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Objetivo

Capacitar agentes públicos com relação as regras da Nova Lei de
Licitações, e especialmente com relação aos passos para a transição
entre a lei antiga e a atual, evitando-se percalços documentais, de
prazos, execução, fluxos, dentre outras características; permitindo
que os alunos saibam utilizá-la na prática, por intermédio da
demonstração por exemplos, exercícios e dinâmicas. Capacitar o
gestor a desenvolver Lei própria sobre a Nova Lei de Licitações e
construir ferramentas para sua implementação eficiente.



Regime Transitório da Regulamentação

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a

Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com

esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida

deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de

contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no

referido inciso.

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a Administração optar por

licitar de acordo com as leis citadas no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, o

contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua

vigência.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art193ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art193ii


Regime Transitório da Regulamentação

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito
e a coisa julgada;



Regime Transitório da Regulamentação

Art. 193. Revogam-se:

II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de

2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, após

decorridos 2 (dois) anos da publicação oficial desta Lei.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm#art1


Regime Transitório da Regulamentação

Art. 176. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão o 
prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação desta Lei, para 
cumprimento:

I - dos requisitos estabelecidos no art. 7º e no caput do art. 8º desta 
Lei;

II - da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica 
a que se refere o § 2º do art. 17 desta Lei;

III - das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art8
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art17§2


Regime Transitório da Regulamentação

Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas 
de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e 
designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução 
desta Lei que preencham os seguintes requisitos:

I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros 
permanentes da Administração Pública;

II - tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação 
compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de 
governo criada e mantida pelo poder público; e

III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da 
Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista e civil.



Regime Transitório da Regulamentação

Art. 8º A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela
autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos
quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o
trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer
outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá
individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da
equipe.

§ 2º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os
requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, o agente de contratação poderá ser
substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 (três) membros,
que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão,
ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e
registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art7


Regime Transitório da Regulamentação

Art. 176...

Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios a que
se refere o caput deste artigo deverão:

I - publicar, em diário oficial, as informações que esta Lei exige que
sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de
extrato;

II - disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições,
vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento
de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de
sua reprodução gráfica.



Nada mudou, mas tudo mudará

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da
eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da
igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da
segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do
julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da
competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da
economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como
as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm


Nada mudou, mas tudo mudará

Como era a nossa realidade em 1.993?

Como era a nossa realidade em 2.003?

Como era a nossa realidade em 2.013?

Como é a nossa realidade em 2.023?

Como será a nossa realidade em 2.033?



Nada mudou, mas tudo mudará

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira
etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse
público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao
termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se
conclua pela viabilidade da contratação;

Expressamente citado na Lei 8.666/93



Tudo mudou...

XXVII - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro
decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no
mínimo, as seguintes informações:

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do 
contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-
financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo 
aditivo por ocasião de sua ocorrência;

b) no caso de obrigações de resultado X c) no caso de obrigações de 
meio, 



Tudo mudou...

XXX - empreitada integral: contratação de empreendimento em sua
integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras, serviços e
instalações necessárias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua
entrega ao contratante em condições de entrada em operação, com
características adequadas às finalidades para as quais foi contratado e
atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização com segurança
estrutural e operacional;

XXXII - contratação integrada: regime de contratação de obras e serviços de
engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os
projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia,
fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-
operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final
do objeto;



Tudo mudou...

LI - catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras:
sistema informatizado, de gerenciamento centralizado e com indicação
de preços, destinado a permitir a padronização de itens a serem
adquiridos pela Administração Pública e que estarão disponíveis para a
licitação;

LIII - contrato de eficiência: contrato cujo objeto é a prestação de
serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de
bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na
forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado
com base em percentual da economia gerada;



Tudo mudou...

Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a
quem as normas de organização administrativa indicarem, promover
gestão por competências e designar agentes públicos para o
desempenho das funções essenciais à execução desta Lei que
preencham os seguintes requisitos:

III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados
habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de
parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.



Objetivos das licitações

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de
contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no
que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a
justa competição;

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços
manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos
contratos;

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.



Objetivos das licitações

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

•III - o desatendimento de exigências meramente formais que não
comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão
do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da
licitação ou a invalidação do processo;

•IV - a prova de autenticidade de cópia de documento público ou
particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante
apresentação de original ou de declaração de autenticidade por
advogado, sob sua responsabilidade pessoal;



Fase Preparatória

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é
caracterizada pelo planejamento e deve
compatibilizar-se com o plano de contratações anual
de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta
Lei, sempre que elaborado, e com as leis
orçamentárias, bem como abordar todas as
considerações técnicas, mercadológicas e de gestão
que podem interferir na contratação, compreendidos:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art12vii


Fase preparatória

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de
execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais
de economia de escala;

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como
justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação
das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do
objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios
de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com
julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das
regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;



ETP...

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput
deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua
melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e
econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a
ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações
anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento
com o planejamento da Administração;

III - requisitos da contratação;



ETP...

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de
cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências
com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e
justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários
referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que
poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu
sigilo até a conclusão da licitação;

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à
manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;



ETP...

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do
contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para
fiscalização e gestão contratual;

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;



ETP...

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação
para o atendimento da necessidade a que se destina.

§ 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos
previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e,
quando não contemplar os demais elementos previstos no referido
parágrafo, apresentar as devidas justificativas.

§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de
obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência
de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade
almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em
termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de
projetos.



ETP...

Ferramenta Finalidade

Brainstorming Levantar possíveis causas

Diagrama de causa-e-
efeito

Organizar as possíveis causas

Lista de verificação Coleta de dados das possíveis causas-raiz

Estratificação Agrupamento de dados de origem comum

Gráfico de Pareto Visualização por ordem de importância

5W2H Planejamento das ações



ETP...

“Política pública é o que quer que seja que os governos escolham fazer ou não fazer.” 

Thomas R. Dye 

Fato é que os governos são muito limitados por poderosas forças inseridas em contextos
específicos, como disponibilidade de recursos, tecnologia, crescimento da população,
constituição familiar, estruturas de classes, religião etc. Também é fato de que uma análise
política não oferecerá uma “solução” para os problemas quando não houver consenso em
torno da definição desses problemas.



Etapas da formulação de Políticas Públicas e o ETP:

1 – identificação dos problemas
2 – formulação de propostas
3 – legitimação e apoio político
4 – implementação
5 – avaliação

Do ponto de vista racional:
Uma política é racional quando ela é a mais

eficiente, ou seja, se a proporção entre os

valores alcançados e os valores sacrificados é

positiva e maior que qualquer outra alternativa.

Segundo a teoria de grupo:
1 – estabelecendo as regras do jogo

2 – acordando compromissos e 

equilibrando interesses

3 – formalizando esses compromissos 

na forma de políticas públicas

4 – executando esses compromissos



ETP...

Vamos analisar alguns links:

Manual ETP Governo Federal

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/etp-

digital

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/etp-digital


Automatização de processos...

Plano Anual de Compras

Catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras

Fiscalização de obras com recursos de imagem e vídeo

Minutas de documentos

Uso de tecnologia e processo integrado



Porque tantos regulamentos?

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e
sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;



Porque tantos regulamentos?

Art. 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das
estruturas da Administração Pública deverão ser de qualidade comum,
não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se
destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo.

§ 2º A partir de 180 (cento e oitenta) dias contados da promulgação
desta Lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser
efetivadas com a edição, pela autoridade competente, do regulamento
a que se refere o § 1º deste artigo.



Cotação de preços...
Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser
compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os
preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a
serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as
peculiaridades do local de execução do objeto.

• Composição de custos unitários na consulta de preços do PNCP

• Contratações similares feitas pela Administração Pública (inclusive
RP)

• Pesquisa em mídia especializada ou tabela de referencia ou sítios de
domínio amplo.

• Pesquisa com 3 fornecedores

• Base nacional de notas fiscais eletrônicas



Riscos do direcionamento de licitação:

Art. 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para
outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o
caráter competitivo do processo licitatório:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) anos a 8 (oito) anos, e multa.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art337f


Maior retorno econômico

Art. 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado
exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará
a maior economia para a Administração, e a remuneração deverá ser
fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia
efetivamente obtida na execução do contrato.

§ 4º Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato
de eficiência:

I - a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida
será descontada da remuneração do contratado;

II - se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida
for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado
sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis.



Planejamento e Parcelamento (não fracionamento)

Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de
consumo anual e observar o seguinte:

I - condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;

II - processamento por meio de sistema de registro de preços, quando
pertinente;

III - determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função
de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que
possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento
contínuo;

IV - condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração
do material;



Indicação de marcas...

Art. 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração
poderá excepcionalmente:

I - indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas
seguintes hipóteses:

a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto;

b) em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e
padrões já adotados pela Administração;

c) quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor
forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante;

d) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela
identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir apenas
como referência;



Locação finalmente é inexigibilidade e somente...

Art. 51. Ressalvado o disposto no inciso V do caput do art.
74 desta Lei, a locação de imóveis deverá ser precedida de
licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de
conservação, dos custos de adaptações e do prazo de
amortização dos investimentos necessários.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art74v


Habilitação dispensada

Art. 70. A documentação referida neste Capítulo poderá ser:

III - dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega
imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do
limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas
contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Art. 32, §1º A documentação de que tratam os arts. 28 a 31 desta lei
poderá ser dispensada, no todo ou em parte, nos casos de convite,
concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão.



Contratação direta...

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico
preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23
desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o
atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o
compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e
qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art23


Inexigibilidade...
Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos
de:

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços
que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial
exclusivos;

II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião
pública;

III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:

IV - objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento;

V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização
tornem necessária sua escolha.



Dispensa...
Art. 75. É dispensável a licitação:

I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil
reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de
manutenção de veículos automotores;

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados:

I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva
unidade gestora;

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza,
entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de
atividade.



Dispensa...

§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo
serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo
extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal
Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

§ 7º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até R$
8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos automotores
de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de
peças.



Leilão...

Possibilidade de se contratar um leiloeiro externo.



Procedimentos auxiliares...

Credenciamento

Pré-qualificação

Sistema de Registro de Preços



Contratos...

Art. 91

§ 4º Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do
contrato, a Administração deverá verificar a regularidade
fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões
negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos
trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.



Contratos...

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a
periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento;

X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o
caso;

XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio
econômico-financeiro, quando for o caso;



Contratos...

Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição
indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos
seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:

I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;

II - 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta.

§ 1º Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua
assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos I e II do caput
deste artigo, sob pena de nulidade.

§ 2º A divulgação de que trata o caput deste artigo, quando referente à contratação
de profissional do setor artístico por inexigibilidade, deverá identificar os custos do
cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver, do transporte, da
hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento e das demais despesas
específicas.



