MUNICÍPIO DE GOIOERÊ
Estado do Paraná
CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2019
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019
I – DO PREÂMBULO:
1.1. O MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob nº 78.198.975/0001-63, com sede na Rua Amazonas, 280, Jardim Lindóia,
nesta cidade de Goioerê, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço por Lote, objetivando a AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,
ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, KIT DE ALARME E CERCA ELETRICA,
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTO DE AUDIO, FOTO, MÍDIA e INFORMÁTICA para estruturar a
Secretaria de Indústria e Comércio e Turismo do Município de Goioerê-PR, CONVÊNIO SICONV
Nº 867120/2018, a qual será regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, Decreto n. 5.450/2005 bem como
pelas demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação, obedecendo ao seguinte
calendário:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 08:00 hs do dia 14 de fevereiro de 2019.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 hs do dia 26 de fevereiro de 2019.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: às 10:00 hs do dia 26 de fevereiro de 2019.
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br – Banco do Brasil S/A.
1.1.1. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
1.2. Para participação na licitação, os interessados deverão cadastrar-se previamente em Agências
do Banco do Brasil e/ou acessar na Internet o site www.licitacoes-e.com.br, do Banco do Brasil S/A,
de acordo com o Termo de Cooperação Técnica celebrado com o Município de Goioerê.
1.3. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições
de segurança (criptografia e autenticação) em todas as fases, sendo conduzido por Pregoeiro
designado pelo Prefeito do Município de Goioerê e responsável pelo processamento e julgamento.
1.4. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no item 1.1. deste Edital.
1.5. O presente Edital de Pregão Eletrônico estará à disposição dos interessados no Departamento
de Compras localizado na Rua Amazonas, 280, Jardim Lindóia, nesta cidade de Goioerê – Estado do
Paraná e no site www.goioere.pr.gov.br, ícone Licitações.
1.6. A retirada do Edital poderá ser feita nos dias úteis, no horário das 9h00min às 12h00min e das
14h00min às 17h00min, mediante assinatura de recebimento.
1.7. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública do Pregão,
quaisquer interessados poderão solicitar esclarecimentos, requerer providências ou formular
impugnação escrita e protocolada no Setor de Compras do Município de Goioerê, contra cláusulas ou
condições do Edital.
1.8. As consultas e informações complementares referentes a presente licitação poderão ser feitas
pelo e-mail: licitacoes@goioere.pr.gov.br, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a
abertura da sessão pública.
II – DO OBJETO:
2.1. O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRÔNICOS,
ELETRODOMÉSTICOS, KIT DE ALARME E CERCA ELETRICA, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTO DE AUDIO, FOTO, MÍDIA e INFORMÁTICA para estruturar a Secretaria de
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Indústria e Comércio e Turismo do Município de Goioerê-PR, CONVÊNIO SICONV Nº
867120/2018.
2.1.1 Conforme os incisos I e III do art. 48 da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei
Complementar 147/2014, os itens deste Pregão é destinado exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte.

III - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
3.1. Serão consideradas em condições de participação neste Pregão Eletrônico às empresas que,
tendo ramo de atividade compatível com o objeto da presente licitação, apresentem os
seguintes documentos, aceitos no original ou por qualquer processo de cópia autenticada nas formas
previstas no Artigo 32 da Lei Federal 8.666/93:
3.1.1. Quanto à habilitação jurídica:
a) Registro comercial, no caso de firma individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subseqüentes
devidamente registradas, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de
sociedade por ações, a ata registrada da assembléia de eleição da diretoria;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
d) Ata, registrada na Junta Comercial, das Assembléias que tenham aprovado ou alterado
os estatutos em vigor e ata de eleição dos administradores em exercício, no caso de
cooperativas;
e) Declarações de: Declaração de Responsabilidade (conforme modelo do Anexo II,
deste Edital), Idoneidade (conforme modelo constante do Anexo III, deste Edital), de
Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação (conforme modelo
constante do Anexo IV deste Edital), de Não Existência de Trabalhadores Menores
(conforme modelo constante do Anexo V, deste Edital). As declarações deverão ser
datilografadas ou digitalizadas.
3.1.2. Quanto à regularidade fiscal e trabalhista:
a) Prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda);
b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicilio
ou sede da licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, detalhado da seguinte maneira:
b.1) Fazenda Federal: Certidão Quanto a Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria
da Fazenda Nacional e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais emitida
pela Secretaria da Receita Federal.
b.2) Fazenda Estadual: Certidão de Inexistência de Débitos inscritos perante o Governo do
Estado, que deverá ser comprovada por meio de Certidão Negativa expedida nos termos da
legislação local.
b.3) Fazenda Municipal: Certidão Negativa de Tributos Mobiliário e Imobiliário, emitida pela
Prefeitura Municipal da sede da licitante;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS).
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa.
3.1.3. Quanto à qualificação econômico-financeiro:
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a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta. Os Microempreendedores Individuais estão dispensados de apresentar
balanço patrimonial, desde que, apresentem Declaração Anual do Simples Nacional.
b) certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública
deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento. No caso de sociedade(s)
civil(s), deverá ser apresentada a certidão negativa de distribuição de processos civis,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
3.2. Serão aceitas apenas as cópias legíveis, não sendo aceitos documentos cujas datas estejam
esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas.
3.3. As certidões que não apresentarem o prazo de validade em seu corpo serão consideradas
válidas desde que emitidas com antecedência máxima de até 60 (sessenta) dias da data prevista
para a abertura do Pregão.
3.3.1. Em conformidade com a Lei Complementar n. 123/2006 e suas alterações, as microempresas e
empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
3.3.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, consoante o
subitem 4.3.1, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério do Município de Goioerê, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou certidões positivas com efeito
de certidão negativa.
3.3.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 4.3.2., implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei Federal 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.
3.4. Na presente licitação é vedada participação de empresas em consórcio e a representação de
mais de uma empresa pelo mesmo representante.
3.5. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, recuperação
judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação, nem aquela que esteja suspensa de licitar
e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.
3.6. A participação neste certame importa ao proponente irrestrita e irretratável aceitação das
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que
deverá fornecer o objeto em perfeitas condições de utilização e/ou funcionamento.
3.7. As microempresas e empresas de pequeno porte que pretenderem se beneficiar das vantagens
oferecidas pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, deverão declarar no campo
INFORMAÇÕES ADICIONAIS, na oportunidade em que registrarem suas propostas de preço, a sua
condição de ME ou EPP, sob pena de preclusão do seu direito.
3.8 As empresas interessadas em participar da presente licitação, devem estar cientes de que
os documentos solicitados neste edital devem estar em pleno vigor e dentro do prazo de
validade no dia da ABERTURA DAS PROPOSTAS, pois caso contrário, quando da conferência
dos mesmos, e constatado que no dia da abertura das propostas estava em falta com algum
deles, a mesma será desclassificada.

3
Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – CEP: 87360-000 – Goioerê – Paraná
www.goioere.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE GOIOERÊ
Estado do Paraná
CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

