da Administração
Municipal.
Parágrafo terceiro: Aplicam-se a este Termo as disposições da Lei nº 8.666/1993, e suas
posteriores modificações, que regulamentam as licitações e contratações promovidas pela
Administração Pública;
Parágrafo quarto: A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-
ão  pelas  cláusulas  contratuais  e  pelos  preceitos  de  direito  público,  aplicando-se-lhes,
supletivamente,  os  princípios  de teoria  geral  dos  contratos  e  as  disposições  de  direito
privado; 
Parágrafo quinto: Faz parte integrante deste contrato, o edital e a proposta de preços
apresentados  pela  empresa ora  CONTRATADA,  conforme estabelece  a  Lei  Federal  nº
8.666/93 e Decreto Federal nº 10.024/2019 e suas alterações e demais documentos da
licitação que sejam pertinentes, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos naquilo que
não contrariar os presentes disposições;
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Parágrafo sexto: Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificações  que  venham  a  ser  necessários  durante  a  sua  vigência,  decorrentes  das
obrigações assumidas pela  PREFEITURA e CONTRATADA, tais como a prorrogação de
prazos e normas gerais de serviços;
Parágrafo sétimo: A CONTRATADA deverá manter,  enquanto vigorar o contrato e em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas.

CLÁUSULA SÉTIMA -        DO FORO
Paragráfo primeiro: Fica eleito a da Comarca da Coronel Vivida, para solucionar eventuais
litígios decorrentes desta ata e contratações decorrentes.

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

Honório Serpa – PR , xx de xxxxx de 2021.

........................................................... ..................................................................................
Luciano Dias xxxxx
Prefeito Municipal xxxxxxxxxxxxx
CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:
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EDITAL DE PREGÃO Nº 44/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  76/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO 
OBJETO:  contratação  de  empresa  especializada  em  inventário  de  bens  para
Prestação  de  Serviços  profissionais  relacionados  ao  Inventário  de
Bens/Levantamento Patrimonial dos Bens Móveis Permanentes (mobiliário, veículos,
máquinas, implementos e ferramentas); Imóveis e Domínio Público que compreende:
ruas  e  avenidas,  praças,  estradas  rurais,  pontes,  bueiros  (galerias  mapeadas)  e
Iluminação Pública (Postes decorativos).

ANEXO III

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

A  empresa  ...............................,  estabelecida  na  (endereço  completo,  telefone,  fax  e
endereço  eletrônico,  se  houver),  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  .......................,  neste  ato
representada  por  .............................,  cargo,  RG..................,  CPF..................,  (endereço),
vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de  Pregão Eletrônico nº
44/2021 em epigrafe  que  tem por  objeto  contratação de  empresa  especializada  em
inventário  de  bens  para  Prestação  de  Serviços  profissionais  relacionados  ao
Inventário  de  Bens/Levantamento  Patrimonial  dos  Bens  Móveis  Permanentes
(mobiliário,  veículos,  máquinas,  implementos  e  ferramentas);  Imóveis  e  Domínio
Público que compreende: ruas e avenidas, praças, estradas rurais, pontes, bueiros
(galerias mapeadas) e Iluminação Pública (Postes decorativos), em atendimento a as
Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

Item Especificação Marca Unidade Quantidade Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

1 xxx xxxx xxx xx xx xx
2 xxxx xxx xxx xx xx xx

Informar Valor total R$... 
A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura
da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO. 
Prazo de entrega:
A  apresentação  da  proposta  implicará  na  plena  aceitação  das  condições
estabelecidas neste edital e seus anexos. 

                             ............................................., ........, ................................... de 2021. 

Local e Data
Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo)

(em papel  timbrado  com razão  social,  CNPJ,  endereço  completo,  endereço  eletrônico,
telefone, fax, nome e assinatura do representante legal)
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 44/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  76/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO 
OBJETO:  contratação  de  empresa  especializada  em  inventário  de  bens  para
Prestação  de  Serviços  profissionais  relacionados  ao  Inventário  de
Bens/Levantamento Patrimonial dos Bens Móveis Permanentes (mobiliário, veículos,
máquinas, implementos e ferramentas); Imóveis e Domínio Público que compreende:
ruas  e  avenidas,  praças,  estradas  rurais,  pontes,  bueiros  (galerias  mapeadas)  e
Iluminação Pública (Postes decorativos).

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede
na ............................................, através de seu representante legal infra-assinado, que: 
1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido
pela Lei n.º 9.8244/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  não  empregamos  menores  de  16  (dezesseis)  anos.
Ressalva ainda, que,  caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir  de 14
anos, deverá informar tal situação no mesmo documento). 

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar
ou contratar com a Administração Pública. 