Contratos...

Art. 105. A duração dos contratos regidos por esta Lei será a prevista em edital, e
deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a
disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual,
quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Art. 106. A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 (cinco) anos
nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes
diretrizes:

Art. 107. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados
sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em
edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços
permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o
contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.



Contratos...

Art. 109. A Administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos
contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio,
desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos
orçamentários vinculados à contratação.

Art. 110. Na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que gere
economia para a Administração, os prazos serão de:

I - até 10 (dez) anos, nos contratos sem investimento;

II - até 35 (trinta e cinco) anos, nos contratos com investimento, assim considerados
aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas
exclusivamente a expensas do contratado, que serão revertidas ao patrimônio da
Administração Pública ao término do contrato.



Fiscal de contratos...

Art. 117. A execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais
fiscais do contrato, representantes da Administração
especialmente designados conforme requisitos
estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos
respectivos substitutos, permitida a contratação de
terceiros para assisti-los e subsidiá-los com
informações pertinentes a essa atribuição.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art7


Ordem natural de pagamentos

Art. 141. No dever de pagamento pela Administração, será
observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada
de recursos, subdividida nas seguintes categorias de
contratos:

§ 1º A ordem cronológica referida no caput deste artigo
poderá ser alterada, mediante prévia justificativa da
autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de
controle interno da Administração e ao tribunal de contas
competente, exclusivamente nas seguintes situações:



Ordem natural de pagamentos

Art. 145. Não será permitido pagamento antecipado,
parcial ou total, relativo a parcelas contratuais
vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de
obras ou à prestação de serviços.



Das impugnações e pedidos de esclarecimentos...

Art. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de
licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar
esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até
3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de
esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de
até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da
abertura do certame.



PNCP

Art. 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP), sítio eletrônico oficial destinado à:

I - divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos
por esta Lei;

II - realização facultativa das contratações pelos órgãos e
entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de
todos os entes federativos.



PNCP

§ 2º O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca
das contratações:

I - planos de contratação anuais;

II - catálogos eletrônicos de padronização;

III - editais de credenciamento e de pré-qualificação, avisos de
contratação direta e editais de licitação e respectivos anexos;

IV - atas de registro de preços;

V - contratos e termos aditivos;

VI - notas fiscais eletrônicas, quando for o caso.



PNCP

§ 3º O PNCP deverá, entre outras funcionalidades, oferecer:

I - sistema de registro cadastral unificado;

II - painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso
à base nacional de notas fiscais eletrônicas;

III - sistema de planejamento e gerenciamento de contratações,
incluído o cadastro de atesto de cumprimento de obrigações previsto
no § 4º do art. 88 desta Lei;

IV - sistema eletrônico para a realização de sessões públicas;

V - acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
(Ceis) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep);

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art88§4


PNCP

VI - sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à
execução do contrato, que possibilite:

a) envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens de texto ou imagens
pelo interessado previamente identificado;

b) acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras a que se refere o
inciso III do caput do art. 19 desta Lei;

c) comunicação entre a população e representantes da Administração e do contratado
designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes, na forma de
regulamento;

d) divulgação, na forma de regulamento, de relatório final com informações sobre a
consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas
a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art19iii


PNCP

Art. 175. Sem prejuízo do disposto no art. 174 desta Lei, os entes
federativos poderão instituir sítio eletrônico oficial para divulgação
complementar e realização das respectivas contratações.

§ 1º Desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações
poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por
pessoa jurídica de direito privado, na forma de regulamento.

§ 2º Até 31 de dezembro de 2023, os Municípios deverão realizar
divulgação complementar de suas contratações mediante publicação de
extrato de edital de licitação em jornal diário de grande circulação
local.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art174


Centrais de compras...

Art. 181. Os entes federativos instituirão centrais de
compras, com o objetivo de realizar compras em grande
escala, para atender a diversos órgãos e entidades sob sua
competência e atingir as finalidades desta Lei.

Parágrafo único. No caso dos Municípios com até 10.000 (dez
mil) habitantes, serão preferencialmente constituídos
consórcios públicos para a realização das atividades previstas
no caput deste artigo, nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de
abril de 2005.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm


PLANEJAMENTO DE TRANSIÇÃO

Um plano de transição é um documento que ajuda as instituições a navegar

em mudanças estruturais dentro de uma organização ou transições entre

etapas de planejamento.

Embora os tipos de mudanças e nível de risco possam variar entre as

organizações, o planejamento de transição é importante para todas as

entidades, a fim de antecipar e facilitar mudanças bem-sucedidas.



PLANEJAMENTO DE TRANSIÇÃO

Aqui estão exemplos de itens a serem incluídos em um plano para lidar com

transições de pessoal:

Tarefas e responsabilidades: estas podem ser contínuas, como reuniões

que são regularmente realizadas, bem como atividades não recorrentes, e

podem ser organizadas em tarefas diárias, semanais, mensais e anuais.

Observe as responsabilidades para que o trabalho possa continuar

ininterrupto durante uma transição de função.



PLANEJAMENTO DE TRANSIÇÃO

•Atribuições: isso inclui descrições dos projetos atuais em andamento e o status

de cada um, colegas de trabalho e outros contatos importantes envolvidos,

prazos futuros e produtos esperados.

•Contatos importantes: relacionamentos internos ou externos podem ser vitais

para o trabalho. Passar esses contatos para um sucessor ajuda a manter esses

relacionamentos e manter os negócios funcionando sem problemas.



PLANEJAMENTO DE TRANSIÇÃO

•Transferência de conhecimento: esta seção começa com uma lista de

conhecimentos e habilidades essenciais necessários para o cargo, o que

pode incluir a tecnologia de uso e processos específicos. Documente também

como você transferirá esse conhecimento, um cronograma para a transição

de conhecimentos e planos de treinamento. Você pode apresentar esta lista

como uma lista de verificação para dividir as etapas de transferência de

conhecimento e fornecer um plano de ação.



PLANEJAMENTO DE TRANSIÇÃO

•Problemas e riscos: esta área pode incluir problemas atuais

com os quais o cargo está lidando ou riscos potenciais que

precisam ser considerados.



PLANEJAMENTO DE TRANSIÇÃO

Vamos primeiro fazer um diagnóstico da situação respondendo as perguntas

abaixo:

a) Todos da instituição conhecem a NLL?

b) O que precisa ser feito para eles conhecerem estas mudanças?

c) Só treinamento funcionaria ou é necessário consultoria no local?



PLANEJAMENTO DE TRANSIÇÃO

d) Você sabe o fluxo de licitação para todos os objetos?

e) Todos na instituição sabem quais são suas prerrogativas

e obrigações?

Vamos desenhar o fluxo de licitação de cada aluno:



PLANEJAMENTO DE TRANSIÇÃO

A própria Lei Federal nº. 14.133/2021, em seu artigo 11, parágrafo único6 , dispõe que a governança

das contratações, destinada ao atingimento dos objetivos do processo licitatório, é de

responsabilidade da alta administração do órgão ou entidade, que possui, por essa razão, o dever de

implementar processos e estruturas para:

(i) avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos;

(ii) promover um ambiente íntegro e confiável;

(iii) assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias;

e,

(iv) promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.







REGULAMENTAÇÃO DA NLL

Normatização complementar x regulamentação

O que é preciso ser regulamentado?

Poder Regulamentar: Uma adequada
compreensão constitucional



REGULAMENTAÇÃO DA NLL

Os atos normativos regulamentares possuem a função de

explicitar como devem ser executadas as leis, definindo

diretrizes específicas e detalhando os procedimentos para

complementar conceitos abertos da norma legal, sem, no

entanto, extrapolar (ultra legem) ou contrariar (contra legem)

aquilo nelas disposto, por se tratar de atos normativos

secundários, uma vez que não cabem regulamentos

autônomos no direito brasileiro, ressalvadas as exceções do

artigo 84, VI, da Constituição Federal.



REGULAMENTAÇÃO DA NLL

Desta forma, quando a lei remete sua aplicação – ainda que parcial - à

expedição de decretos e regulamentos, estamos diante de prerrogativa

conferida, exclusivamente, ao Chefe do Executivo, por se tratar do Poder

Regulamentar. Vale registrar que as eventuais restrições estabelecidas pelo

Poder Executivo Federal em relação às licitações e contratos não submetem

os Chefes dos Poderes Executivos dos Estados, DF e Municípios por

respeito à autonomia federativa.



REGULAMENTAÇÃO DA NLL

No que se refere à regulamentação caracterizada como de alta prioridade, vale

citar, à título de exemplo, o disposto no artigo 20, §§1º e 2º, da Lei Federal nº.

14.133/2021, que expressamente proíbe a aquisição de artigos de luxo para

itens de consumo destinados a suprirem as demandas das estruturas da

Administração Pública, condicionando a realização de novas compras de bens

de consumo à regulamentação da matéria, no prazo de 180 (cento e oitenta)

dias contados da promulgação da Lei. Portanto, a norma proíbe as compras de

bens de consumo regidas pela nova lei enquanto não editado o regulamento em

questão, em razão da necessidade de conceituar as categorias de bens

comuns e de luxo.



DECRETO Nº 10.818, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021
Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - bem de luxo - bem de consumo com alta elasticidade-renda da

demanda, identificável por meio de características tais como:

a) ostentação;

b) opulência;

c) forte apelo estético; ou

d) requinte;

REGULAMENTAÇÃO DA NLL 

LUXO PARA O GOVERNO FEDERAL

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.818-2021?OpenDocument










REGULAMENTAÇÃO DA NLL
Observação especial para a Dispensa de Licitação por causa 

do Decreto Federal nº. 10.922, de 30 de dezembro de 2021:



REGULAMENTAÇÃO DA NLL

Vamos abrir algumas das normativas federais para análise criteriosa,

pois elas deve ser aprovada nos Municípios dos alunos participantes

de nosso curso...

https://www.gov.br/compras/pt-br/nllc

https://www.gov.br/compras/pt-br/nllc


REGULAMENTAÇÃO DA NLL

Atuação do Jurídico
Art. 19. Os órgãos da Administração com competências regulamentares
relativas às atividades de administração de materiais, de obras e
serviços e de licitações e contratos deverão:

IV - instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de
controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de
referência, de contratos padronizados e de outros documentos,
admitida a adoção das minutas do Poder Executivo federal por todos os
entes federativos;



Vamos analisar os modelos da AGU e seus limites e 

possibilidades:

https://www.gov.br/agu/pt-

br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos

https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos


REGULAMENTAÇÃO DA NLL

Atuação do Jurídico

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de
assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade
mediante análise jurídica da contratação.

•§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração
também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos,
termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços,
outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

•§ 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da
autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa
complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas
de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente
padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.



PROVIDÊNCIAS PRÁTICAS PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DA NLL 

Uma das inovações trazidas pela NLLC, em seu art. 174, foi a criação

do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), que é um sítio

eletrônico oficial voltado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos

exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados

pela nova Lei.