IV – DA FORMA DE CREDENCIAMENTO:
4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e
senha pessoal, ambas intransferíveis, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A. sediadas no
País ou acessar o site www.licitacoes–e.com.br.
4.2. A chave de identificação e a senha terão validade de 1 (um) ano e poderão ser utilizadas em
qualquer Pregão Eletrônico, exceto quando canceladas por solicitação do credenciado ou por
iniciativa do Banco do Brasil S/A., devidamente justificada.
4.3. O sigilo da senha é de exclusiva responsabilidade do usuário, bem como o uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante.
4.4. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
V – DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO:
5.1. A participação na presente licitação se dará por meio da digitação da senha pessoal do
representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, observados rigorosamente a data e o horário limite estabelecidos
neste Edital.
5.2. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.licitacoese.com.br, na opção Acesso Identificado.
5.3. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento das exigências
de habilitação especificadas neste Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que
forem realizadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances.
5.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus da perda de negócios em decorrência da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
VI – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO:
6.1. A partir do horário previsto neste Edital, terá início a sessão pública do Pregão eletrônico, com a
divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a devida
aceitabilidade.
6.2. Aberta à etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances.
6.3. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
6.4. Somente serão aceitos lances com valores inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.
6.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
6.6. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, de plano, aquelas que
ofertarem produtos que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
bem como as especificações descritas no anexo I.
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6.7. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.8. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados do valor, em tempo
real, do menor lance registrado.
6.9. O sistema não identificará os autores dos lances aos demais participantes.
6.10. A etapa de lances na sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento dos lances
emitido pelo sistema eletrônico. Após, transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, sendo que ao final do período será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.11. Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de
aviso de fechamento iminente dos lances e subseqüente transcurso do prazo de 30 (trinta) minutos,
findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o
Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente
que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, e decidir sobre a
sua aceitação.
6.12. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa
de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do
lance de menor valor.
6.13. Apurado o menor preço, todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o
Pregoeiro possa verificar:
a) se o menor preço foi proposto por licitante enquadrada ou não como microempresa ou
empresa de pequeno porte;
b) comprovando-se que a licitante vencedora não se enquadra como microempresa ou empresa
de pequeno porte, se dentre as demais classificadas há presença de empresa que assim se
enquadre.
6.14. Consoante o disposto no artigo 44 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, será
assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte.
6.14.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao
melhor preço.
6.15. Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada
para, em querendo, apresentar nova proposta de preço INFERIOR àquela considerada
vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado;
b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da
alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese do subitem 7.14.1., na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique a que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
d) Na hipótese de não se efetiva a contratação nos termos previstos no item 7.15, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
6.16. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro efetuará consulta ao cadastro de
licitante no Banco do Brasil S/A, para comprovar a regularidade de situação do autor da proposta,
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cabendo ao Pregoeiro verificar ainda o cumprimento das demais exigências para habilitação
especificadas no item IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO deste Edital.
6.17. Os documentos exigidos no item III - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO deste Edital
deverão ser encaminhados, impreterivelmente, em até 48 (quarenta e oito) horas após o
encerramento da disputa, em original, cópia autenticada por cartório competente ou ainda, por
publicação em órgão de imprensa oficial, para o seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Goioerê,
Departamento de Compras, Rua Amazonas, 280, Jardim Lindóia, nesta cidade de Goioerê - Estado
do Paraná, aos cuidados do Pregoeiro do Pregão Eletrônico em questão.
6.18. Se o licitante que apresentar a proposta ou lance de menor valor não cumprir às exigências de
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente na ordem de classificação, e
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Nessa etapa o
Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.
6.19. Constatado o atendimento das exigências estabelecidas neste Edital, o objeto da licitação será
adjudicado ao autor da proposta com lance de menor valor.
VII – DAS PROPOSTAS DE PREÇO:
7.1. A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente:
a) examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve do Pregoeiro todas as
informações necessárias para a sua formulação;
b) considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta
totalmente condizente com o objeto licitado;
c) sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa
execução dos serviços em todas as fases.
7.2. As propostas apresentadas e os lances formulados incluem todas e quaisquer despesas
necessárias e indispensáveis para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e
do respectivo termo contratual e devem ser elaboradas em conformidade com a legislação aplicável e
as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, seus Anexos e os fatores a seguir:
a) deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das
obrigações exigidas, incluindo mão-de-obra, seguros, frete, encargos sociais, tributos,
transporte, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto deste
Edital e do respectivo contrato;
b) especificação do objeto, observadas as características exigidas no presente Edital;
c) validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes
contendo as Propostas de Preço;
d) os valores cotados deverão ser expressos em Real, com apenas 02 (duas) casas após a
vírgula.
7.2.1. No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no
campo próprio as ESPECIFICAÇÕES e as MARCAS, inclusive com o modelo quando necessário,
dos produtos ofertados, conforme a ficha técnica descritiva do produto.
7.3. O Município de Goioerê não aceitará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou
assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que
venha expressamente a incidir sobre o objeto, na forma da lei.
7.4. Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão da
parte da empresa ou de representante.
7.5. O Pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer
tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa
ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5º, da Lei Federal nº 8.666/93.
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7.6. Para o julgamento das propostas de preços será adotado o critério de Menor Preço por Lote,
observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de
desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.
7.7. Serão desclassificadas de plano as propostas de preços que:
a) deixarem de apresentar os preços cotados para cada lote cotado.
b) as proponentes que cotarem produtos com especificações diversas das constantes
no anexo I deste Edital.
7.8. Não serão contratadas as propostas vencedoras superiores ao preço máximo estipulado
no Termo de Referência.
VIII – DOS RECURSOS:
8.1. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para
responder pela proponente.
8.2. Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazêlo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões,
sendo-lhe facultada a juntada de memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam,
desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente.
8.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.
8.4. Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente.
8.5. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
8.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
IX – DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
9.1. A CONTRATADA se sujeitará, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste
instrumento ou em outros que o complementem, às seguintes multas, sem prejuízo das sanções
legais estabelecidas nos Artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e outras responsabilidades civis e
criminais:
a) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto licitado,
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula
nove por cento);
b) até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula
contratual, exceto prazo de entrega.
9.2. As proponentes que, quando convocadas dentro do prazo de validade da sua proposta não
assinarem o CONTRATO respectivo, deixarem de entregar o produto cotado ou apresentarem
documentação falsa na licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não
mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem a execução do contratado, comportarem-se de modo
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão sofrer a aplicação das
seguintes sanções, conforme o caso, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município
pelo infrator:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitações ou de contratar com a
Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
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d) declaração de inidoneidade para licitar e 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;
9.2.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao
processo.
X – DA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:
10.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de Goioerê elaborará o
respectivo CONTRATO com a(s) proponente(s) vencedora(s), visando à execução do objeto desta
licitação, nos termos da minuta que constitui o Anexo VI deste Edital.
10.2. A proponente vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da convocação,
para assinar o mencionado CONTRATO.
10.2.1. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
proponente vencedora durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo
Município.
10.3. A recusa injustificada da proponente vencedora em assinar o CONTRATO, dentro do prazo
estabelecido no presente instrumento, a sujeitará à aplicação das penalidades previstas nos itens
9.1. e 9.2. deste Edital, podendo o Município convidar, sucessivamente, por ordem de classificação,
as demais licitantes, para assinatura da Ata, após comprovação da compatibilidade de sua proposta e
habilitação com esta licitação.
10.4. No ato da contratação, a proponente vencedora deverá apresentar documento de procuração
devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o CONTRATO em
nome da empresa.
10.5. A assinatura do CONTRATO estará condicionada à comprovação da regularidade da situação
da proponente vencedora junto ao RECEITA FEDERAL e FGTS, bem como será consultado no
cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, por meio de acesso ao Portal da
transparência na internet.
10.6. Este Edital e seus Anexos integrarão o CONTRATO, independentemente de transcrição.
XI – DOS PRAZOS:
11.1. O prazo de entrega do objeto é o previsto no Anexo I deste Edital, contado do recebimento da
respectiva Nota de Empenho.
11.2. O pagamento pelo fornecimento do objeto licitado será efetuado na forma estabelecida no
Anexo I deste Edital.
12.2.1. Os preços oferecidos serão irreajustáveis.
XII – DA GARANTIA E MANUTENÇÃO:
12.1. Juntamente com a Proposta de Preços, a empresa vencedora deverá fornecer garantia para o
objeto proposto, ON SITE (no local), sempre contados a partir do recebimento dos produtos.
12.2. A manutenção preventiva será realizada de acordo com as recomendações contidas no manual
do fabricante e corretiva sempre que necessária, por técnico especializado.
XIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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13.1. O custeio decorrente do objeto desta licitação será suportado através das seguintes Dotações
Orçamentárias:
(Desp. 858) 17.002.22.661.0016.1.264.4.4.90.52.00.00.00.00.1000
(Desp. 859) 17.002. 22.661.0016.1.264.4.4.90.52.00.00.00.00.1970
XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
14.1. O Pregoeiro reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que
tiver dúvidas ou julgar necessário.
14.2. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
14.3. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos
proponentes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos
que o integram.
14.4. O Município de Goioerê se reserva no direito de revogar, anular ou transferir a presente
licitação, em caso de interesse público.
14.5. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município revogála, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado
ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado
disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
14.5.1. A realização do contrato fica vinculado a liberação do processo licitatório pelo
SICONV
14.5.2. O Município poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura.
14.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo que a falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata
desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a revogação
da adjudicação ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
14.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação ou inabilitação.
14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.
14.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
14.10. As decisões referentes a este processo de licitação poderão ser comunicadas às proponentes
por qualquer meio de comunicação que comprove o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação
no Órgão Oficial do Município.
14.11. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
14.12. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste
Edital.
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14.13. Não cabe ao BANCO DO BRASIL S/A qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas
pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens
ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
14.14. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será
o desta cidade de Goioerê, Estado do Paraná.
14.15. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 8h00min às
12h00min e das 14h00min às 18h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Setor de
Licitações - Secretaria Municipal de Administração, para melhores esclarecimentos.
14.16. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos
autos da licitação e não será devolvida à proponente.
14.17. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.
14.18. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação
pertinente.
XV – DOS ANEXOS:
15.1. Compõem este Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO LICITADO

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES
MENORES

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

ANEXO VII

TERMO DE REFERÊNCIA
Goioerê-Pr, 08 de fevereiro de 2019.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

10
Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – CEP: 87360-000 – Goioerê – Paraná
www.goioere.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE GOIOERÊ
Estado do Paraná
CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

ANEXO I
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2019
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO LICITADO
1. Objeto: O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRÔNICOS,
ELETRODOMÉSTICOS, KIT DE ALARME E CERCA ELETRICA, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTO DE AUDIO, FOTO, MÍDIA e INFORMÁTICA para estruturar a Secretaria de
Indústria e Comércio e Turismo do Município de Goioerê-PR, CONVÊNIO SICONV Nº
867120/2018.

LOTE 01 - Valor Máximo do Lote: R$-1.214,00 (um mil duzentos e quatorze reais)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Máximo
Unitário R$
01
01
Unid APARADOR - Deve conter 2 gavetas com
1.214,00
dimensões mínimas de: altura 78cm, largura
122cm, profundidade 42cm, peso 12kg
fabricada em material resistente: chapa
amapá/madeira
tauari
acabamento
acetinado, com pintura em verniz.