3) Declaramos  para  os  devidos  fins  de  direito,  na  qualidade  de  Proponente  dos
procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da
empresa  é  o(a)  Sr.(a).............................................................,  Portador(a)  do  RG  sob
nº  .................................................  e  CPF  nº  ........................................................,  cuja
função/cargo  é..................................................(sócio  administrador/procurador/diretor/etc),
responsável pela assinatura da contrato. 

4) Declaramos para os devidos fins que  NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou
função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública. 

24) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com
as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até
o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal). 

6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente
e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a
Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: 
E-mail: 
Telefone: () 

7) Caso  altere  o  citado  e-mail  ou  telefone  comprometo-me em  protocolizar  pedido  de
alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município,  sob pena de ser considerado
como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 
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8) Nomeamos e constituímos o senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF
sob n.º..................................., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da
contrato,  referente  ao  Pregão  Presencial  Nº  xx/2021 e  todos  os  atos  necessários  ao
cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata
de Registro de Preços/Contrato. 

9) Declaramos  que  recebemos  e/ou  obtivemos  acesso  a  todos  os  documentos  e
informações referente ao  edital objeto da presente licitação. 

Local e data.
________________________
Assinatura Responsável legal

(em papel  timbrado  com razão  social,  CNPJ,  endereço  completo,  endereço  eletrônico,
telefone, fax, nome e assinatura do representante legal)

EDITAL DE PREGÃO Nº 44/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  76/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO 
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OBJETO:  contratação  de  empresa  especializada  em  inventário  de  bens  para
Prestação  de  Serviços  profissionais  relacionados  ao  Inventário  de
Bens/Levantamento Patrimonial dos Bens Móveis Permanentes (mobiliário, veículos,
máquinas, implementos e ferramentas); Imóveis e Domínio Público que compreende:
ruas  e  avenidas,  praças,  estradas  rurais,  pontes,  bueiros  (galerias  mapeadas)  e
Iluminação Pública (Postes decorativos).

ANEXO V

ATESTADO DE VISITA/DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

Atestamos  que  o(a)  Sr(a).  ...................................................................,  portador(a)
da  ....  nº  ..................,  representando  a  empresa  ..........................................,  CNPJ
nº ....................................................., nos termos do edital da PREGTÃO ELETRONICO Nº
XX/2021,  visitou  o  local  da  execução  dos  serviços,  oportunidade  em  que  tomou
conhecimento de todas as informações necessárias e das condições locais que possam
influir direta ou indiretamente na execução dos serviços. 

local e data

________________________________
Responsável técnico da Licitante

CREA/CAU
CPF
RG

________________________________
Representante do Município

Identificação

EDITAL DE PREGÃO Nº 44/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  76/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
OBJETO:  contratação  de  empresa  especializada  em  inventário  de  bens  para
Prestação  de  Serviços  profissionais  relacionados  ao  Inventário  de
Bens/Levantamento Patrimonial dos Bens Móveis Permanentes (mobiliário, veículos,
máquinas, implementos e ferramentas); Imóveis e Domínio Público que compreende:
ruas  e  avenidas,  praças,  estradas  rurais,  pontes,  bueiros  (galerias  mapeadas)  e
Iluminação Pública (Postes decorativos).

ANEXO VI

TERMO DE INDICAÇÃO DE RESPONSAVEL TÉCNICO DA EMPRESA

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pelos
serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome Formação  órgão de classe Assinatura

local, __ de _________________ de 2021.

Local e data.
________________________
Assinatura Responsável legal

(em papel  timbrado  com razão  social,  CNPJ,  endereço  completo,  endereço  eletrônico,
telefone, fax, nome e assinatura do representante legal)

EDITAL DE PREGÃO Nº 44/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  76/2021
MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO 
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OBJETO:  contratação  de  empresa  especializada  em  inventário  de  bens  para
Prestação  de  Serviços  profissionais  relacionados  ao  Inventário  de
Bens/Levantamento Patrimonial dos Bens Móveis Permanentes (mobiliário, veículos,
máquinas, implementos e ferramentas); Imóveis e Domínio Público que compreende:
ruas  e  avenidas,  praças,  estradas  rurais,  pontes,  bueiros  (galerias  mapeadas)  e
Iluminação Pública (Postes decorativos).

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe, declaramos que os responsáveis técnicos pela 
execução dos serviço, caso venhamos a vencer a referida licitação, serão:

Nº Nome Especialidade Registro no 
Conselho nº 

Ass. Do 
Responsável
Técnico

Responsável técnico pela 
execução dos serviços
Profissionais para coleta
Contador

Advogado 
Técnico em Topografia

Técnico em Computação

Digitador.

local, __ de _________________ de 2021.

Local e data.
________________________
Assinatura Responsável legal

(em papel  timbrado  com razão  social,  CNPJ,  endereço  completo,  endereço  eletrônico,
telefone, fax, nome e assinatura do representante legal).
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