PROVIDÊNCIAS PRÁTICAS PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DA NLL 

Trata-se de norma de caráter geral, e, portanto, aplicável para todos os

entes federados. Sendo assim, todos os entes da federação que licitarem ou

contratarem com base na NLLC, terão que dar publicidade ao ato no PNCP,

que vai centralizar as informações de todos os sistemas e portais públicos e

privados de compras governamentais para divulgação dos editais, licitações,

atas e contratos de todas as esferas da Federação.



DO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP)

Art. 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sítio eletrônico

oficial destinado à:

I - divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta Lei;

II - realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos Poderes

Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos.

§ 2º O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações:

I - planos de contratação anuais;

II - catálogos eletrônicos de padronização;

III - editais de credenciamento e de pré-qualificação, avisos de contratação direta e 

editais de licitação e respectivos anexos;

IV - atas de registro de preços;

V - contratos e termos aditivos;

VI - notas fiscais eletrônicas, quando for o caso.



§ 3º O PNCP deverá, entre outras funcionalidades, oferecer:
I - sistema de registro cadastral unificado;
II - painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à base nacional de notas fiscais eletrônicas;
III - sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluído o cadastro de atesto de cumprimento de 
obrigações previsto no § 4º do art. 88 desta Lei;
IV - sistema eletrônico para a realização de sessões públicas;
V - acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e ao Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas (Cnep);
VI - sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à execução do contrato, que 
possibilite:
a) envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens de texto ou imagens pelo interessado previamente 
identificado;
b) acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras a que se refere o inciso III do caput do art. 19 
desta Lei;
c) comunicação entre a população e representantes da Administração e do contratado designados para prestar as 
informações e esclarecimentos pertinentes, na forma de regulamento;
d) divulgação, na forma de regulamento, de relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que 
tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art88%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art19iii


Art. 175. Sem prejuízo do disposto no art. 174 desta Lei, os entes

federativos poderão instituir sítio eletrônico oficial para divulgação

complementar e realização das respectivas contratações.

§ 1º Desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações poderão

ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de

direito privado, na forma de regulamento.

§ 2º Até 31 de dezembro de 2023, os Municípios deverão realizar divulgação

complementar de suas contratações mediante publicação de extrato de edital

de licitação em jornal diário de grande circulação local. (Promulgação partes

vetadas)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art174
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#promulgacao


PROVIDÊNCIAS PRÁTICAS PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DA NLL 

O veículo oficial de divulgação dos atos relativos
às licitações e contratações públicas passa a ser
o PNCP. Vejamos o que dispõem os arts. 54 e 94
da nova Lei:



Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e 

manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é 

condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e 

deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura: 

I – 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação; 

II – 10 (dez) dias úteis, no caso de contratação direta. 

§ 1º Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua 

assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos incisos I e II do 

caput deste artigo, sob pena de nulidade. 



PROVIDÊNCIAS PRÁTICAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

DA NLL 

Buscando atender a todos esses objetivos, o PNCP poderá ser adotado como uma

plataforma para licitações eletrônicas, além de possuir sistema de registro cadastral

unificado; painel para consulta de preços; banco de preços em saúde e acesso à base

nacional de notas fiscais eletrônicas; sistema de planejamento e gerenciamento de

contratações; sistema eletrônico para a realização de sessões públicas; acesso ao

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e ao Cadastro Nacional

de Empresas Punidas (CNEP); e sistema de gestão compartilhada com a sociedade de

informações referentes à execução de contratos



PROVIDÊNCIAS PRÁTICAS PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DA NLL 

Vamos navegar no PNCP para termos uma noção 

prática sobre seu funcionamento:

https://www.gov.br/pncp/pt-br

https://www.gov.br/pncp/pt-br


PROVIDÊNCIAS PRÁTICAS PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DA NLL 

Vamos analisar a área de Cadastre-se no sistema 

do PNCP:

https://www.gov.br/pncp/pt-br/integre-se-ao-

pncp/cadastre-se

https://www.gov.br/pncp/pt-br/integre-se-ao-pncp/cadastre-se


PROVIDÊNCIAS PRÁTICAS PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DA NLL 

Vamos, agora, analisar o Manual:

https://www.gov.br/pncp/pt-br/integre-se-ao-

pncp/manual-de-integracao

https://www.gov.br/pncp/pt-br/integre-se-ao-pncp/manual-de-integracao


PROVIDÊNCIAS PRÁTICAS PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DA NLL 

Vamos esboçar um Plano de Ação, para delineando 

metas e sugerindo um formato para implementação.

Utilize a metodologia sugerida seguir:







A NLL e julgados do TCU

Qualificação técnica – Exigência de certificado de boas práticas de

fabricação e controle – Irregularidade – TCU

O TCU deu ciência ao contratante para considerar “indevida a exigência do

Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle como critério de

qualificação técnica para participação em certame licitatório, tendo em vista

a natureza exaustiva da lista de requisitos definidos no art. 30 da Lei

8.666/93 (sucedido, por equivalência, pelo art. 67 da Lei 14.133/2021, a partir

de abril/2023)”. (Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 1.580/2022, do Plenário, Rel. Min.

Antônio Anastasia, j. em 06.07.2022.)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art67
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1580%2520ANOACORDAO%253A2022%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520


A NLL e julgados do TCU

Proposta – Diligência – Documentos comprobatórios – Possibilidade – TCU

O TCU, em representação, julgou que “a vedação à inclusão de novo

documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Lei

14.133/2021 não alcança documento ausente, comprobatório de condição

atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado

com os demais comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco ou

falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro”. (Grifamos.) (TCU,

Acórdão nº 2.673/2021, do Plenário, Rel. Min. Jorge Oliveira, j. em 10.11.2021.)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2673%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520


A NLL e julgados do TCU

Propostas – Erros – Saneamento pelo pregoeiro – Apresentação de nova

documentação – Documentos comprobatórios – Possibilidade – TCU

O TCU, em sede de representação, julgou que a juntada de documentos que

“venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do

certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o

oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida

oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta

em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio)

sobre o resultado almejado (fim)”.



A NLL e julgados do TCU
Nesse sentido, o tribunal decidiu que “o pregoeiro, durante as fases de julgamento

das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,

mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes,

nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea “h”; 17, inciso VI; e 47 do Decreto

10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no

art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei

14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição

atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado

com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco

ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro”. (Grifamos.)

(TCU, Acórdão nº 1.211/2021, do Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j.

em 26.05.2021.)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1211%2520ANOACORDAO%253A2021%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520


BOAS PRÁTICAS NA IMPLEMENTAÇÃO DA NLL

MATRIZ DE RISCO

1.listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar

impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de

termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;

2. se tratando de obrigações de resultado, deve trazer o estabelecimento de frações do objeto com

relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou

tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no

projeto básico;



BOAS PRÁTICAS NA IMPLEMENTAÇÃO DA NLL

MATRIZ DE RISCO

3.no caso de obrigações de resultado, devem ser estabelecidas as frações do objeto

com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções

metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e

a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características

do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia.





MATRIZ DE RISCO

•A análise de riscos das contratações corresponde às seguintes atividades:

•Identificação dos principais riscos que possam comprometer o sucesso dos

processos de contratação e de gestão contratual;

•Mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados

a cada risco identificado;

•Definição das ações previstas a serem tomadas para reduzir ou eliminar as

chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;

•Definição das ações de contingência a serem tomadas caso os eventos

correspondentes aos riscos se concretizem;

•Definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos

procedimentos de contingência.



BIBLIOGRAFIA DOS SLIDES E ANEXOS

Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993

Link: Comparativo entre a Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21) e

disposições anteriores relativas a Lei 8.666/93, Link:

https://forum.ibgp.net.br/comparativo-entre-a-nova-lei-de-licitacoes-

lei-14-133-21-e-disposicoes-anteriores-relativas-a-lei-8-666-93/

https://forum.ibgp.net.br/comparativo-entre-a-nova-lei-de-licitacoes-lei-14-133-21-e-disposicoes-anteriores-relativas-a-lei-8-666-93/


Obrigado!

Até a próxima!!





 
 
 
 
 

 
DECRETO Nº _______, DE __ DE _______ DE 2021 

 
 
 
 

Regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 
que dispõe sobre Licitações e Contratos 
Administrativos, no Município de ___________/SC e 
dá outras providências. 

 

 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ____________________, no uso das atribuições que lhes 

são conferidas pela Lei Orgânica do Município, DECRETA:  

 

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que 

dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito do Poder Executivo 

municipal. 

 

Art. 2º O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração 

direta e indireta municipal.  

Parágrafo único. Não são abrangidas por este Decreto as licitações das 

empresas estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho 

de 2016. 

 

Art 3º Na aplicação deste Decreto, serão observados os princípios da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse 

público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da 

eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento 

objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, 

da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como 

as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro). 

Art 4º Ao Agente de Contratação, ou, conforme o caso, à Comissão de 

Contratação, incumbe à condução da fase externa do processo licitatório, incluindo o 



 
 
 
 
 

recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com 

o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes ainda: 

I - conduzir a sessão pública; 

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 

ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração desses documentos; 

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 

no edital; 

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando for o caso; 

V - verificar e julgar as condições de habilitação; 

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; 

VIII - indicar o vencedor do certame; 

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e 

propor a sua homologação. 

§1º A Comissão de Contratação conduzirá o Diálogo Competitivo e todos os 

processos licitatórios que envolvam procedimentos auxiliares (art.6º, L, parte final da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021), cabendo-lhe, no que couber, as atribuições listadas acima, 

sem prejuízo de outras tarefas inerentes. 

§2º Caberá ao Agente de Contratação a instrução dos processos de contratação 

direta nos termos do art. 72 da citada Lei, neste caso, quando for necessária sua atuação.   

§3º O Agente de Contratação, assim como os membros da Comissão de 

Contratação, poderão ser servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros 

permanentes do Município, ou cedidos de outros órgãos ou entidades. 

§4º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação contarão, sempre 

que considerarem necessário, com o suporte dos órgãos de assessoramento jurídico e de 

controle interno para o desempenho das funções listadas acima. 

§5º O Agente de Contratação e a Comissão de Contratação serão auxiliados por 

Equipe de Apoio formada por, no mínimo, 3 (três) membros, dentre servidores efetivos ou 

ocupantes de cargos em comissão da Prefeitura ou cedidos de outros órgãos ou entidades. 

§6º Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação responsável 

pela condução do certame será designado Pregoeiro. 