Preço
Total R$
1.214,00

LOTE 02 - Valor Máximo do Lote: R$-2.875,32 (dois mil oitocentos e setenta e cinco reais e trinta
e dois centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
2.875,32
01
02
Unid APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT
1.437,66
12.000 BTUS - Quente e frio com controle
remoto, função automática, função swing:
distribuição uniforme e automática do ar,
timer 24 horas para ligar e desligar, mínimo
de
03
velocidades
de
ventilação,
alimentação elétrica de 220 V. Eficiência
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energética classe A (Baixo consumo de
energia Selo PROCEL) garantia mínima de
12 meses.
LOTE 03 - Valor Máximo do Lote: R$-5.464,60 (cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais
e sessenta centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
5.464,60
01
02
Unid APARELHO DE AR CONDICIONADO
2.732,30
24.000 BTUS - Quente e frio, funções
mínimas: aquece, climatiza, refrigera,
desumidifica, velocidades (baixa, média e
alta) controle remoto, painel digital, ajuste
automático de temperatura, alimentação 220
V, eficiência energética classe A selo
PROCEL, garantia mínima de 12 meses
LOTE 04 - Valor Máximo do Lote: R$-1.339,33 (um mil trezentos e trinta e nove reais e trinta e
três centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
1.339,33
01
01
Unid ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO 1.339,33
produzido em aço de alta qualidade,
contendo no mínimo 04 partes: paneleiro,
armário aéreo, armário duplo e balcão;
Revestimento em pintura eletrostática a pó;
Paneleiro: Dobradiças metálicas de pressão,
Puxadores em ABS metalizados com verniz
UV de alto brilho e resistente, Estrutura em
aço, Dimensões mínimas 179x70x28 cm
(AxLxP), Armário Aéreo Vidro de 3 mm
temperado, Armário branco de 3 portas com
vidro serigrafado branco, Puxadores em ABS
metalizado com verniz UV de alto brilho e
resistente, Desenvolvido em aço, Dimensões
mínimas: 55x105x28 cm (AxLxP). Armário
Duplo: Dobradiças metálicas de pressão,
Puxadores em ABS metalizados com verniz
UV de alto brilho, Pintura eletrostática a pó
de alto brilho e resistente, Confeccionado em
aço, Dimensões: 40x70x28 cm (AxLxP),
Balcão: Estrutura e portas em chapa de aço,
Pés com regulagem de altura, em
poliestireno com acabamento liso e sapata
plástica cromada, Puxadores em ABS,
acabamento metalizado e proteção de verniz
UV, Dobradiças em aço estampado, Gavetas
com corrediça telescópica, Dimensões:
86x105x45 cm (AxLxP) com tampo em
granito.
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LOTE 05 - Valor Máximo do Lote: R$-426,60 (quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
426,60
01
01
Unid BATEDEIRA PLANETÁRIA - Capacidade
426,60
mínima de 04 litros, potência mínima de 300
W, mistura, bate, amassa e sova todos os
ingredientes, mínimo de três tipos de
batedores: o GLOBO para incorporar ar nas
massas leves, a PÁ para misturar massas
médias e o GANCHO para o preparo de
massas pesadas, Botão rotativo com no
mínimo 8 velocidades e função início suave
para evitar respingos, deve possuir Pés com
ventosas que fixam a batedeira durantes os
preparos.
LOTE 06 - Valor Máximo do Lote: R$-1.192,96 (um mil cento e noventa e dois reais e noventa e
seis centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
1.192,96
01
01
Unid BEBEDOURO
INDUSTRIAL
INOX
1.192,96
Gabinete Estrutural confeccionado em aço
Inox 430 Brilhante; Sistema de refrigeração
balanceado; Baixo consumo de energia;
Reservatório para no mínimo 25 litros de
água gelada; Capacidade de refrigeração
mínima de 70 L/hora; Compressor Hermético
Embraco;
Isolamento
Térmico
EPS;
Aparador de água em aço Inox 430; Dreno
de escoamento embutido; Torneira em Metal
Cromado
(Resistência
extra)
Gás
refrigerante ecológico R134 A; Termostato
Regulador de Temperatura; Dimensões
mínimas; 1050 x 400 x 500 mm (Alt x Larg x
Prof); Tensão: 127 V.
LOTE 07 - Valor Máximo do Lote: R$-5.199,96 (cinco mil cento e noventa e nove reais e noventa
e seis centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
5.199,96
01
12
Unid CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE
433,33
BRAÇOS - Anatômica, com espuma injetada,
com no mínimo 6,5cm de espessura,
revestida em corano (cor a escolher).
Assento com medidas mínimas de 50cm x
50cm, encosto de 63 x 47cm, base giratória
com 05 rodízios, a gás, com relax e capa,
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braço de apoio.
LOTE 08 - Valor Máximo do Lote: R$-3.173,24 (três mil cento e setenta e três reais e vinte e
quatro centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
3.173,24
01
14
Unid CADEIRA
UNIVERSITÁRIA
EM
226,66
POLIPROPILENO - Assento e encosto em
plástico polipropileno anatômico, estrutura
universitária, com prancheta escamutiada,
solda MIG, pintura epóxi anti-ferrugem.
Assento deve medir no mínimo 40cm de
largura x 36cm de profundidade. Encosto
deve medir no mínimo 34cm de largura x
25cm de altura. Cor a escolher.
LOTE 09 - Valor Máximo do Lote: R$-1.667,36 (um mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta
e seis centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
1.667,36
01
01
Unid CAIXA ATIVA BI-AMPLIFICADA - Mínimo de
1.667,36
12 pol 2-Vias 200wrms, com comunicação
bluetooth, reprodutor de MP3 via USB e SD
Card, controle remoto frontal, mínimo de 05
Presets de equalização, receptor FM,
entradas balanceadas XLR e TRS 1/4
polegadas; entradas P2 e RCA, auto
Voltagem
(100~240Vac);
gabinete;
angulação para uso como monitor (L/R); 03
pontos para montagem Fly; encaixe para
pedestal com trava; driver de Titânio 1 1/4
polegadas;
LOTE 10 - Valor Máximo do Lote: R$-3.492,68 (três mil quatrocentos e noventa e dois reais e
sessenta e oito centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
3.492,68
01
01
Unid CAMERA DIGITAL - Equipamento de alta
3.492,68
tecnologia, CARACTERÍSTICAS mínimas:
Montagem da lente, ISO 100-25600,
Processador de imagem EXPEED 4,
Gravações de vídeo Full HD de 50fpp para
60fpp e tempos lapsos, SnapBridge para a
transferência automática de arquivos, Sensor
de imagem DX, CMOS de 24,2 megapixels
23,5x15,6 mm, Tela de toque LCD, móveis e
rotativo, Lente: 18 - 55 mm VR, Megapixel
mínimo: 24.7 MP, tamanho mínimo do
sensor: CMOS 23.5 mm x 15.6 mm, cor
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preta.
LOTE 11 - Valor Máximo do Lote: R$-541,66 (quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e seis
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
541,66
01
01
Unid CILINDRO ELÉTRICO DOMÉSTICO 541,66
Capacidade mínima de 30 cm; Motor mínimo
1/4cv monofásico; Tensão: 127v, dimensões
mínimas (LxAxP): 52x34x34; Roletes em aço
inox, corpo em Inox 430, Pintura
Eletrostática.
LOTE 12 - Valor Máximo do Lote: R$-1.386,00 (um mil trezentos e oitenta e seis reais)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
1.386,00
01
01
Unid COIFA DE PAREDE EM INOX - Com no
1.386,00
mínimo 60cm, Tensão: bivolt, dimensões
mínimas: (A+L+P) 77 a 122x60x50 cm; deve
possuir dupla função, podendo ser usada
como coifa ou depurador, para eliminar
gases ou odores no momento do preparo
dos
alimentos,
luz
indicadora
de
funcionamento.
LOTE 13 - Valor Máximo do Lote: R$-25.706,60 (vinte e cinco mil setecentos e seis reais e
sessenta centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
25.706,60
01
10
Unid COMPUTADOR
COMPLETO
2.570,66
PROCESSADOR i3 - Mínimo de 46 GB
memória, HD mínimo de 1 TB, leitor DVD, cx
som e fone de ouvido com microfone, tela
LCD mínimo de 18", placa vídeo mínimo de
1gb dedicada. COMPUTADOR COMPLETO
PROCESSADOR i3 - Mínimo de 46 GB
memória, HD mínimo de 1 TB, leitor DVD, cx
som e fone de ouvido com microfone, tela
LCD mínimo de 18", placa vídeo mínimo de
1gb dedicada.
LOTE 14 - Valor Máximo do Lote: R$-344,40 (trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
344,40
01
01
Unid ESPELHO ALTURA 170CM - Comp/largura
344,40
1.39, profundidade 2 cm, com moldura em
madeira.
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LOTE 15 - Valor Máximo do Lote: R$-3.827,66 (três mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta
e seis centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
3.827,66
01
01
Unid FORNO TURBO A GÁS - Mínimo de 05
3.827,66
esteiras, altura mínima de 1530 mm, largura
mínima de 910 mm, Câmara interna com
acabamento com pintura alta temperatura
resistente a oxidação, acabamento frontal
em aço inox escovado, porta com visor em
vidro temperado. Iluminação interna com
proteção de vidro resistente a altas
temperaturas
e
choques
térmicos,
Isolamento interno com lã basáltica, liga e
desliga a turbina automaticamente ao abrir e
fechar a porta. Rodízios que facilitam o
deslocamento. Tensão 127-220v, 50/60Hz.
LOTE 16 - Valor Máximo do Lote: R$-1.602,66 (um mil seiscentos e dois reais e sessenta e seis
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
1.602,66
01
01
Unid FREEZER
VERTICAL
1
PORTA
1.602,66
Capacidade
mínima
de
121L,
com
compartimentos internos, cestos deslizantes
e travas para maior segurança; livre de CFC:
não agride a camada de Ozônio, Botão
liga/desliga, Termostato localizado na parte
traseira do produto, Tensão: 110v; Cor
branca; Dimensões mínimas: altura 1,30m;
largura 48,30cm; profundidade 62cm.
LOTE 17 - Valor Máximo do Lote: R$-486,33 (quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e três
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
486,33
01
01
Unid FRITADEIRA ELÉTRICA GRANDE COM
486,33
ARCO EM AÇO INOX ARREDONDADO Capacidade mínima para 7 litros de óleo,
com cesto em arame industrial estanhado
para fritura, termostato de 0 a 300º com
regulagem e com seletor alfanumérico,
Resistência elétrica em tubo inoxidável,
tacho esmaltado, lâmpada piloto para indicar
quando está ligada a resistência, Painel
elétrico,
Altura
mínima
de19
cm,
profundidade mínima de16 cm, diâmetro
mínimo de 44cm, Tensão: 110v.
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LOTE 18 - Valor Máximo do Lote: R$-2.188,00 (dois mil cento e oitenta e oito reais)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
2.188,00
01
01
Unid IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER
2.188,00
COLOR - 110v garantia de no mínimo 03
meses, tecnologia de impressão a Laser,
velocidade mínima do processador de 600
MHz, memória mínima de 128 MB, deve
possuir as funções imprimir, copiar e
digitalizar, admite multitarefas, velocidade
mínima da impressão: Preto: até 16 ppm
Colorido: até 4 ppm, monitor LCD 2 linhas,
porta USB 2.0 de alta velocidade. Impressão
frente e verso.
LOTE 19 - Valor Máximo do Lote: R$-527,59 (quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
527,59
01
01
Unid JOGO
100
PEÇAS
CHAVES
DE
527,59
FENDA/PHILLIPS E BITS - Composto por 23
chaves de fenda/phillips, 01 chave com
catraca, 02 chaves offset, 08 chaves de
precisão, 06 bits soquetes e 60 bits de
25mm. Deve ser produzido em aço cromovanádio,
oferecendo
durabilidade
na
utilização com acabamento cromado e
temperado, ponta magnetizada e cabo
ergonômico. itens: 07 Chaves de fenda:
1/8x3 - 5/32x4 - 3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 1/4x6 - 5/16x6 06 Chaves de fenda cruzada:
PH0x3 - PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 PH2x6 06 Chaves torks: T8x3 - T10x3 T15x3 - T20x3 - T25x4 - T30x4 04 Chaves
quadradas: S0x3 - S1x3 - S2x4 - S6x6 01
Chave Catraca 08 Chaves de precisão:
50mm Fenda: 3/32 - 1/8 Phillips: PH00 - PH0
Torks: T6 - T7 - T8 - T10 02 Chaves offset:
SL5 PH1 - SL6 PH2 06 Chave de bits: 1/4 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 60 bits: Fenda:
1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 7/32 - 1/4 17/64 - 9/32 - 5/16 Fenda cruzada: PH0 PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 PH3 - PH3 Pozidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1
- PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3 Torks:
T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T35 - T40 Hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - H2
- 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 Quadrado: S0 - S1 - S2 -
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S3
LOTE 20 - Valor Máximo do Lote: R$-2.190,00 (dois mil cento e noventa reais)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Máximo
Unitário R$
01
02
Kit
KIT CENTRAL ALARME 3 SETOR +
1.095,00
SENSOR, BATERIA E SIRENE - Setor(es)
misto(s) e independentes, Particionamento
por controle remoto: -Aciona qualquer setor
por qualquer botão do controle, Setor 1
temporizado ou instantâneo, Anuncia setor
que foi violado mesmo após desarmado,
Possibilita programar botão do controle
exclusivo para pânico, Entrada para teclado
liga/desliga, PGM: Saída para led de arme /
desarme / monitoramento ou pânico
silencioso, Arme automático (programável),
Re-arme
automático
(programável),
Cancelamento de setor (programável),
Função bloqueia arme com setor aberto
(programável), Tempo de sirene ajustável,
Pânico silencioso e audível, Gabinete
articulado com alojamento e trava para
bateria. Acompanha: 01 - Central Alarme 3
Setores 04 - Controle Remoto 433Mhz 01 Bateria Selada 12 volts 7 Amp 02 - Sensor
Infra Ib600 Sem fio 02 - Bateria 9v Para
Sensor 02 - Suporte Articulado Para Sensor
05 - Sensor Magnético Sem fio 01 - Sirene
01 - Cabo para sirene 20 metros