 



 
 
 
 
 

Art. 5º Na designação de agente público para atuar como Fiscal ou Gestor de 

contratos de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a autoridade municipal 

observará o seguinte: 

I - a designação de agentes públicos deve considerar a sua formação acadêmica 

ou técnica, ou seu conhecimento em relação ao objeto contratado; 

II - a segregação entre as funções, vedada a designação do mesmo agente 

público para atuação simultânea naquelas mais suscetíveis a riscos durante o processo de 

contratação; e 

III – a designação considerará o comprometimento concomitante do agente com 

outros serviços, além do quantitativo de contratos sob sua responsabilidade, com vistas a 

uma adequada fiscalização contratual. 

§1º O Fiscal ou Gestor de contratos contará com o apoio dos órgãos de 

assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à 

execução do disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sempre que entender 

necessário. 

§2º O apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno 

restringir-se-á à questões formais em que pairar dúvida fundamentada do Fiscal ou Gestor 

de contratos. 

§3º O Fiscal ou Gestor de contratos contará com o apoio dos órgãos técnicos 

para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021, sempre que entender necessário. 

 

Art. 6º O Município poderá elaborar Plano de Contratações Anual, com o 

objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, 

garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das 

respectivas leis orçamentárias. 

Parágrafo único. Na elaboração do Plano de Contratações Anual do Município, 

observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa  

nº 1, de 10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, ou outra  

que  vier  a  substituí-la. 

 

Art. 7º Em âmbito municipal, a obrigação de elaborar Estudo Técnico Preliminar 

aplica-se à licitação de bens e à contratação de serviços e obras, inclusive locação e 

contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, ressalvado o 

disposto no art. 8º. 

 



 
 
 
 
 

Art. 8º Em âmbito municipal, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar será 

opcional nos seguintes casos: 

I - contratação de obras, serviços, compras e locações, cujos valores se 

enquadrem nos limites dos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 

independentemente da forma de contratação; 

II - dispensas de licitação previstas nos incisos VII, VIII, do art. 75, da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021; 

III - contratação de remanescente nos termos dos §§ 2º a 7º do art. 90 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021; 

IV - quaisquer alterações contratuais realizadas por meio de Termo Aditivo ou 

Apostilamento, inclusive acréscimos quantitativos e prorrogações contratuais relativas a 

serviços contínuos; 

V – Nos demais casos de contratação direta (inexigibilidade e de dispensa de 

licitação) caberá ao Administrador Público a decisão sobre a dispensa do estudo técnico 

preliminar, bem como, para àquelas situações (inexigibilidade e de dispensa de licitação), a 

decisão acerca da dispensa de análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou 

projeto executivo. 

 

Art. 9º O Município elaborará catálogo eletrônico de padronização de compras, 

serviços e obras, que poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de 

menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos 

próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos 

objetos.  

§1º. Enquanto não for elaborado o catálogo eletrônico a que se refere o caput, 

será adotado, nos termos do art. 19, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, os 

Catálogos CATMAT e CATSER, do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 

- SIASG, do Governo Federal, ou o que vier a substituí-los. 

§2º. As disposições do presente artigo poderão ser implementadas após 1º de 

abril de 2023, cabendo ao Administrador Público justificar, por escrito e anexar ao respectivo 

processo licitatório, a não utilização do catálogo eletrônico de padronização ou dos modelos 

de minutas de que trata o inciso IV do caput do artigo 19 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021. 

 

Art. 10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas do Município 

deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às 

quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. 



 
 
 
 
 

§1º Na especificação de itens de consumo, a Administração buscará a escolha 

do produto que, atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, apresente o 

melhor preço. 

§2º Considera-se bem de consumo de luxo o que se revelar, sob os aspectos de 

qualidade e preço, superior ao necessário para a execução do objeto e satisfação das 

necessidades da Administração municipal, cabendo ao Administrador Público a devida 

justificativa. 

 

Art. 11. No procedimento de pesquisa de preços realizado em âmbito municipal, 

os parâmetros previstos no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, são 

autoaplicáveis, no que couber. 

 

Art. 12. No processo licitatório e nas contratações diretas, para aquisição de 

bens e contratação de serviços em geral, o valor estimado será definido com base no 

melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma 

combinada ou não: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde 

disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), quando este estiver 

disponível; 

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive 

mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços 

correspondente; 

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Municipal, Estadual ou Federal e 

de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e 

hora de acesso; 

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação 

formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores  

e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência 

da data de divulgação do edital; 

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento; 

VI – pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade. 

 



 
 
 
 
 

Art.13. No processo licitatório e nas contratações diretas, para contratação de 

obras e serviços de engenharia, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e 

Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido 

por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras 

de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 

de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia; 

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Municipal, Estadual ou Federal e 

de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a 

hora de acesso; 

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o 

índice de atualização de preços correspondente; 

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento a ser editado pelo Governo Federal; 

V - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação 

formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores 

e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência 

da data de divulgação do edital; 

VI – pesquisa na base de notas de serviços dos cadastros da municipalidade. 

§1º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia 

sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação 

será calculado nos termos do caput deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à 

remuneração do risco, e, sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de 

preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso 

I do caput deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de  

avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações 

do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. 

§2º Na hipótese do §1º deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, 

no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de 

detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. 

 

Art.14. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não 

for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos artigos 12 e 13, o 

fornecedor escolhido para contratação, deverá comprovar previamente a subscrição do 



 
 
 
 
 

contrato, que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações 

semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais 

emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da 

contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo. 

 

Art.15. Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com 

base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos. 

 

Art.16. Considerar-se-á como solicitação formal de cotação para os fins do artigo 

12, IV e 13, V, a solicitação efetuada pela administração pública encaminhada por meio 

físico ou digital, inclusive  por  e-mail,  devendo os  respectivos documentos serem 

encartados aos autos.  

 

Art.17. Caberá ao Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação ou ao 

órgão técnico municipal ou ao Administrador Público, ou a agente público designado pelo 

Chefe do Poder Executivo para a realização de compras, a apuração do valor estimado com 

base no melhor preço aferido. 

§1º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, 

quando houver grande variação entre os valores apresentados. 

§2º Serão desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os 

excessivamente elevados. 

§3º A desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou 

excessivamente elevados, será acompanhada da devida motivação. 

 

Art.18. Nas contratações realizadas pelo Município, que envolvam recursos da 

União, o valor previamente estimado da contratação, deve observar o contigo no art. 23 da 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

 

Art.19. Após 1º de abril de 2023, na pesquisa de preço relativa às contratações 

de prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, observar-se-á como 

parâmetro normativo, no que couber, o disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio 

de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia ou outra que vier a substituí-la. 

 

Art.20. Após 1º de abril de 2023, na elaboração do orçamento de referência de 

obras e serviços de engenharia a serem realizadas em âmbito municipal, quando se tratar 

de recursos próprios, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber, o disposto 



 
 
 
 
 

no Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e na Portaria Interministerial 13.395, de 

5 de junho de 2020 ou outras normativas que vierem a substituí-los. 

 

Art.21. A pesquisa de preços é dispensável nas hipóteses do §2º do artigo 95 da 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, respondendo o agente contratante quando 

comprovada aquisição por preços excessivos. 

Parágrafo único - O valor de que trata o §2º do artigo 95 da Lei nº 14.133, de 1º 

de abril de 2021 será  atualizado pelo INPC/IBGE,  tendo por  data  base  o dia 1º de abril. 

 

Art. 22. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o 

edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo 

licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, 

adotando-se como parâmetro normativo para a elaboração do programa e sua 

implementação, no que couber, o disposto no Capítulo IV do Decreto Federal nº 8.420, de 

18 de março de 2015. 

§1º. Decorrido o prazo de 6 (seis) meses indicado no caput sem o início da 

implantação de programa de integridade, o contrato será rescindido pela Administração, 

sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas em função de inadimplemento de 

obrigação contratual, observado o contraditório e ampla defesa. 

§2º. Considera-se grande vulto a contratação cujo valor estimado seja igual ou 

superior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). 

§3º. O valor de que trata o §2º será atualizado pelo INPC/IBGE, tendo por  data  

base  o dia da publicação deste Decreto. 

§4º. Opcionalmente, nas contratações abaixo do valor mencionado nos 

parágrafos acima, o Edital poderá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de 

integridade pelo licitante vencedor. 

 

Art.23. Nas licitações para obras, serviços de engenharia ou para a contratação 

de serviços terceirizados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o edital 

poderá, a critério da autoridade que o expedir, exigir que até 5% da mão de obra 

responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas 

de violência doméstica, ou oriundos ou egressos do sistema prisional, permitida a exigência 

cumulativa no mesmo instrumento convocatório. 

 

Art.24. Nas licitações municipais, não se preverá a margem de preferência 

referida no art. 26 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

 



 
 
 
 
 

Art.25. Nas licitações realizadas na modalidade Leilão, serão observados os 

seguintes procedimentos operacionais: 

I – realização de avaliação prévia dos bens a serem leiloados, a partir da qual 

serão fixados os valores mínimos para arrematação. 

II – designação de um Agente de Contratação para atuar como leiloeiro, o qual 

contará com o auxílio de Equipe de Apoio conforme disposto no § 5º do art. 4º deste 

regulamento, ou, alternativamente, contratação de um leiloeiro oficial para conduzir o 

certame. 

III – elaboração do edital de abertura da licitação contendo informações sobre 

descrição dos bens, seus valores mínimos, local e prazo para visitação, forma e prazo para 

pagamento dos bens arrematados, condição para participação, dentre outros. 

IV – realização da sessão pública em que serão recebidos os lances e, ao final, 

declarados os vencedores dos lotes licitados. 

§1º O edital não deverá exigir a comprovação de requisitos de habilitação por 

parte dos licitantes. 

§2º A sessão pública poderá ser realizada eletronicamente, por meio de 

plataforma que assegure a integridade dos dados e informações e a confiabilidade dos atos 

nela praticados. 

Art.26. Desde que objetivamente mensuráveis, fatores vinculados ao ciclo de 

vida do objeto licitado, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio para 

a Administração Pública Municipal. 

§1º A modelagem de contratação mais vantajosa para a Administração Pública, 

considerado todo o ciclo de vida do objeto, deve ser considerada ainda na fase de 

planejamento da contratação, a partir da elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do 

Termo de Referência. 

§2º Na estimativa de despesas de manutenção, utilização, reposição, 

depreciação e impacto ambiental, poderão ser utilizados parâmetros diversos, tais como 

históricos de contratos anteriores, séries estatísticas disponíveis, informações constantes de 

publicações especializadas, métodos de cálculo usualmente aceitos ou eventualmente 

previstos em legislação, trabalhos técnicos e acadêmicos, dentre outros. 

 

Art.27. Para o julgamento por técnica e preço, o desempenho pretérito na 

execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na pontuação 

técnica.  

Parágrafo único. Em âmbito municipal, considera-se autoaplicável o disposto 

nos §§ 3º e 4º do art. 88 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cabendo ao edital da 

licitação detalhar a forma de cálculo da pontuação técnica. 



 
 
 
 
 

Art.28. O processo de gestão estratégica das contratações de software de uso 

disseminado no Município deve ter em conta aspectos como adaptabilidade, reputação, 

suporte, confiança, a usabilidade e considerar ainda a relação custo-benefício, devendo a 

contratação de licenças ser alinhada às reais necessidades do Município com vistas a evitar 

gastos com produtos não utilizados. 

Parágrafo único. Em âmbito municipal, a programação estratégica de 

contratações de software de uso disseminado no Município deve observar, no que couber, o 

disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 04 de abril de 2019, da Secretaria 

de Governo Digital do Ministério da Economia, bem como, no que couber, a redação atual 

da Portaria nº 778, de 04 de abril de 2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da 

Economia, ou outros  normativos  que  venham a  substituí-los. 

 

Art.29. Como critério de desempate previsto no art. 60, III, da Lei nº 14.133, de 

1º de abril de 2021, para efeito de comprovação de desenvolvimento, pelo licitante, de ações 

de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, poderão ser consideradas 

no edital de licitação, desde que comprovadamente implementadas, políticas internas tais 

como programas de liderança para mulheres, projetos para diminuir a desigualdade entre 

homens e mulheres e o preconceito dentro das empresas, inclusive ações educativas, 

distribuição equânime de gêneros por níveis hierárquicos, dentre outras. 

 

Art.30. Na negociação de preços mais vantajosos para a administração, o 

Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação poderá oferecer contraproposta. 

 

Art.31. Para efeito de verificação dos documentos de habilitação, será permitida, 

desde que prevista em edital, a sua realização por processo eletrônico de comunicação a 

distância, ainda que se trate de licitação realizada presencialmente nos termos do § 5º do 

art. 17 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assegurado aos demais licitantes o direito 

de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

Parágrafo único. Se o envio da documentação ocorrer a partir de sistema 

informatizado prevendo acesso por meio de chave de identificação e senha do interessado, 

presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria, sendo desnecessário o 

envio de documentos assinados digitalmente com padrão ICP-Brasil. 

 

Art.32. Para efeito de verificação da qualificação técnica, quando não se tratar 

de contratação de obras e serviços de engenharia, os atestados de capacidade técnico-

profissional e técnico operacional poderão ser substituídos por outra prova de que o 

profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução 



 
 
 
 
 

de serviço de características semelhantes, tais como, por exemplo, termo de contrato ou 

notas fiscais abrangendo a execução de objeto compatível com o licitado, desde que, em 

qualquer caso, o Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação realize diligência 

para confirmar tais informações. 

 

Art.33. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de 

profissionais que, comprovadamente, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas 

nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 bem como 

nos incisos III e IV do caput do art.87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em 

decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de 

sua responsabilidade. 

 

Art.34. Para efeito de participação de empresas estrangeiras nas licitações 

municipais, observar-se-á como parâmetro normativo, no que couber e quando previsto em 

edital, o disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de 

Gestão do Ministério da Economia ou outra que vier a substituí-la. 

 

Art.35. Em âmbito municipal, é permitida a adoção do sistema de registro de 

preços para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, sendo vedada 

a adoção do sistema de registro de preços para contratação de obras de engenharia, bem 

como nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. 

 

Art.36. As licitações municipais processadas pelo sistema de registro de preços 

poderão ser adotadas nas modalidades de licitação Pregão ou Concorrência. 

§1º Em âmbito municipal, na licitação para registro de preços, não será admitida 

a cotação de quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, sob pena de 

desclassificação. 

§2º O edital deverá informar o quantitativo mínimo previsto para cada contrato 

oriundo da ata de registro de preços, com vistas a reduzir o grau de incerteza do licitante na 

elaboração da sua proposta, sem que isso represente ou assegure ao fornecedor direito 

subjetivo à contratação. 

Art.37. Nos casos de licitação para registro de preços, o órgão ou entidade 

promotora da licitação deverá, na fase de planejamento da contratação, divulgar aviso de 

intenção de registro de preços - IRP, concedendo o prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis para 

que outros órgãos ou entidades registrem eventual interesse em participar do processo 

licitatório. 



 
 
 
 
 

§1º O procedimento previsto no caput poderá ser dispensado mediante 

justificativa. 

§2º Cabe ao órgão ou entidade promotora da licitação analisar o pedido de 

participação e decidir, motivadamente, se aceitará ou recusará o pedido de participação. 

§3º Na hipótese de inclusão, na licitação, dos quantitativos indicados pelos 

participantes na fase da IRP, o edital deverá ser ajustado de acordo com o quantitativo total 

a ser licitado. 

 

Art.38. A ata de registro de preços terá prazo de validade de até 1 (um) ano, 

podendo ser prorrogado por igual período desde que comprovada a vantajosidade dos 

preços registrados. 

 

Art.39. A ata de registro de preços não será objeto de reajuste, repactuação, 

revisão, ou supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo, sem prejuízo da incidência 

desses institutos aos contratos dela decorrente, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, salvo no caso de prorrogação. 

 

Art.40. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II- não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o preço de contrato decorrente da ata, na hipótese deste 

se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

IV- sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021.  

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos 

incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho fundamentado. 

Art.41. O cancelamento do registro de preços também poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da 

ata, devidamente comprovados e justificados: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 

 

Art.42. O credenciamento poderá ser utilizado quando a administração pretender 

formar uma rede de prestadores de serviços, pessoas físicas ou jurídicas, e houver 

inviabilidade de competição em virtude da possibilidade da contratação de qualquer uma 

das empresas credenciadas. 



 
 
 
 
 

§1º O credenciamento será divulgado por meio de edital de chamamento 

público, que deverá conter as condições gerais para o ingresso de qualquer prestador 

interessado em integrar a lista de credenciados, desde que preenchidos os requisitos 

definidos no referido documento. 

§2º A administração fixará o preço a ser pago ao credenciado, bem como as 

respectivas condições de reajustamento. 

§3º A escolha do credenciado poderá ser feita por terceiros sempre que este for 

o beneficiário direto do serviço. 

§4º Quando a escolha do prestador for feita pela administração, o instrumento 

convocatório deverá fixar a maneira pela qual será feita a distribuição dos serviços, desde 

que tais critérios sejam aplicados de forma objetiva e impessoal. 

§5º O prazo mínimo para recebimento de documentação dos interessados não 

poderá ser inferior a 30 (trinta) dias. 

§6º O prazo para credenciamento deverá ser reaberto, no mínimo, uma vez a 

cada 12 (doze) meses, para ingresso de novos interessados. 

 

Art.43. Adotar-se-á, em âmbito municipal, o Procedimento de Manifestação de 

Interesse observando-se, como parâmetro normativo, no que couber, o disposto no Decreto 

Federal nº 8.428, de 02 de abril de 2015 ou outro que vier a substituí-lo. 

 

Art.44. Enquanto não for efetivamente implementado o Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) previsto no art. 87 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, 

o sistema de registro cadastral de fornecedores do Município será regido, no que couber, 

pelo disposto na Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão 

do Ministério da Economia ou outra que vier a substituí-la. 

 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese as licitações realizadas pelo Município 

serão restritas a fornecedores previamente cadastrados na forma do disposto no caput 

deste artigo, exceto se o cadastramento for condição indispensável para autenticação na 

plataforma utilizada para realização do certame ou procedimento de contratação direta. 

 

Art.45. Os contratos e termos aditivos celebrados entre o Município e os 

particulares poderão adotar a forma eletrônica. 

Parágrafo único. Para assegurar a confiabilidade dos dados e informações, as 

assinaturas eletrônicas apostas no contrato deverão ser classificadas como qualificadas, por  

meio do uso de certificado digital pelas partes subscritoras, nos termos do art. 4º, inc. III, da 

Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020. 



 
 
 
 
 

 

Art.46. A possibilidade de subcontratação, se for o caso, deve ser 

expressamente prevista no edital ou no instrumento de contratação direta, ou 

alternativamente no contrato ou instrumento equivalente, o qual deve, ainda, informar o 

percentual máximo permitido para subcontratação. 

§1º É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 

que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se 

deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até 

o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. 

§2º É vedada cláusula que permita a subcontratação da parcela principal do 

objeto, entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitação 

técnico-operacional, foi exigida apresentação de atestados com o objetivo de comprovar a 

execução de serviço, pela licitante ou contratada, com características semelhantes. 

§3º No caso de fornecimento de bens, a indicação de produtos que não sejam 

de fabricação própria não deve ser considerada subcontratação. 

 

Art.47. O objeto do contrato será recebido: 

I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 

contratado de término da execução; 

b) definitivamente, após prazo de observação ou vistoria, que não poderá ser 

superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e 

previstos no ato convocatório ou no contrato.  

II - em se tratando de compras: 

a) provisoriamente, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 

contratado; 

b) definitivamente, para efeito de verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita do 

contratado. 

§1º O edital ou o instrumento de contratação direta, ou alternativamente o 

contrato ou instrumento equivalente, poderá prever apenas o recebimento definitivo, 

podendo ser dispensado o recebimento provisório de gêneros perecíveis e alimentação 

preparada, objetos de pequeno valor, ou demais contratações que não apresentem riscos 

consideráveis à Administração. 



 
 
 
 
 

§2º Para os fins do parágrafo anterior, consideram-se objetos de pequeno valor 

aqueles enquadráveis nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

 

Art.48. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas 

no art. 156 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão aplicadas pelo Secretário 

municipal da pasta interessada, pelo Prefeito, ou pela autoridade máxima da respectiva 

entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação. 

 

Art.49. A Controladoria do Município regulamentará, por ato próprio, o disposto 

no art. 169 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, inclusive quanto à responsabilidade da 

alta administração para implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e 

controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os 

respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos dos procedimentos de 

contratação, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das 

contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, 

efetividade e eficácia em suas contratações. 

Parágrafo único - Ficam convalidados os regulamentos existentes da 

Controladoria do Município, tão somente quanto a Lei nº  8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

Art.50. É de responsabilidade do Administrador Público o a análise das questões 

técnicas do Edital e do Contrato, bem como dos termos de referência, não cabendo ao 

órgão de assessoramento jurídico e ao de Controle Interno a análise de tais elementos. 

 

Art.51. Em âmbito municipal, enquanto não for efetivamente implementado o 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) a que se refere o art. 174 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021: 

I - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP se 

referir a aviso, autorização ou extrato, a publicidade dar-se-á através de sua publicação no 

Diário Oficial do Município e no site do Município, sem prejuízo de sua tempestiva 

disponibilização no sistema de acompanhamento de contratações do Tribunal de Contas; 

II - quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela citada Lei no PNCP 

se referir a inteiro teor de documento, edital, contrato ou processo, a publicidade dar-se-á 

através de sua disponibilização integral e tempestiva no Portal da Transparência do 

Município e no Diário Oficial do Município, sem prejuízo de eventual publicação no sistema 

de acompanhamento de contratações do Tribunal de Contas; 

III - não haverá prejuízo à realização de licitações ou procedimentos de 

contratação direta ante a ausência das informações previstas nos §§ 2º e 3º do art. 174 da 



 
 
 
 
 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, eis que o Município adotará as funcionalidades 

atualmente disponibilizadas pelo Governo Federal, no que couber, nos termos deste 

Decreto; 

IV - as contratações eletrônicas poderão ser realizadas por meio de sistema 

eletrônico integrado à plataforma de operacionalização das modalidades de transferências  

voluntárias do Governo Federal, nos termos do art. 5º, §2º, do Decreto Federal nº 10.024, de 

20 de setembro de 2019. 