Preço
Total R$
2.190,00

LOTE 21 - Valor Máximo do Lote: R$-6.327,20 (seis mil trezentos e vinte e sete reais e vinte
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
6.327,20
01
02
Kit
KIT CERCA ELÉTRICA INDUSTRIAL BIG
3.163,60
HASTE DE 1 METRO - E central de choque
c/ alarme - 120 metros em alumínio com
materiais de alta qualidade selecionadas
exclusivamente para cercas de segurança
eletrônica. Central de choque com no mínimo
20.000 Volts pulsativos, com bateria para
garantir seu total funcionamento mesmo na
falta de energia elétrica. Deve conter Setor
de Alarme disponível com acionamento
individual da cerca elétrica para arme e
desarme via controle remoto. Deve conter
Saída para monitoramento, Sistema de
aprendizagem de perímetro e detecção de
fugas, Monitoramento de alta tensão,
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violação de cerca e sensores, Capacidade
para 30 dispositivos sem fio, Carregador de
bateria constante com proteção contra curto
e inversão de polaridade, Tensão de saída
de choque programável. Liga/Desliga por
controle Remoto. Incluso 01 - central de
choque 40- haste industrial 6 isoladores 1
metro big haste 04 - haste industrial p/ canto
1 metro big haste 06 - placas de advertência
para cerca elétrica 750 - metros fio eletro
plástico 0,70 mm 01 - controle remoto
433,92mhz intelbras 01 - bateria selada 12v
7 a/h 01 - sirene 12 v alta potência 01 - rolo
10 metros cabo de alta isolação 01 - rolo 2
metros cabo para sirene
LOTE 22 - Valor Máximo do Lote: R$-1.143,00 (um mil cento e quarenta e três reais)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
1.143,00
01
01
Kit
KIT ESTÚDIO FOTOGRÁFICO - Conteúdo
1.143,00
mínimo do kit: 2 Flashes K150 capacidade
150w (220V) 2 Tripés de iluminação com
altura de 2M 2 Sombrinhas 80 Cm 1 Kit
Rádio auto flash remoto 4 canais (1
transmissor e 1 receptor) 1 Receptor para
Radio Auto Flash Remoto 1 Bolsa
VOLTAGEM: 110V com kit de iluminação
para estúdios que consiste de 2 flashes cada
um com capacidade mínima de 150 Watts,
oferecendo iluminação de alta qualidade.
Mínimo de 2 tripés de iluminação que pode
chegar até 2 metros de altura, trava regulável
na altura desejada, deve possuir no mínimo
2 sombrinhas. Flash K150 Com capacidade
mínima de150 Watts de potência com
controle de capacidade, tempo de reciclagem
de 0,5 - 3 segundos, lâmpada modeladora:
50ws / 75ws, Controle de potência: contínuo,
Tempo de reciclagem: 0.5 ~ 3s, Modulo de
disparo: cabo sincronismo, controle de luz,
botão teste, Número guia: 39, Suporte do
fusível: externo de 5ª, Botão liga / desliga,
Ajuste de potência, Receptor do controle
remoto, Indicador de carga: led, Botão
liga/desliga da lâmpada auxiliar, Trava
externa. Radio Auto Flash Remoto 4 canais:
Material: Plástico com detalhes em metal,
Tamanho mínimo do transmissor: 60 x 42 x
33 mm, alimentação do transmissor: 1 pilha
A23 12V (normalmente utilizada em
controles de portão de garagem). Tamanho
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mínimo do receptor: 85 x 54 x 26 mm.
Alimentação do receptor: 2 pilhas AAA
(palito).
Comprimento
do
cabo
de
sincronismo: 30 cm. Distância máxima de
funcionamento: 30 metros em área aberta.
Quantidade de canais: 4. Velocidade de
sincronização: 1/200 s. Frequência de
operação: 433 MHz. Acompanha pilhas Tripé
de Iluminação 2M Construído em alumínio de
alta capacidade que pode suportar até 2 Kg
de peso. Com altura máxima de 2 metros
sendo ideal para Estúdio fotográfico.
Sombrinhas: Construído em hastes de
metais com uma cobertura em tecido.
LOTE 23 - Valor Máximo do Lote: R$-652,30 (seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
652,30
01
01
Unid LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 652,30
Altura mínima de 62 cm, Largura mínima de
19 cm Profundidade mínima de 30 cm,
Capacidade mínima de 04 litros; Potência
Elétrica: 360 W / 300 W, Rotação mínima:
3580 RPM, Corpo: Aço Inox, Copo: Aço Inox
/ Alumínio, Tampa: Alumínio Repuxado
Facas: Aço Inox 304
LOTE 24 - Valor Máximo do Lote: R$-4.212,66 (quatro mil duzentos e doze reais e sessenta e
seis centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
4.212,66
01
01
Unid MÁQUINA
DE
COSTURA
SEMI4.212,66
INDUSTRIAL - De fácil operação e
manuseio. Faz ziguezague e costura reta em
tecidos leves até meio pesados, máquina de
ponto fixo, sistema manual de lubrificação,
sistema de lançadeira de alta performance,
sistema de transporte simples, retrocesso e
seletor de ajuste do comprimento do ponto,
ajuste da largura do ponto na alavanca ou na
joelheira , seletor de travamento de barra de
agulha, estante com regulagem de altura,
com abertura do Zig Zag De no mínimo 9
Mm. Mínimo de 2000 pontos por minuto,
posicionador de agulha, lançadeira com
protetor de agulha.
LOTE 25 - Valor Máximo do Lote: R$-1.202,66 (um mil duzentos e dois reais e sessenta e seis
centavos)
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Item

01

Qtde

Unid

Especificações

01

Unid

MESA DE GRANITO - Produzida em granito
de alta qualidade, contendo 8 cadeiras Cor a
escolher; Estrutura: Pés de Granito com
Barra
Central
de
Aço
Reforçado
Acabamento: Granito Tampo: Granito Boreal
Formato: Retangular Acabamento: Cadeiras
Tubo de Aço. Revestimento Assento
Cadeiras: Tecido Korino Dimensões da
Mesa: deve medir no mínimo 180,0 cm x 80
cm; Altura mínima da Mesa 75,0 cm Largura
mínima da Cadeira: 38,0 cm Altura mínima
da Cadeira105,0 cm, Profundidade mínima
da Cadeira: 41,0 cm

Preço
Máximo
Unitário R$
1.202,66

Preço
Total R$
1.202,66

LOTE 26 - Valor Máximo do Lote: R$-311,26 (trezentos e onze reais e vinte e seis centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
311,26
01
01
Unid MICROFONE DINÂMICO PADRÃO POLAR 311,26
Cardióide, resposta de frequência mínima:
80 Hz 12 kHz, sensibilidade mínima de 1.8
mv/Pa, impedância mínima: 500 Ohms,
chave seletora on/off, conexão: XLR
banhado a ouro (no microfone), acompanha
cachimbo, case e cabo (3,5 metros).
Garantia mínima de 12 meses, padrão polar.
LOTE 27 - Valor Máximo do Lote: R$-433,64 (quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e
quatro centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
433,64
01
01
Unid MICROFONE SEM FIO, ALIMENTAÇÃO
433,64
COM DUAS PILHAS AA 1,5V - Capsula
dinâmica, frequência de trabalho UHF 614 a
806 mhz, padrão polar super cardióide,
resposta de frequência 100 Hz a 16 Khz a +
ou menos 3db.
LOTE 28 - Valor Máximo do Lote: R$-271,33 (duzentos e setenta e um reais e trinta e três
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
271,33
01
01
Unid PANELA DE PRESSÃO ELÉTRICA 271,33
Capacidade mínima de 6 litros, Cabo de
energia removível, Desligamento automático,
Painel Digital; Suporte de cozimento à vapor;
com Timer; Aviso Sonoro na tampa; Controle
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de pressão; Termostato; Travamento da
tampa; mínimo de 3 níveis de pressão.
Dimensões mínimas (AxLxP) 31 x 30 x 32
cm, Tensão :127V
LOTE 29 - Valor Máximo do Lote: R$-374,63 (trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e três
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
374,63
01
01
Unid PANELA DE PRESSÃO PROFISSIONAL 20
374,63
LTS - Capacidade mínima de 20 litros;
Material em alumínio de alta qualidade; com
fechamento externo, contendo válvula de
segurança. Alças laterais de material
resistente a altas temperaturas.
LOTE 30 - Valor Máximo do Lote: R$-773,33 (setecentos e setenta e três reais e trinta e três
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
773,33
01
01
Unid POLTRONA DECORATIVA GIRATÓRIA 773,33
Fabricada com estrutura em madeira pinus e
eucalipto, base cromada, estofamento em
espuma de alta densidade e revestimento
em veludo acquavelvet, base giratória estrela
som sapatas, cor a escolher, dimensões
mínimas: 82 cm x 75 cm, 78 cm.
LOTE 31 - Valor Máximo do Lote: R$-5.353,30 (cinco mil trezentos e cinquenta e três reais e
trinta centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
5.353,30
01
05
Unid QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - MÍNIMO
1.070,66
DE 200 CM X 100 CM - Com superfície em
laminado branco quadriculado (5 x 5 cm)
brilhante, possui moldura em alumínio
natural, permite fixação invisível em parede e
acompanha porta apagador, aceita escrita e
fixação de acessórios magnéticos. Deve
Acompanhar: Porta apagador em alumínio
mínimo de (31 cm) e Kit de instalação.
LOTE 32 - Valor Máximo do Lote: R$-3.687,99 (três mil seiscentos e oitenta e sete reais e
noventa e nove centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
3.687,99
01
03
Unid SMART TV LED MÍNIMO DE 32
1.229,33
POLEGADAS HD - Com Conversor Digital
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mínimo de 2 HDMI e 1 USB Wi-Fi Midiacast
60Hz - Preta
LOTE 33 - Valor Máximo do Lote: R$-152,33 (cento e cinquenta e dois reais e trinta e três
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
152,33
01
01
Unid TRIPÉ
PARA
CÂMERA
DIGITAL
152,33
Equipamento ultracompacto com facilidade
de uso e transporte, permitindo a máxima
liberdade para definir a posição da câmera,
os seus movimentos são fáceis de controlar.
Deve acompanhar bolsa, Cabeça com 3
movimentos, plataforma com giro de 360
graus, plataforma com movimentação d 90º
na vertical, Pés de borracha e adaptável a
qualquer tipo de terreno. 5 Estágios de
abertura de pernas do tripé, Angulo de
perna: 21º, controle de altura da coluna
central ultra rápido, Diâmetro do tubo coluna
central mínimo de 220 mm, altura máxima de
1550 mm, Altura máxima com a coluna
central abaixada: 1340 mm, altura mínima
450 mm, deve suportar no mínimo 1,5 Kg
,Possuir apoio de mão antiderrapante e
engate rápido.
LOTE 34 - Valor Máximo do Lote: R$-10.463,94 (dez mil quatrocentos e sessenta
noventa e quatro centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Máximo
Unitário R$
01
09
Unid MÁQUINA DE COSTURA MECÂNICA DE
1.162,66
USO DOMÉSTICO - 31 pontos incluindo os
flexíveis. Casa de botão em um passo, braço
livre que facilita costura em mangas, punhos
e barras, comprimento e largura do ponto
ajustáveis, placa isoladora dos dentes para
bordados livres e pregar botões. Estrutura
interna de metal que aumenta a estabilidade
na costura, passador de linha na agulha.
Velocidade mínima de 750 pontos por
minutos. Acessórios mínimos da Máquina:
Sapatilha para Uso Geral, Sapatilha para
pregar zíper, Sapatilha para casa de botão,
Sapatilha para pregar botão, Abridor de
casas/Pincel para limpeza, Prendedor de
carretel grande e pequeno, Bobinas, Chave
de fenda, Placa isoladora dos dentes,
controlador de velocidade e capa protetora.