V - nas licitações eletrônicas realizadas pelo Município, caso opte por realizar 

procedimento regido pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e por adotar o modo de 

disputa aberto, ou o modo aberto e fechado, a Administração poderá, desde já, utilizar-se de 

sistema atualmente disponível, inclusive o Comprasnet ou demais plataformas públicas ou 

privadas, sem prejuízo da utilização de sistema próprio. 

§1º. O disposto nos incisos I e II acima ocorrerá sem prejuízo da respectiva 

divulgação em sítio eletrônico oficial, sempre que previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021. 

§2º. O Município disponibilizará a versão física dos documentos em suas 

repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de 

edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica, 

enquanto não adotar  o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na  forma do 

contido no art. 176 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, pelo prazo de até de 15 (quinze) 

anos, contado da data de publicação desta Lei. 

§3º. Qualquer eliminação de qualquer documento referente licitação deverá 

proceder-se de consulta junto ao TCE.SC e processo administrativo interno, efetuando-se 

obrigatoriamente cópia de segurança digital e armazenada em nuvem, do que for eliminado.  

 

Art.52 Toda prestação de serviços contratada pelo Município não gera vínculo 

empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, vedando-se qualquer 

relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

 Art.53 É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de 

ingerência na administração da contratada, a exemplo de: 

I - possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, 

prestação de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os empregados da 

contratada; 

II - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o 

objeto da contratação previr a notificação direta para a execução das tarefas previamente 



 
 
 
 
 

descritas no contrato de prestação de serviços para a função específica, tais como nos 

serviços de recepção, apoio administrativo ou ao usuário; 

III - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

contratadas; 

V - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 

contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; 

V - considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 

concessão de diárias e passagens; 

VI - definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada 

para prestar os serviços, salvo nos casos específicos em que se necessitam de profissionais 

com habilitação/experiência superior a daqueles que, no mercado, são remunerados pelo 

piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e 

VII - conceder aos trabalhadores da contratada direitos típicos de servidores 

públicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros. 

 

Art.54 A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos, 

Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação 

dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não 

trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices 

obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos 

relacionados ao exercício da atividade. 

Parágrafo único. É vedado ao órgão e entidade vincular-se às disposições 

previstas nos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de 

obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública. 

 

Art.55. Os contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados 

por escritura pública lavrada em notas de tabelião, salvo aqueles que se enquadrem na 

situação prevista na parte final do art. 108 do Código Civil, sendo que o teor dos mesmos 

deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. 

 

Art.56. A Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Controle Interno, 

ambos com autorização expressa e formal do Chefe do Executivo, poderão editar normas 

complementares ao disposto neste Decreto e disponibilizar informações adicionais em meio 

eletrônico, inclusive modelos de artefatos necessários à contratação. 

 



 
 
 
 
 

Art.57. Nas referências à utilização de atos normativos federais como parâmetro 

normativo municipal, considerar-se-á a redação em vigor na data de publicação deste 

Decreto. 

 

Art.58. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

____________________/SC, ___ de ___________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Prefeito Municipal 
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PLANO DE TRANSIÇÃO DA 

NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA MUNICÍPIOS 

 
AÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS 

6. Ações, estratégias e resultados esperados.1 

 

a) Diretriz: Viabilidade da legislação Municipal 
 

Nº Ação Objetivos 

específicos 

Indicadores  Metas 

  

Estratégia Resultados 

esperados com 

percentual  

 

Período de 

execução 

 

 
01 

Desenvolver análise sistêmica 

sobre Licitação em minha 

Entidade 

Verificar o grau de 

conhecimento dos 

servidores públicos sobre 

licitações 

Perguntas com sim/não Alcançar 100% do 

preenchimento do 

responsável por 

licitação de cada setor  

Utilizar link pelo 

google docs e 

enviar pelo 

whatsapp 

Percentual de 

compreensão das 

questões 

30 dias 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

Desenvolver o processo 

sequencial da licitação na minha 

Entidade por objeto 

Criar o passo a passo da 

percepção da demanda e 

da passagem pelos setores 

para análise 

Setores por objeto Conseguir mapear as 

ações necessárias para 

realizar as licitações 

na Entidade 

Realizar reuniões 

com os setores 

demandantes, 

planejadores, 

executores e 

fiscalizadores 

Mapa sequencial 90 dias 

 

03 

 

 

Realizar curso para os 

demandantes sobre a importância 

da correta descrição do Objeto da 

licitação: Lei Nova 

Ensinar, e criar a 

consciência sobre a 

importância da correta 

descrição do Objeto 

Curso com modelos Treinar todos os 

servidores 

demandantes  

Fazer aula online 

e gravar para 

posteriores 

alunos 

Diminuição do 

percentual de erro na 

descrição de objetos 

30 

 

04 

 

 

Realizar curso para os fiscais e 

gestores sobre as novas regras de 

suas áreas 

Ensinar os fiscais e 

gestores sobre as novas 

regras 

Curso com modelos Treinar todos os 

servidores fiscais e 

gestores de contratos 

Fazer aula online 

e gravar para 

posteriores 

alunos 

Diminuição do 

percentual de erro nas 

fiscalizações e gestão 

de contratos 

30 

                                                 
1 Preencher até o número de ações planejadas nesta diretriz, se necessário, acrescentar linhas. 
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b) Diretriz: Desenvolvimento da Lei Municipal 
 

Nº Ação Objetivos 

específicos 

Indicadores  Metas Estratégia Resultados 

esperados com 

percentual 

Período de 

execução 

 

 
01 

Criar grupo de estudo para leitura 

da Nova Lei e verificação da 

possibilidade de utilização de cada 

item em minha Entidade 

Análise completa da Nova 

Lei 

Compreensão completa 

da Nova Lei 

Leitura completa 

da Lei 

Criação de grupo 

de trabalho para 

a leitura e 

discussão dos 

itens 

Leitura e compreensão 

de 100% da Lei 

60 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

Análise de minutas existentes e/ou 

criação de minuta própria, com as 

adaptações para minha Entidade 

Desenvolvimento de 

modelo próprio 

Modelo próprio Modelo próprio Desenvolviment

o adaptado de 

modelo próprio 

 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

Requerer sugestões de melhorias 

para os órgãos demandantes, 

fiscalizadores e gestores de 

contratos 

Compreender quais 

sugestões podem ser 

aplicadas 

Contribuição dos 

servidores da 

organização 

Oportunizar a 

participação de 

todos 

Utilizar o Google 

drive para leitura 

e inserção de 

comentários 

Oportunizar a 100% 

dos servidores 

envolvidos 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

Encaminhar o modelo final para 

Procuradoria e Controladoria 

Interna 

Análise jurídica e de 

requisitos de controle 

Aprovação da minuta Aprovação da 

minuta 

Parceria com 

órgãos internos 

Aprovação da minuta 60 
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c) Diretriz: Implementação da Lei 
 

Nº Ação Objetivos 

específicos 

Indicadores Metas Estratégia Resultados 

esperados com 

percentual 

Período de 

execução 

 

 
01 

Aprovar com a autoridade 

máxima da Entidade o modelo 

Aprovação do Ordenador 

de Despesa 

Aprovação Aprovação Encaminha e 

explicar o 

modelo 

 10 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

Enviar ao Legislativo (ou ao 

Executivo, dependendo da 

situação) 

Aprovação da Entidade Aprovação Aprovação Encaminhar e 

explicar o 

modelo 

 Prazo legal 

 

03 

 

 

 

Publicar a Lei (se for aprovada) Publicar e fazer campanha 

de divulgação 

Publicar Publicar Divulgar 

amplamente 

Todos os meios 

disponíveis 

Sempre que 

necessário 

 

04 

 

 

 

Desenvolver vídeos curtos sobre 

cada trecho da Lei e inserir no 

Youtube da Entidade 

Divulgar a Nova Lei Publicação na mídia Explicar 100% da 

Lei 

Divulgação Compreensão de 

100% da Lei 

12 meses 
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d) Diretriz: Acompanhamento e Avaliação  
 

Nº Ação Objetivos 

específicos 

Indicadores  Metas Estratégia Resultados 

esperados com 

percentual 

Período de 

execução 

 

01 
 

Junto ao Controle Interno, realizar 

ações de controle e comunicação 

Fazer com que a Lei seja 

cumprida 

Informativos e Vídeos Acompanhamento 

mensal 

Reuniões 

mensais 

 

 

100% de reuniões 

realizadas no período 

de 12 meses 

 

 

Mensal 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

Junto a Procuradoria, realizar 

ações de explicação jurídica dos 

dispositivos da Lei 

Tirar dúvidas jurídicas Informativos e vídeos Acompanhamento 

mensal 

Reuniões 

mensais 

 

 

100% de reuniões 

realizadas no período 

de 12 meses 

 

 

Mensal 

 

 

03 

 

 

 

Solicitar participação de TCE, MP 

e outras Entidade de Controle no 

aprimoramento das ações 

Fazer parceria com órgãos 

de controle 

Acompanhamento Acompanhamento 

mensal 

Reuniões 

bimestrais 

 

 

100% de reuniões 

realizadas no período 

de 12 meses 

 

 

Bimestral 

 

 

04 

 

 

 

Solicitar a participação das 

Entidades Empresariais nas ações 

de treinamento e divulgação 

Fazer parcerias com 

Entidades empresariais 

Acompanhamento Acompanhamento 

mensal 

Reuniões 

bimestrais 

 

 

100% de reuniões 

realizadas no período 

de 12 meses 

 

 

Bimestral 
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e) Diretriz: Transição para a Nova Lei de Licitações  
 

Nº Ação Objetivos 

específicos 

Indicadores  Metas Estratégia Resultados 

esperados com 

percentual 

Período de 

execução 

 

01 
 

 

Desenvolver o Plano Anual de 

Contratações de acordo com o 

histórico da Entidade 

 

 

Colocar em prática a 

Nova Lei 

 

Analisar as ações que 

precisam ser realizadas 

para dar 

prosseguimento a 

implementação da Nova 

Lei de Licitações 

 

 

 

Acompanhamento 

semanal 

 

 

Reuniões 

semanais 

 

Projetar todas as ações 

necessárias para a 

tramitação com 

sucesso dos 

procedimentos de 

licitação pela Nova 

Lei 

 

Mensal 

 

 

02 

 

 

 

 

Realização de formas simples de 

contratação pública, como 

Dispensa de Licitação por valor 

 

Colocar em prática a 

Nova Lei 

 

Quantidade de 

licitações na Lei antiga 

em comparação com a 

Nova Lei 

 

Acompanhamento 

mensal 

 

Reuniões 

mensais 

 

100% de contratações 

que possam ser 

encaixadas em 

Dispensa de Licitação 

 

 

Mensal 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

Realização do 1º Procedimento de 

Pregão 

 

 

Colocar em prática a 

Nova Lei 

 

 

Testar licitação de 

competição pela Nova 

Lei 

 

 

Acompanhamento 

mensal 

 

 

Reuniões 

mensais 

 

 

Acertar a primeira 

modalidade de 

licitação de 

competição na Nova 

Lei 

 

 

Mensal 

 

 

04 

 

 

 

 

 

Realização do 1º Procedimento de 

Concorrência 

 

 

Colocar em prática a 

Nova Lei 

 

 

Testar licitação de 

competição pela Nova 

Lei 

 

 

Acompanhamento 

mensal 

 

 

Reuniões 

mensais 

 

Acertar a modalidade 

de licitação de 

competição com mais 

complexidade técnica 

na Nova Lei 

 

 

Bimestral 

 

 



 
 

DISPENSA DE VALOR Nº 02/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2023 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 

 

O MUNICÍPIO DE BORRAZOPOLIS-PR, Inscrito no CNPJ Nº75. 740.829/0001-20 com 

sede à Praça da República, 028 – Centro, BORRAZOPOLIS-PR - CEP – 86925-000, por intermédio 

do Departamento de Compras, torna público que, realizará Chamada Pública, com critério de 

julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e as 

exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, 

objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir: 

 

 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

 

DIA 15/02/2023, ÀS 17H00MIN  

 

REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:

 licitacao@borrazopolis.pr.gov.br 
 

LINK DO EDITAL: Portal Transparência (pmborrazopolis.no-ip.org) 

 

 

 

 1.0      – DO OBJETO:  

 

Constitui objeto desta Chamada para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM APRESENTAÇÃO DO TIPO TRIO ELÉTRICO PARA O 

CARNAVAL MINICIPAL 2023 
CNAE: 9001-9/02 

 

 

Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA; 

 

 2.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  

 

2.1.   As  despesas   decorrentes   desta   contratação   estão   programadas   em   dotação 

orçamentária   própria, prevista   no   orçamento   do   Poder   Executivo   Municipal   de 

Borrazópolis/PR, para exercício de 2022, na classificação abaixo: 

 

  

 

 3.0 – DO VALOR ESTIMADO:  

Reduz. Despesa Descrição Fonte 

09.015.13.392.0247.2.050. MANUT. DEPTO CULTURA 
 

489 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVIÇOS DE 

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
01000 

mailto:licitacao@borrazopolis.pr.gov.br


 
 

3.1 - O valor global estimado para contratação será de R$ 33.879,99 (trinta e três mil oitocentos e 

setenta e nove reais e noventa e nove centavos) 

 

 A  presente   CHAMADA   PUBLICA   ficará   ABERTA   POR   UM   PERÍODO   

MÍNIMO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a   partir   da   data   da   divulgação   no   site, e   os   

respectivos   documentos deverão   ser   encaminhados   ao   e-mail:   

licitacao@borrazopolis.pr.gov.br, preferencialmente fazendo referência a DISPENSA DE VALOR Nº 

02/2023. 

 

 

4.0 DA HABILITAÇÃO 

 

Habilitação Jurídica e Fiscal: 

 

• Prova e inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ; 

• Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, e se tratando de 

sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus 

administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de eleição de seus 

dirigentes devidamente registrados em se  tratando de   sociedades   civis   com   ou   sem   fins   

lucrativos. Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que a instituiu; 

Certificado da Condição de Micro empreendedor Individual – MEI; 

• Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos 

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

• Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual; 

• Certidão Negativa de Débito do Município Sede da

 Empresa (CND Municipal); 

• Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

• Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa

 ou dos representantes das entidades (RG); 

 

Proposta de Preço/Cotação: 

 

A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste 

Edital. 

 

As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão 

desconsideradas julgando- se pela desclassificação. 

 

Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital.  

Devendo obedecer ao valor estipulado pela administração. 

 

 5.0 – DO PAGAMENTO:  

 

O pagamento será efetuado pelo (a) contratante até 05 (cinco) dias úteis do mês subsequente, 

mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente. 

  

Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá 

manter a regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação; 

 

6.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 



 
Poderá o Município revogar o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em   parte, por   

conveniência   administrativa   e   interesse   público, decorrente   de fato superveniente, devidamente 

justificado. 

 

O Município deverá anular o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, 

sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação. 

 

A    anulação    do    procedimento    de    Chamada    Pública, não    gera    direito    à 

indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art.  71 da Lei Federal nº 14.133/21. 

 

Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município. 

 

 

Borrazópolis - PR, 08 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

______________________________ 

Dalton Fernandes Moreira 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I 

DISPENSA DE VALOR COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

DO OBJETO: 

 

Constitui o objeto do presente Termo de Referência para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM APRESENTAÇÃO DO TIPO TRIO ELÉTRICO PARA O CARNAVAL 

MINICIPAL 2023, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

 

DA ESPECIFICAÇÃO E VALOR 

 

   

ITEM DESCRIÇÃO QUANT Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 

Locação de trio elétrico para o evento 

Carnaval 2023 com Caminhão trucado - 

Equipado com som e luz em suas laterais: 

Som 

4 caixas de graves,  contendo dois alto falante 

cada caixa. 

8 caixas LINE, contendo um alto falante de 12 

polegadas e um drive cada caixa. 

2 retornos de chão. 

01 mesa de som. 

6 amplicadores. 

01 processador de som. 

Cabeamentos e extensões necessárias. 

 

 Luz. 

06  moving Head. 

06 canhões de led. 

02 Skam DMx 

1 lazer 

01 mesa DMX. 

Cabeamentos e extensões necessárias. 

Incluso motorista e operador de som 

03 DIÁRIA 
R$ 

11.293,33 

R$              

33.879,99 

     

R$            

33.879,99 

 

  

 

DA JUSTIFICATIVA 

 

A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, justifica- se: 

Pela importância em fornecer cultura e entretenimento para os munícipes, tendo em vista a chegada do 

feriado nacional “Carnaval”, em que poderá haver maior interação entre a população após os anos de 

pandemia. 

 

 



 
REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Para realização dos serviços em suas diversas etapas, a contratada deverá comprovar 

experiência, por meio de atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado que já ofertou os itens acima iguais ou por semelhança. 

 

 

DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

 

Os serviços deverão ser prestados no município de Borrazópolis/PR, nos dias 18 de 19 de 

fevereiro das 22h às 03h e no dia 20 de fevereiro das 16h às 00h. 

Será de responsabilidade da Contratada todos os tributos incidentes ou que venham a incidir 

sobre os serviços, ou encargos sociais, inclusive despesas com pessoal, material, equipamentos, 

locomoção, passagens, diárias, alimentação, estadia, frete, cargas e quaisquer outros custos similares 

advindos do serviço prestado. 

 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA VIGÊNCIA 

 

Os serviços deverão ser prestados no município de Borrazópolis/PR, nos dias 18 de 19 de 

fevereiro das 22h às 03h e no dia 20 de fevereiro das 16h às 00h. 

O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses, nos termos do art. 105 e 106 da Lei 

Federal 14.133/2021, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do disposto no art. 107 da 

referida norma. 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o acompanhamento e a 

fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos. 

 

Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais 

imperfeições no equipamento. 

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições contratuais. 

Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para o cumprimento 

do objeto; 

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações 

assumidas pela empresa na sua proposta. 

Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias à execução 

do objeto; 

Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as 

condições preestabelecidas. 

Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem prestados. 

Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que 

não mereça sua confiança, que embarace a fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou 

incompatível com o exercício de suas funções. 

Efetuar, quando julgar necessário, inspeção e vistoria dos serviços prestados, ou já 

previamente em execução, colocados à sua disposição, com a finalidade de verificar as condições em 

perfeita concordância com a proposta e o Presente instrumento Contratual. 

Efetuar o pagamento devido pela perfeita prestação dos serviços, desde que cumpridas todas 

as formalidades e exigências do contrato. 

Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do contrato ou ações previstas 

neste Termo; 

Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades previstas neste instrumento; 



 
Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem ônus para a 

administração a qualquer tempo, resguardando a CONTRATADA de seus direitos adquiridos; 

Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento; 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato, utilizando-se de 

empregados treinados, sem antecedentes criminais por improbidade ou prevaricação e de bom nível 

moral na prestação dos serviços em conformidade com o objeto. 

 

Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da execução do 

objeto, bem assim tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando repetição dos 

fatos. 

Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-se a mais 

ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE. 

Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a prevenção de acidentes. 

Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do objeto – cumprindo os 

prazos previstos neste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, 

licença, falta ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da legislação 

trabalhista vigente. 

Responsabilizar-se pelas despesas médicas e hospitalares com seus empregados, na forma da 

legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do contrato de trabalho, bem como 

dos servidores e terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a prestação do objeto, 

não cabendo qualquer ônus para a administração; 

Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em 

razão da execução do objeto do Termo de Referência, devendo orientar os empregados nesse sentido. 

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções; 

Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo estabelecido neste instrumento. 

A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar a 

apresentação de qualquer documento previsto no edital; 

O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

 

DO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Administração, ao 

qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará 

ciência à Administração; 

Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto 

aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário; 

A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência 

oficial e anotações; 

O relatório de entrega dos serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações 

pertinentes aos mesmos; 

Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como 

se fossem praticados pelo Contratante. 



 
 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 

principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 

O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 

dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 

suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 

 

 

DAS SANÇÕES 

 

Nos termos do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o descumprimento total ou parcial das 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita, poderá acarretar as seguintes 

sanções: 

Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, o 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

Dar causa à inexecução total do contrato; 

Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas acima, as seguintes 

penalidades, nos limites previstos no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021. 

 

O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no pagamento subsequente, sendo 

ainda aplicado juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês, ou 0,0333% por dia de atraso. 

Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será liquidado do seguro caução 

previsto neste instrumento. 

As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas cumulativamente, exceto as 

multas escalonadas por datas, e a multa de advertência. 

No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa 

prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a decisão 

final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo 

CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em 

até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada. 

 

 

 

 Borrazópolis, 08 de fevereiro de 2023 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

DISPENSA DE VALOR Nº 02/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2023 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 

 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APRESENTAÇÃO DO 

TIPO TRIO ELÉTRICO PARA O CARNAVAL MINICIPAL 2023. 

 

 

PROPOSTA: 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT Unidade 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 

Locação de trio elétrico para o 

evento Carnaval 2023 com 

Caminhão trucado - Equipado com 

som e luz em suas laterais: 

Som 

4 caixas de graves,  contendo dois 

alto falante cada caixa. 