e três reais e
Preço
Total R$
10.463,94

23
Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – CEP: 87360-000 – Goioerê – Paraná
www.goioere.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE GOIOERÊ
Estado do Paraná
CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

LOTE 35 - Valor Máximo do Lote: R$-2.555,09 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e
nove centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
2.555,09
01
01
Unid PROJETOR MULTIMÍDIA - Garantia mínima
2.555,09
de 12 meses, projetor de teto e mesa,
resolução mínima de 1024 x 768 pixels,
luminosidade mínima de 3000 lumens em
cores e branco, tecnologia 3LCD, entradas
HDMI, com controle remoto, cabo de
alimentação, cabo VGA para computador,
bivolt, lâmpada mínimo de 200w UHF/ vida
útil - modo normal 5.000 horas, modo
econômico até 10.000 horas.
2- RECEBIMENTO DO PRODUTOS
Os custos com substituição de produtos apresentados em desacordo com as especificações
técnicas correrão por conta da Contratada;
Os produtos deverão ser entregues no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da
solicitação de entrega e/ou recebimento da nota de empenho.
Local de entrega: Secretaria de Industria, Comércio e Turismo, sito na Av. Tiradentes, nº
150, Goioerê – Pr, no horário das 8:00 às 18:00 horas.
Todos os custos, relacionados ao fornecimento e entrega dos produtos, correrão por conta do
Contratado.
Pagamento: Após o recebimento da Nota Fiscal/Faturamento. Pagamento em até 30 (trinta) dias
da entrega do Objeto.
3- OBSERVAÇÕES GERAIS:
Tipo de licitação:- PREGÃO ELETRÔNICO - Menor preço por lote.
Valor máximo da licitação: R$-102.761,61 (cento e dois mil setecentos e sessenta e um reais e
sessenta e um centavos). Os valores máximos de cada LOTE são os acima estabelecidos, e todos
os que forem propostos acima destes serão desclassificados.
No valor global da proposta apresentada deverão estar inclusos os “Impostos, fretes, encargos
sociais e demais despesas” pertinentes à entrega do objeto, bem como aquelas decorrentes de
eventuais trocas de produtos.
A liberação dos recursos ficará condicionada a conclusão da análise técnica e aceite do
processo licitatório pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
Os produtos deverão ter garantia quanto a defeitos de fábrica e obedecerem às exigências e normas
de fabricação e de comercialização, quando instituídas pela ABNT e pelas respectivas Agências e ou
Órgãos Oficiais reguladores.
Os fornecedores deverão constar na proposta a MARCA e MODELO, dos produtos cotados, que
deverão ser de primeira linha sob pena de desclassificação da proposta.
Quando da efetivação da compra, a empresa vencedora deverá emitir a Nota Fiscal de acordo com a
Nota de Empenho, constando os mesmos itens e valores.
Os custos com substituição de produtos apresentados em desacordo com as especificações técnicas
correrão por conta da Contratada;
Pagamento: Após o recebimento da Nota Fiscal/Faturamento. Pagamento em até 30 (trinta) dias da
entrega do Objeto.
Para maiores informações entrar em contato com:
- Assuntos relacionados com as especificações dos produtos – Secretaria de Industria, Comércio e
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Turismo – fone 44 3522-5820.
- Assuntos relacionados com documentos e Editais – fone (44) 3521-8919 – Departamento de
Licitações.

ANEXO II
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2019
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação,
sob a modalidade EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2018, instaurado pelo Município de
Goioerê, que:
a) assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os
documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais
averiguações que se façam necessárias;
b) comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais
reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos
incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de
legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
d) temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 –
Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do
Pregão Eletrônico acima mencionado.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

...................................., ...... de ................ de 2019.
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Nome e assinatura do representante legal da proponente.

ANEXO III
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio de
seu representante legal o Sr..................................................., portador da carteira de identidade
nº....................... e do CPF nº ......................., participante do procedimento licitatório denominado
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2019, DECLARA não ter recebido do Município de
Goioerê ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta, em âmbito Federal,
Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de
contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE para
licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

...................................., ...... de ................ de 2019.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E
DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À
Prefeitura do Município de Goioerê
A/C Comissão de Licitação.
1. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2019
Prezados Senhores,
______________________________________,

inscrito

no

CPF

_______________________,

portador do RG _________________, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da
proponente,

_________________________,

CNPJ

___________________,

DECLARA

expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no Edital acima citado e que acatará
integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas
das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que demonstrem
integral capacidade de executar os serviços/fornecimentos previstos.
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DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2 o, e
artigo 97 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subseqüentes.

...................................., ...... de ................ de 2019.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.

ANEXO V

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
007/2019, que o concorrente ................................................................. (razão social), inscrito no
CNPJ/MF sob n.º .............................................., com sede na cidade de ......................................,
Estado ................................, à Rua/Av. .............................................................................................
(endereço completo), não mantém em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito)
anos em horário noturno de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda,
em qualquer trabalho, trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos.

...................................., ...... de ................ de 2019.
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Nome e assinatura do representante legal da proponente.

ANEXO VI
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2019
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº _____/2019DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GOIOERÊ E
____________, NA FORMA ABAIXO.

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, Estado do Paraná, com sede
na Avenida Amazonas nº 280, inscrito no CNPJ nº 78.198.975/0001-63, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor PEDRO ANTONIO DE
OLIVEIRA COELHO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de
Identidade RG nº 2.167.875-9 SSP/PR, inscrito no CPF nº 490.651.069-87, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, ______________, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, com sede em ______________, na Rua
________________________CEP
_____________,
neste
ato
representada
pelo
___________________, inscrito no CPF sob o Nº , portador da cédula de identidade RG nº
_______________, doravante designada simplesmente CONTRATADA, de conformidade com o
REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, celebram o presente contrato com base nas
cláusulas e condições que se seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO _____________
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PARAGRAFO ÚNICO – Vinculam-se ao presente Contrato o Edital de Pregão n° 007/2019 e seus
anexos, bem como a proposta da CONTRATADA, os quais são partes integrantes deste instrumento,
independentemente de sua transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DEMAIS CONDIÇÕES
Pela execução do objeto deste contrato o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$
___________
PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, após a entrega dos
objetos e emissão da respectiva Nota Fiscal, sendo que o aceite da referida Nota fica condicionado
ao parecer favorável da Comissão de Recebimento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE
O presente contrato não sofrerá reajuste.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
O presente contrato vigorará por 360 (trezentos e sessenta) dias, a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado, no interesse do CONTRATANTE, e mediante aceitação da CONTRATADA,
nos termos do art. 65, § 1º da lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
Conforme parágrafo único da Cláusula Segunda e será efetuado após a emissão da respectiva Nota
Fiscal, sendo que o aceite da referida Nota fica condicionado ao parecer favorável da Comissão de
Recebimento.
O pagamento ficará condicionado à regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da contratada, que
será verificado previamente pela contratante, cabendo à contratada o fornecimento de eventuais
documentos solicitados, necessários à comprovação do cumprimento das referidas obrigações.
PARAGRAFO ÚNICO – As despesas decorrentes deste contrato serão quitadas através das
dotações nº:
(Desp. )
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES
São obrigações do CONTRATANTE:
1. Exercer a fiscalização dos serviços através de servidores especialmente designados para esse fim,
procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem
necessárias;
2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir com suas obrigações,
disponibilizando o local e os meios materiais para execução dos serviços;
3. Efetuar o pagamento dos serviços prestados dentro das condições estabelecidas neste Contrato;
São obrigações da CONTRATADA:
1. Manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação exigidas no respectivo
Edital;
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2. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer ocorrência ou registro de situações que
possam comprometer a regularidade das suas atividades;
3. Orientar tecnicamente os responsáveis pela operação dos equipamentos fornecendo os
esclarecimentos necessários ao seu perfeito funcionamento;
4. Proceder à entrega de forma a não ser danificado o objeto durante a operação de transporte,
acompanhado sempre de 02 (duas) vias da fatura comercial, com as especificações detalhadas para
conferência;
5. Entregar os equipamentos acompanhados dos respectivos manuais técnico-operacionais, redigidos
em português, quando for o caso;
6. Notificar a CONTRATANTE sobre a data de entrega com antecedência mínima de 1 (um) dia útil;
7. Realizar testes e corrigir defeitos, inclusive com a substituição quando necessária, sem ônus para a
CONTRATANTE, durante o período de garantia;
8. Dispor de condições para prestar os serviços de manutenção corretiva durante o prazo de garantia.
9. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto
até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, permitida a supressão além
desse limite mediante acordo entre as partes;
10. Entregar no prazo de 15 (quinze) dias os objetos deste instrumento, contados a partir da
solicitação de entrega e/ou recebimento da nota de empenho.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste Contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as conseqüências
previstas na Cláusula Décima.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando o Município a comprovar a impossibilidade da
conclusão do serviço nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início do serviço;
V - a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao Município;
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no
Edital e no contrato;
VII - o desatendimento das determinações regulares do Gestor do Contrato, assim como as de
seus superiores;
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
XII - a supressão, por parte do Município de obras, serviços ou compras, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite de 25 % (vinte e cinco por cento);
XIII - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Município decorrentes
de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
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XIV - a não liberação por parte do Município do material para execução do serviço, nos prazos
contratuais;
XV - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
§1º. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§2º. É permitido ao Município, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, desde
que demonstrado, justificadamente, que não haverá qualquer prejuízo para a execução do seu objeto.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XV do artigo anterior;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para o CONTRATANTE;
III - judicial, nos termos da legislação;
§ 1º. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de prévia e fundamentada
justificativa pelo Departamento Administrativo e de Patrimônio, e mediante autorização escrita do
Presidente do CONTRATANTE.
§ 2. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XIV da Subcláusula Primeira, sem
que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:
I - devolução de garantia;
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
III - pagamento do custo da desmobilização.
§ 3º. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de
execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Garantida a ampla defesa e o contraditório a rescisão do contrato pode
acarretar as seguintes conseqüências, sem prejuízo das demais sanções previstas no Regulamento
de licitações:
I - execução da garantia contratual, para ressarcimento ao CONTRATANTE, e dos valores
das multas e indenizações a ele porventura devido;
II - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados ao
CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do contrato será exercida pelo Gestor do Contrato designado pelo CONTRATANTE, a
que caberá dirimir as dúvidas porventura surgidas no curso da execução dos serviços, bem como
adotar as medidas que se fizerem necessárias para o seu bom e fiel cumprimento, nos termos do
disposto no art. 38 do Regulamento de Licitações e Contratos.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: A fiscalização de que trata esta CLÁUSULA não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, não implica em coresponsabilidade do CONTRATANTE.
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SUBCLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte
os serviços prestados, se considerados em desacordo com o Edital ou a proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES
O presente contrato poderá ser alterado, no interesse do CONTRATANTE, por acordo entre as partes,
mediante termo aditivo, e com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I – unilateralmente, pelo CONTRATANTE:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação
técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, no limite permitido;
II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originários;
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação
ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou
execução de obra ou serviço;
d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração do serviço, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A CONTRATADA se sujeitará, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste
instrumento ou em outros que o complementem, às seguintes multas, sem prejuízo das sanções
legais estabelecidas nos Artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e outras responsabilidades civis e
criminais:
a) 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto licitado,
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove
vírgula nove por cento);
b) até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula
contratual, exceto prazo de entrega.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo,
que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada
vista ao processo.
CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

33
Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – CEP: 87360-000 – Goioerê – Paraná
www.goioere.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE GOIOERÊ
Estado do Paraná
CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

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 objeto de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem 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.
Na Hipótese de financiamento, parcial, 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
financeiros pelo organismo se, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
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.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Sede do CONTRATANTE, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato.
E, assim, as partes firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.
Goioerê,

_____________________________
PEDRO ANTONIO DE O. COELHO
Município de Goioerê – Pr.
CONTRATANTE

de

de 2019.

___________________________

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
___________________________
NOME:
RG nº:

____________________________
NOME:
RG nº:
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ANEXO VII
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.133/2018
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO, ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E ESTIMATIVA DO VALOR
Objeto: O objeto da presente licitação é a AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRÔNICOS,
ELETRODOMÉSTICOS, KIT DE ALARME E CERCA ELETRICA, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTO DE AUDIO, F OTO, MÍDIA e INFORMÁTICA para estruturar a Secretaria de
Indústria e Comércio e Turismo do Município de Goioerê-PR, CONVÊNIO SICONV Nº
867120/2018.
LOTE 01 - Valor Máximo do Lote: R$-1.214,00 (um mil duzentos e quatorze reais)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Máximo
Unitário R$
01
01
Unid APARADOR - Deve conter 2 gavetas com
1.214,00
dimensões mínimas de: altura 78cm, largura
122cm, profundidade 42cm, peso 12kg
fabricada em material resistente: chapa
amapá/madeira
tauari
acabamento
acetinado, com pintura em verniz.

Preço
Total R$
1.214,00

LOTE 02 - Valor Máximo do Lote: R$-2.875,32 (dois mil oitocentos e setenta e cinco reais e trinta
e dois centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
2.875,32
01
02
Unid APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT
1.437,66
12.000 BTUS - Quente e frio com controle
remoto, finção automática, função swing:
distribuição uniforme e automática do ar,
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timer 24 horas para ligar e desligar, mínimo
de 03 velocidades de vetilação, alimentação
elétrica de 220 V. Eficiência energética
classe A (Baixo consumo de energia Selo
Procel) gaarantia mínima de 12 meses.
LOTE 03 - Valor Máximo do Lote: R$-5.464,60 (cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais
e sessenta centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
5.464,60
01
02
Unid APARELHO DE AR CONDICIONADO
2.732,30
24.000 BTUS - Quente e frio, funções
mínimas: aquece, climatiza, refrigera,
desumidifica, velocidades (baixa, média e
alta) controle remoto, painel digital, ajuste
automático de temperatura, alimentação 220
V, eficiência energética classe A selo
PROCEL, garantia mínima de 12 meses
LOTE 04 - Valor Máximo do Lote: R$-1.339,33 (um mil trezentos e trinta e nove reais e trinta e
três centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
1.339,33
01
01
Unid ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO 1.339,33
produzido em aço de alta qualidade,
contendo no mínimo 04 partes: paneleiro,
armário aéreo, armário duplo e balcão;
Revestimento em pintura eletrostática a pó;
Paneleiro: Dobradiças metálicas de pressão,
Puxadores em ABS metalizados com verniz
UV de alto brilho e resistente, Estrutura em
aço, Dimensões mínimas 179x70x28 cm
(AxLxP), Armário Aéreo Vidro de 3 mm
temperado, Armário branco de 3 portas com
vidro serigrafado branco, Puxadores em ABS
metalizado com verniz UV de alto brilho e
resistente, Desenvolvido em aço, Dimensões
mínimas: 55x105x28 cm (AxLxP). Armário
Duplo: Dobradiças metálicas de pressão,
Puxadores em ABS metalizados com verniz
UV de alto brilho, Pintura eletrostática a pó
de alto brilho e resistente, Confeccionado em
aço, Dimensões: 40x70x28 cm (AxLxP),
Balcão: Estrutura e portas em chapa de aço,
Pés com regulagem de altura, em
poliestireno com acabamento liso e sapata
plástica cromada, Puxadores em ABS,
acabamento metalizado e proteção de verniz
UV, Dobradiças em aço estampado, Gavetas
com corrediça telescópica, Dimensões:

36
Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – CEP: 87360-000 – Goioerê – Paraná
www.goioere.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE GOIOERÊ
Estado do Paraná
CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

86x105x45 cm (AxLxP) com tampo em
granito.
LOTE 05 - Valor Máximo do Lote: R$-426,60 (quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
426,60
01
01
Unid BATEDEIRA PLANETÁRIA - Capacidade
426,60
mínima de 04 litros, potência mínima de 300
W, mistura, bate, amassa e sova todos os
ingredientes, mínimo de três tipos de
batedores: o GLOBO para incorporar ar nas
massas leves, a PÁ para misturar massas
médias e o GANCHO para o preparo de
massas pesadas, Botão rotativo com no
mínimo 8 velocidades e função início suave
para evitar respingos, deve possuir Pés com
ventosas que fixam a batedeira durantes os
preparos.
LOTE 06 - Valor Máximo do Lote: R$-1.192,96 (um mil cento e noventa e dois reais e noventa e
seis centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
1.192,96
01
01
Unid BEBEDOURO
INDUSTRIAL
INOX
1.192,96
Gabinete Estrutural confeccionado em aço
Inox 430 Brilhante; Sistema de refrigeração
balanceado; Baixo consumo de energia;
Reservatório para no mínimo 25 littros de
água gelada; Capacidade de refrigeração
mínima de 70 L/hora; Compressor Hermético
Embraco;
Isolamento
Térmico
EPS;
Aparador de água em aço Inox 430; Dreno
de escoamento embutido; Torneira em Metal
Cromado
(Resistência
extra)
Gás
refrigerante ecológico R134 A; Termostato
Regulador de Temperatura; Dimensões
mínimas; 1050 x 400 x 500 mm (Alt x Larg x
Prof); Tensão: 127 V.
LOTE 07 - Valor Máximo do Lote: R$-5.199,96 (cinco mil cento e noventa e nove reais e noventa
e seis centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
5.199,96
01
12
Unid CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE
433,33
BRAÇOS - Anatômica, com espuma injetada,
com no mínimo 6,5cm de espessura,
revestida em corano (cor a escolher).
Assento com medidas mínimas de 50cm x
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50cm, encosto de 63 x 47cm, base giratória
com 05 rodízios, a gás, com relax e capa,
braço de apoio.
LOTE 08 - Valor Máximo do Lote: R$-3.173,24 (três mil cento e setenta e três reais e vinte e
quatro centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
3.173,24
01
14
Unid CADEIRA
UNIVERSITÁRIA
EM
226,66
POLIPROPILENO - Assento e encosto em
plástico polipropileno anatômico, estrutura
universitária, com prancheta escamutiada,
solda MIG, pintura epóxi anti-ferrugem.
Assento deve medir no mínimo 40cm de
largura x 36cm de profundidade. Encosto
deve medir no mínimo 34cm de largura x
25cm de altura. Cor a escolher.
LOTE 09 - Valor Máximo do Lote: R$-1.667,36 (um mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta
e seis centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
1.667,36
01
01
Unid CAIXA ATIVA BI-AMPLIFICADA - Mínimo de
1.667,36
12 pol 2-Vias 200wrms, com comunicação
bluetooth, reprodutor de MP3 via USB e SD
Card, controle remoto frontal, mínimo de 05
Presets de equalização, receptor FM,
entradas balanceadas XLR e TRS 1/4
polegadas; entradas P2 e RCA, auto
Voltagem
(100~240Vac);
gabinete;
angulação para uso como monitor (L/R); 03
pontos para montagem Fly; encaixe para
pedestal com trava; driver de Titânio 1 1/4
polegadas;
LOTE 10 - Valor Máximo do Lote: R$-3.492,68 (três mil quatrocentos e noventa e dois reais e
sessenta e oito centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
3.492,68
01
01
Unid CAMERA DIGITAL - Equipamento de alta
3.492,68
tecnologia, CARACTERÍSTICAS mínimas:
Montagem da lente, ISO 100-25600,
Processador de imagem EXPEED 4,
Gravações de vídeo Full HD de 50fpp para
60fpp e tempos lapsos, SnapBridge para a
transferência automática de arquivos, Sensor
de imagem DX, CMOS de 24,2 megapixels
23,5x15,6 mm, Tela de toque LCD, móveis e
rotativo, Lente: 18 - 55 mm VR, Megapixel
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mínimo: 24.7 MP, tamanho mínimo do
sensor: CMOS 23.5 mm x 15.6 mm, cor
preta.
LOTE 11 - Valor Máximo do Lote: R$-541,66 (quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e seis
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
541,66
01
01
Unid CILINDRO ELÉTRICO DOMÉSTICO 541,66
Capacidade mínima de 30 cm; Motor mínimo
1/4cv monofásico; Tensão: 127v, dimensões
mínimas (LxAxP): 52x34x34; Roletes em aço
inox, corpo em Inox 430, Pintura
Eletrostática.
LOTE 12 - Valor Máximo do Lote: R$-1.386,00 (um mil trezentos e oitenta e seis reais)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
1.386,00
01
01
Unid COIFA DE PAREDE EM INOX - Com no
1.386,00
mínimo 60cm, Tensão: bivolt, dimensões
mínimas: (A+L+P) 77 a 122x60x50 cm; deve
possuir dupla função, podendo ser usada
como coifa ou depurador, para eliminar
gases ou odores no momento do preparo
dos
alimentos,
luz
indicadora
de
funcionamento.
LOTE 13 - Valor Máximo do Lote: R$-25.706,00 (vinte e cinco mil setecentos e seis reais)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
25.706,00
01
10
Unid COMPUTADOR
COMPLETO
2.570,66
PROCESSADOR i3 - Mínimo de 46 gb
memória, hd mínimo de 1 tb, leitor dvd, cx
som e fone de ouvido com microfone, tela lcd
mínimo de 18", placa vídeo mínimo de 1gb
dedicada.
COMPUTADOR
COMPLETO
PROCESSADOR i3 - Mínimo de 46 gb
memória, hd mínimo de 1 tb, leitor dvd, cx
som e fone de ouvido com microfone, tela lcd
mínimo de 18", placa vídeo mínimo de 1gb
dedicada.
LOTE 14 - Valor Máximo do Lote: R$-344,40 (trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
344,40
01
01
Unid ESPELHO ALTURA 170CM - Comp/largura
344,40
1.39, profundidade 2 cm, com moldura em
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madeira.
LOTE 15 - Valor Máximo do Lote: R$-3.827,66 (três mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta
e seis centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
3.827,66
01
01
Unid FORNO TURBO A GÁS - Mínimo de 05
3.827,66
esteiras, altura mínima de 1530 mm, largura
mínima de 910 mm, Câmara interna com
acabamento com pintura alta temperatura
resistente a oxidação, acabamento frontal
em aço inox escovado, porta com visor em
vidro temperado. Iluminação interna com
proteção de vidro resistente a altas
temperaturas
e
choques
térmicos,
Isolamento interno com lã basáltica, liga e
desliga a turbina automaticamente ao abrir e
fechar a porta. Rodízios que facilitam o
deslocamento. Tensão 127-220v, 50/60Hz.
LOTE 16 - Valor Máximo do Lote: R$-1.602,66 (um mil seiscentos e dois reais e sessenta e seis
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
1.602,66
01
01
Unid FREEZER
VERTICAL
1
PORTA
1.602,66
Capacidade
mínima
de
121L,
com
compartimentos internos, cestos deslizantes
e travas para maior segurança; livre de CFC:
não agride a camada de Ozônio, Botão
liga/desliga, Termostato localizado na parte
traseira do produto, Tensão: 110v; Cor
branca; Dimensões mínimas: altura 1,30m;
largura 48,30cm; profundidade 62cm.
LOTE 17 - Valor Máximo do Lote: R$-486,33 (quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e três
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
486,33
01
01
Unid FRITADEIRA ELÉTRICA GRANDE COM
486,33
ARCO EM AÇO INOX ARREDONDADO Capacidade mínima para 7 litros de óleo,
com cesto em arame industrial estanhado
para fritura, termostato de 0 a 300º com
regulagem e com seletor alfanumérico,
Resistência elétrica em tubo inoxidável,
tacho esmaltado, lâmpada piloto para indicar
quando está ligada a resistência, Painel
elétrico,
Altura
mínima
de19
cm,
profundidade mínima de16 cm, diâmetro
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mínimo de 44cm, Tensão: 110v.
LOTE 18 - Valor Máximo do Lote: R$-2.188,00 (dois mil cento e oitenta e oito reais)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
2.188,00
01
01
Unid IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER
2.188,00
COLOR - 110v garantia de no mínimo 03
meses, tecnologia de impressão a Laser,
velocidade mínima do processador de 600
MHz, memória mínima de 128 MB, deve
possuir as funções imprimir, copiar e
digitalizar, admite multitarefas, velocidade
mínima da impressão: Preto: até 16 ppm
Colorido: até 4 ppm, monitor LCD 2 linhas,
porta USB 2.0 de alta velocidade. Impressão
frente e verso.
LOTE 19 - Valor Máximo do Lote: R$-527,59 (quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
527,59
01
01
Unid JOGO
100
PEÇAS
CHAVES
DE
527,59
FENDA/PHILLIPS E BITS - Composto por 23
chaves de fenda/phillips, 01 chave com
catraca, 02 chaves offset, 08 chaves de
precisão, 06 bits soquetes e 60 bits de
25mm. Deve ser produzido em aço cromovanádio,
oferecendo
durabilidade
na
utilização com acabamento cromado e
temperado, ponta magnetizada e cabo
ergonômico. itens: 07 Chaves de fenda:
1/8x3 - 5/32x4 - 3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 1/4x6 - 5/16x6 06 Chaves de fenda cruzada:
PH0x3 - PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 PH2x6 06 Chaves torks: T8x3 - T10x3 T15x3 - T20x3 - T25x4 - T30x4 04 Chaves
quadradas: S0x3 - S1x3 - S2x4 - S6x6 01
Chave Catraca 08 Chaves de precisão:
50mm Fenda: 3/32 - 1/8 Phillips: PH00 - PH0
Torks: T6 - T7 - T8 - T10 02 Chaves offset:
SL5 PH1 - SL6 PH2 06 Chave de bits: 1/4 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 60 bits: Fenda:
1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 7/32 - 1/4 17/64 - 9/32 - 5/16 Fenda cruzada: PH0 PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 PH3 - PH3 Pozidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1
- PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3 Torks:
T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 T35 - T40 Hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - H2
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- 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 Quadrado: S0 - S1 - S2 S3
LOTE 20 - Valor Máximo do Lote: R$-2.190,00 (dois mil cento e noventa reais)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Máximo
Unitário R$
01
02
Kit
KIT CENTRAL ALARME 3 SETOR +
1.095,00
SENSOR, BATERIA E SIRENE - Setor(es)
misto(s) e independentes, Particionamento
por controle remoto: -Aciona qualquer setor
por qualquer botão do controle, Setor 1
temporizado ou instantâneo, Anuncia setor
que foi violado mesmo após desarmado,
Possibilita programar botão do controle
exclusivo para pânico, Entrada para teclado
liga/desliga, PGM: Saída para led de arme /
desarme / monitoramento ou pânico
silencioso, Arme automático (programável),
Re-arme
automático
(programável),
Cancelamento de setor (programável),
Função bloqueia arme com setor aberto
(programável), Tempo de sirene ajustável,
Pânico silencioso e audível, Gabinete
articulado com alojamento e trava para
bateria. Acompanha: 01 - Central Alarme 3
Setores 04 - Controle Remoto 433Mhz 01 Bateria Selada 12 volts 7 Amp 02 - Sensor
Infra Ib600 Sem fio 02 - Bateria 9v Para
Sensor 02 - Suporte Articulado Para Sensor
05 - Sensor Magnético Sem fio 01 - Sirene
01 - Cabo para sirene 20 metros

Preço
Total R$
2.190,00

LOTE 21 - Valor Máximo do Lote: R$-6.327,20 (seis mil trezentos e vinte e sete reais e vinte
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
6.327,20
01
02
Kit
KIT CERCA ELÉTRICA INDUSTRIAL BIG
3.163,60
HASTE DE 1 METRO - E central de choque
c/ alarme - 120 metros em alumínio com
materiais de alta qualidade selecionadas
exclusivamente para cercas de segurança
eletrônica. Central de choque com no mínimo
20.000 Volts pulsativos, com bateria para
garantir seu total funcionamento mesmo na
falta de energia elétrica. Deve conter Setor
de Alarme disponível com acionamento
individual da cerca elétrica para arme e
desarme via controle remoto. Deve conter
Saída para monitoramento, Sistema de
aprendizagem de perímetro e detecção de
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fugas, Monitoramento de alta tensão,
violação de cerca e sensores, Capacidade
para 30 dispositivos sem fio, Carregador de
bateria constante com proteção contra curto
e inversão de polaridade, Tensão de saída
de choque programável. Liga/Desliga por
controle Remoto. Incluso 01 - central de
choque 40- haste industrial 6 isoladores 1
metro big haste 04 - haste industrial p/ canto
1 metro big haste 06 - placas de advertência
para cerca elétrica 750 - metros fio eletro
plástico 0,70 mm 01 - controle remoto
433,92mhz intelbras 01 - bateria selada 12v
7 a/h 01 - sirene 12 v alta potência 01 - rolo
10 metros cabo de alta isolação 01 - rolo 2
metros cabo para sirene
LOTE 22 - Valor Máximo do Lote: R$-1.143,00 (um mil cento e quarenta e três reais)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
1.143,00
01
01
Kit
KIT ESTÚDIO FOTOGRÁFICO - Conteúdo
1.143,00
mínimo do kit: 2 Flashes K150 capacidade
150w (220V) 2 Tripés de iluminação com
altura de 2M 2 Sombrinhas 80 Cm 1 Kit
Rádio auto flash remoto 4 canais (1
transmissor e 1 receptor) 1 Receptor para
Radio Auto Flash Remoto 1 Bolsa
VOLTAGEM: 110V com kit de iluminação
para estúdios que consiste de 2 flashes cada
um com capacidade mínima de 150 Watts,
oferecendo iluminação de alta qualidade.
Mínimo de 2 tripés de iluminação que pode
chegar até 2 metros de altura, trava regulável
na altura desejada, deve possuir no mínimo
2 sombrinhas. Flash K150 Com capacidade
mínima de150 Watts de potência com
controle de capacidade, tempo de reciclagem
de 0,5 - 3 segundos, lâmpada modeladora:
50ws / 75ws, Controle de potência: contínuo,
Tempo de reciclagem: 0.5 ~ 3s, Modulo de
disparo: cabo sincronismo, controle de luz,
botão teste, Número guia: 39, Suporte do
fusível: externo de 5ª, Botão liga / desliga,
Ajuste de potência, Receptor do controle
remoto, Indicador de carga: led, Botão
liga/desliga da lâmpada auxiliar, Trava
externa. Radio Auto Flash Remoto 4 canais:
Material: Plástico com detalhes em metal,
Tamanho mínimo do transmissor: 60 x 42 x
33 mm, alimentação do transmissor: 1 pilha
A23 12V (normalmente utilizada em

43
Av. Amazonas, 280 – Jardim Lindóia – CEP: 87360-000 – Goioerê – Paraná
www.goioere.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE GOIOERÊ
Estado do Paraná
CNPJ/MF: 78.198.975/0001-63

controles de portão de garagem). Tamanho
mínimo do receptor: 85 x 54 x 26 mm.
Alimentação do receptor: 2 pilhas AAA
(palito).
Comprimento
do
cabo
de
sincronismo: 30 cm. Distância máxima de
funcionamento: 30 metros em área aberta.
Quantidade de canais: 4. Velocidade de
sincronização: 1/200 s. Frequência de
operação: 433 MHz. Acompanha pilhas Tripé
de Iluminação 2M Construído em alumínio de
alta capacidade que pode suportar até 2 Kg
de peso. Com altura máxima de 2 metros
sendo ideal para Estúdio fotográfico.
Sombrinhas: Construído em hastes de
metais com uma cobertura em tecido.
LOTE 23 - Valor Máximo do Lote: R$-652,30 (seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
652,30
01
01
Unid LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 652,30
Altura mínima de 62 cm, Largura mínima de
19 cm Profundidade mínima de 30 cm,
Capacidade mínima de 04 litros; Potência
Elétrica: 360 W / 300 W, Rotação mínima:
3580 RPM, Corpo: Aço Inox, Copo: Aço Inox
/ Alumínio, Tampa: Alumínio Repuxado
Facas: Aço Inox 304
LOTE 24 - Valor Máximo do Lote: R$-4.212,66 (quatro mil duzentos e doze reais e sessenta e
seis centavoss)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
4.212,66
01
01
Unid MÁQUINA
DE
COSTURA
SEMI4.212,66
INDUSTRIAL - De fácil operação e
manuseio. Faz ziguezague e costura reta em
tecidos leves até meio pesados, máquina de
ponto fixo, sistema manual de lubrificação,
sistema de lançadeira de alta performance,
sistema de transporte simples, retrocesso e
seletor de ajuste do comprimento do ponto,
ajuste da largura do ponto na alavanca ou na
joelheira , seletor de travamento de barra de
agulha, estante com regulagem de altura,
com abertura do Zig Zag De no mínimo 9
Mm. Mínimo de 2000 pontos por minuto,
posicionador de agulha, lançadeira com
protetor de agulha.
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LOTE 25 - Valor Máximo do Lote: R$-1.202,66 (um mil duzentos e dois reais e sessenta e seis
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
1.202,66
01
01
Unid MESA DE GRANITO - Produzida em granito
1.202,66
de alta qualidade, contendo 8 cadeiras Cor a
escolher; Estrutura: Pés de Granito com
Barra
Central
de
Aço
Reforçado
Acabamento: Granito Tampo: Granito Boreal
Formato: Retangular Acabamento: Cadeiras
Tubo de Aço. Revestimento Assento
Cadeiras: Tecido Korino Dimensões da
Mesa: deve medir no mínimo 180,0 cm x 80
cm; Altura mínima da Mesa 75,0 cm Largura
mínima da Cadeira: 38,0 cm Altura mínima
da Cadeira105,0 cm, Profundidade mínima
da Cadeira: 41,0 cm
LOTE 26 - Valor Máximo do Lote: R$-311,26 (trezentos e onze reais e vinte e seis centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
311,26
01
01
Unid MICROFONE DINÂMICO PADRÃO POLAR 311,26
Cardióide, resposta de frequência mínima:
80 Hz 12 kHz, sensibilidade mínima de 1.8
mv/Pa, impedância mínima: 500 Ohms,
chave seletora on/off, conexão: XLR
banhado a ouro (no microfone), acompanha
cachimbo, case e cabo (3,5 metros).
Garantia mínima de 12 meses, padrão polar.
LOTE 27 - Valor Máximo do Lote: R$-433,64 (quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e
quatro centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
433,64
01
01
Unid MICROFONE SEM FIO, ALIMENTAÇÃO
433,64
COM DUAS PILHAS AA 1,5V - Capsula
dinâmica, frequência de trabalho UHF 614 a
806 mhz, padrão polar super cardióide,
resposta de frequência 100 Hz a 16 Khz a +
ou menos 3db.
LOTE 28 - Valor Máximo do Lote: R$-271,33 (duzentos e setenta e um reais e trinta e três
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
271,33
01
01
Unid PANELA DE PRESSÃO ELÉTRICA 271,33
Capacidade mínima de 6 litros, Cabo de
energia removível, Desligamento automático,
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Painel Digital; Suporte de cozimento à vapor;
com Timer; Aviso Sonoro na tampa; Controle
de pressão; Termostato; Travamento da
tampa; mínimo de 3 níveis de pressão.
Dimensões mínimas (AxLxP) 31 x 30 x 32
cm, Tensão :127V
LOTE 29 - Valor Máximo do Lote: R$-374,63 (trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e três
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
374,63
01
01
Unid PANELA DE PRESSÃO PROFISSIONAL 20
374,63
LTS - Capacidade mínima de 20 litros;
Material em alumínio de alta qualidade; com
fechamento externo, contendo válvula de
segurança. Alças laterais de material
resistente a altas temperaturas.
LOTE 30 - Valor Máximo do Lote: R$-773,33 (setecentos e setenta e três reais e trinta e três
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
773,33
01
01
Unid POLTRONA DECORATIVA GIRATÓRIA 773,33
Fabricada com estrutura em madeira pinus e
eucalipto, base cromada, estofamento em
espuma de alta densidade e revestimento
em veludo acquavelvet, base giratória estrela
som sapatas, cor a escolher, dimensões
mínimas: 82 cm x 75 cm, 78 cm.
LOTE 31 - Valor Máximo do Lote: R$-5.353,30 (cinco mil trezentos e cinquenta e três reais e
trinta centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
5.353,30
01
05
Unid QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - MÍNIMO
1.070,66
DE 200 CM X 100 CM - Com superfície em
laminado branco quadriculado (5 x 5 cm)
brilhante, possui moldura em alumínio
natural, permite fixação invisível em parede e
acompanha porta apagador, aceita escrita e
fixação de acessórios magnéticos. Deve
Acompanhar: Porta apagador em alumínio
mínimo de (31 cm) e Kit de instalação.
LOTE 32 - Valor Máximo do Lote: R$-3.687,99 (três mil seiscentos e oitenta e sete reais e
noventa e nove centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
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01

03

Unid

SMART TV LED MÍNIMO DE 32
POLEGADAS HD - Com Conversor Digital
mínimo de 2 HDMI e 1 USB Wi-Fi Midiacast
60Hz - Preta

1.229,33

3.687,99

LOTE 33 - Valor Máximo do Lote: R$-152,33 (cento e cinquenta e dois reais e trinta e três
centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
152,33
01
01
Unid TRIPÉ
PARA
CÂMERA
DIGITAL
152,33
Equipamento ultracompacto com facilidade
de uso e transporte, permitindo a máxima
liberdade para definir a posição da câmera,
os seus movimentos são fáceis de controlar.
Deve acompanhar bolsa, Cabeça com 3
movimentos, plataforma com giro de 360
graus, plataforma com movimentação d 90º
na vertical, Pés de borracha e adaptável a
qualquer tipo de terreno. 5 Estágios de
abertura de pernas do tripé, Angulo de
perna: 21º, controle de altura da coluna
central ultra rápido, Diâmetro do tubo coluna
central mínimo de 220 mm, altura máxima de
1550 mm, Altura máxima com a coluna
central abaixada: 1340 mm, altura mínima
450 mm, deve suportar no mínimo 1,5 Kg
,Possuir apoio de mão antiderrapante e
engate rápido.
LOTE 34 - Valor Máximo do Lote: R$-10.463,94 (dez mil quatrocentos e sessenta
noventa e quatro centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Máximo
Unitário R$
01
09
Unid MÁQUINA DE COSTURA MECÂNICA DE
1.162,66
USO DOMÉSTICO - 31 pontos incluindo os
flexíveis. Casa de botão em um passo, braço
livre que facilita costura em mangas, punhos
e barras, comprimento e largura do ponto
ajustáveis, placa isoladora dos dentes para
bordados livres e pregar botões. Estrutura
interna de metal que aumenta a estabilidade
na costura, passador de linha na agulha.
Velocidade mínima de 750 pontos por
minutos. Acessórios mínimos da Máquina:
Sapatilha para Uso Geral, Sapatilha para
pregar zíper, Sapatilha para casa de botão,
Sapatilha para pregar botão, Abridor de
casas/Pincel para limpeza, Prendedor de
carretel grande e pequeno, Bobinas, Chave
de fenda, Placa isoladora dos dentes,

e três reais e
Preço
Total R$
10.463,94
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controlador de velocidade e capa protetora.
LOTE 35 - Valor Máximo do Lote: R$-2.555,09 (dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e
nove centavos)
Item Qtde Unid Especificações
Preço
Preço
Máximo
Total R$
Unitário R$
2.555,09
01
01
Unid PROJETOR MULTIMÍDIA - Garantia mínima
2.555,09
de 12 meses, projetor de teto e mesa,
resolução mínima de 1024 x 768 pixels,
luminosidade mínima de 3000 lumens em
cores e branco, tecnologia 3LCD, entradas
HDMI, com controle remoto, cabo de
alimentação, cabo VGA para computador,
bivolt, lâmpada mínimo de 200w UHF/ vida
útil - modo normal 5.000 horas, modo
econômico até 10.000 horas.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A aquisição do objeto desta licitação se faz necessário para estruturar a Secretaria de
Industria e Comércio e Turismo do Município, por meio da aquisição de máquinas e equipamentos
para a criação de espaços de capacitação profissional de micro e pequenas empreendedores da
região.
O Município pretende com isso promover a empregabilidade desses trabalhadores os
inserindo novamente no mercado de trabalho alavancando seu pequeno negócio incrementando por
sua vez sua renda e contribuindo para o desenvolvimento econômico social.
3. DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os custos com substituição de produtos apresentados em desacordo com as especificações
técnicas correrão por conta da Contratada;
Os produtos deverão ser entregues no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da
solicitação de entrega e/ou recebimento da nota de empenho.
Local de entrega: Secretaria de Industria, Comércio e Turismo, sito na Av. Tiradentes, nº
150, Goioerê – Pr, no horário das 8:00 às 18:00 horas.
Todos os custos, relacionados ao fornecimento e entrega dos produtos, correrão por conta do
Contratado.
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