8 caixas LINE, contendo um alto 

falante de 12 polegadas e um drive 

cada caixa. 

2 retornos de chão. 

01 mesa de som. 

6 amplicadores. 

01 processador de som. 

Cabeamentos e extensões 

necessárias. 

 

 Luz. 

06  moving Head. 

06 canhões de led. 

02 Skam DMx 

1 lazer 

01 mesa DMX. 

Cabeamentos e extensões 

necessárias. 

- Incluso motorista e operador de 

som 

03 DIÁRIA   

 

 

 

 

Valor Global da Proposta: ______ 

Validade da Proposta 60 dias. 

 

 



 
Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e     

outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada; 

 

Razão social: 

Nº do CNPJ: 

Endereço: 

 

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Edital. 

 

 

 

Borrazópolis, _____de_______________de 2022. 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável CPF: 

 

 

Obs.:   Identificação, assinatura   do   representante   legal   e   carimbo   do   CNPJ, se houver. 











ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

IN ME/SEGES N° 58/2022 

Diretrizes Gerais 

 Este estudo será lançado posteriormente no sistema 

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

 Este documento deve ser elaborado e assinado por todos os membros da Equipe 

de Planejamento da Contratação. 

 Apagar os itens marcados em vermelho que servem apenas como guia para o 

preenchimento deste documento. 

 O link para consulta da IN ME/SEGES 58/2022 está disponível 

em: https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-

informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-

de-8-de-agosto-de-2022 

 O Planejamento da Contratação deve ser elaborado em observância ao art. 20,  § 

1º, da IN SG/ME nº 05/2017 e IN ME/SEGES nº 58/2022. 

 Os itens a seguir são de preenchimento obrigatório.  

1 - Descrição das Necessidades 

Descrever a necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a 

perspectiva do interesse público (inciso I, art. 9º da IN ME/SEGES nº 58/2022).  

Preenchimento obrigatório, conforme Art. 9º, § 1º da IN 58/2022.  

2 - Área Requisitante 

Informar o nome do(s) órgão(s), setor(es) ou área(s) que solicitou(aram) a contratação. 

3 - Descrição dos Requisitos da Contratação 

Descrever os requisitos da contratação necessários e suficientes à escolha da solução, 

prevendo critérios e práticas de sustentabilidade, observadas as leis ou regulamentações 

específicas, bem como padrões mínimos de qualidade e desempenho (inciso II, art. 9º, da 

IN ME/SEGES nº 58/2022). 

No caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas 

justificativas. 

4 - Levantamento de Mercado 

Informa o levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e 

justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar, podendo, entre 

outras opções: 

a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades 

públicas, bem como por organizações privadas, no contexto nacional ou 

internacional, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, 

tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022


Administração; 

b) ser realizada audiência e/ou consulta pública, preferencialmente na forma 

eletrônica, para coleta de contribuições; 

c) em caso de possibilidade de compra, locação de bens ou do acesso a bens, 

ser avaliados os custos e os benefícios de cada opção para escolha da alternativa 

mais vantajosa, prospectando-se arranjos inovadores em sede de economia 

circular; e 

d) ser consideradas outras opções logísticas menos onerosas à Administração, 

tais como chamamentos públicos de doação e permutas  

(inciso III, art. 9º, a, b, c, e d da IN ME/SEGES nº 58/2022).  

No caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas 

justificativas. 

5 - Descrição da Solução como um todo 

Descrever a solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção 

e à assistência técnica, quando for o caso; (inciso IV, art. 9 da  IN ME/SEGES nº 

58/2022). 

No caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas 

justificativas. 

6 - Estimativa das Quantidades a serem Contratadas 

As quantidades a serem adquiridas devem ser justificadas em função do consumo e 

provável utilização, devendo a estimativa ser obtida, a partir de fatos concretos (Ex: série 

(ou média) histórica do consumo - atendo-se a eventual ocorrência vindoura capaz de 

impactar o quantitativo demandado, criação de órgão, acréscimo de atividades, 

necessidade de substituição de bens atualmente disponíveis etc.). A estimativa das 

quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos 

documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras 

contratações, de modo a possibilitar economia de escala, conforme inciso V, art. 9º da IN 

ME/SEGES nº 58/2022. 

Preenchimento obrigatório, conforme Art. 9º, § 1º da IN 58/2022.  

7 - Estimativa do valor da Contratação 

Estimar o valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo 

classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da 

licitação. (inciso VI, art. 9 da IN ME/SEGES nº 58/2022). 

Preenchimento obrigatório, conforme Art. 9º, § 1º da IN 58/2022.  

8 - Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022


Informar se a divisão do objeto representa, ou não, perda de economia de escala (Súmula 

247 do TCU). O parcelamento é regra, conforme Art. 40, caput, da Lei 14.133/2021. 

(inciso VII, art. 9 da IN ME/SEGES nº 58/2022).  

Preenchimento obrigatório, conforme Art. 9º, § 1º da IN 58/2022.  

9 - Contratações Correlatas e/ou Interdependentes 

Informar se há contratações que guardam relação/afinidade com o objeto da 

compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas, ou contratações futuras (inciso 

VIII, art. 9 IN ME/SEGES nº 58/2022).  

No caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas 

justificativas. 

10 - Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento 

Demonstrar a previsão da contratação no Plano de Contratações Anual, de modo a indicar 

o seu alinhamento com o instrumentos de planejamento do órgão ou entidade ou, se for o 

caso, justificando a ausência de previsão (inciso IX, art. 9 IN ME/SEGES nº 58/2022). 

No caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas 

justificativas. 

11 - Resultados Pretendidos  

Demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor 

aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis (inciso X, art. 

9 IN ME/SEGES nº 58/2022).  

No caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas 

justificativas. 

12 - Providências a serem Adotadas 

Informar as providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração 

do contrato, tais como adaptações no ambiente do órgão ou da entidade, necessidade de 

obtenção de licenças, outorgas ou autorizações, capacitação de servidores ou de 

empregados para fiscalização e gestão contratual (inciso XI, art. 9 IN ME/SEGES nº 

58/2022).  

No caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas 

justificativas. 

13 - Possíveis Impactos Ambientais  

Descrever os possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos 

requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa 

para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável, (inciso XII, art. 9 IN 

ME/SEGES nº 58/2022).  

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-no-58-de-8-de-agosto-de-2022


No caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas 

justificativas. 

14 - Declaração de Viabilidade / Posicionamento Conclusivo 

Preenchimento obrigatório, conforme Art. 9º, § 1º da IN 58/2022.  

(  ) Esta Equipe de Planejamento da Contratação declara VIÁVEL esta contratação com 

base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso inciso XIII, art. 9 IN 

ME/SEGES nº 58/2022. 

(  )  Esta Equipe de planejamento declara INVIÁVEL esta contratação com base neste 

Estudo Técnico Preliminar, consoante o  inciso  inciso XIII, art. 9 IN ME/SEGES nº 

58/2022. 

Justificativa da Viabilidade/Inviabilidade: 

<<Informar aqui a justificativa para a viabilidade ou inviabilidade da contratação>> 

15 - Responsáveis 

Documento Assinado eletronicamente por 

<<Nome , matrícula SIAPE e CPF dos membros da Equipe de Planejamento da 

Contratação>> 



Proc. Administrativo 777/2023

De: Suzana B. - SMECE

Para: GAP - Gabinete do Prefeito 

Data: 02/02/2023 às 13:53:13

Setores envolvidos:

GAP, SMECE

Solicitação de abertura de processo licitatório

Assunto*: 

Solicitação de abertura de processo licitatório

I - Declaração do objeto*: 

Abertura de processo licitatório, visando a contratação de empresa para fornecimento e instalação de redes de proteção

esportiva para o Ginásio de esportes de Nova Tebas.

II - Justificativa da contratação*: 

A presente solicitação se faz necessária considerando a necessidade de substituição das redes existentes no ginásio, pois as

mesmas se encontram em um estado bem precário;

Considerando as melhorias realizadas no ginásio de esportes, a aquisição e instalação de novas redes se faz necessário para

garantir a segurança de jogadores assim como, do público que faz uso das arquibancadas.

Diante ao exposto, esta secretaria solicita a possibilidade de contratação para o objeto mencionado através de Contratação

Direta na Forma Eletrônica, pelo menor valor encontrado na pesquisa de preços.

III- Critérios de pagamento*: 

O pagamento será efetuado após a declaração formal (recebimento definitivo) da aceitação dos produtos e serviços e

mediante a apresentação da fatura/nota fiscal emitida pela contratada devidamente discriminada, com a informação dos

dados bancários.

IV - Fontes de recursos a serem utilizadas*: 

As despesas deverão ocorrer pelas fontes de recursos: 1000.

V - Estimativas dos preços*: 

O levantamento de preços foi realizado em conformidade com a recomendação da Instrução Normativa 065/2021 e Lei

14.133/2021.

Para o termo de referência, observou -se por parte dessa Secretaria a viabilidade de utilizar-se a média de preço como

critério para abertura do processo.

VI - Período de vigência*: 

Solicitamos que o contrato tenha vigência de 04 meses a partir da data de sua assinatura.

VII - Forma de execução*: 

A empresa vencedora terá o prazo de 15 dias após a emissão da Solicitação de Despesa emitida pelo Departamento de
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Compras para a entrega dos produtos e serviços. 

Boa tarde, segue para sua apreciação e possível deferimento, solicitação de abertura de
processo licitatório para contratação de empresa para fornecimento e instalação de redes de
proteção esportiva para o Ginásio de esportes de Nova Tebas. 

Fico no aguardo do seu retorno, e permaneço a disposição para esclarecimentos que se façam
necessários. Segue em anexo termo de referencia dos produtos e serviços.

Atenciosamente 

Suzana Nascimento Borges

DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DME)

Anexos:

termo_de_referencia_redes_de_protecao_ginasio.pdf
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Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte 

Avenida Belo Horizonte, 680– Centro – CEP: 85250.000- Estado do Paraná 

Fone (42) 36431109 – CNPJ: 80.620.175/0001-05 e-mail: educacao.nt@hotmail.com 

 

TERMO DE REFERENCIA 

ITEM DESCRIÇÃO UM/MED QUANT 
01 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 REDE 

DE PROTEÇÃO PARA QUADRA 
ESPORTIVA – FIO 4MM / MALHA 10 X10 
CM EM SEDA POLIESTER LATERAL DA 
QUADRA: 6 M DE ALTURA X 42,00 M DE 

LARGURA, NO TOTAL DE 252 M².  
OBS: INCLUSO TODOS OS MATERIAIS 
NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO. 

 

M² 252 

02 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 REDES 
DE PROTEÇÃO PARA QUADRA 

ESPORTIVA– FIO 4MM / MALHA 10 X 
10CM EM POLIÉSTER (SEDA). FUNDOS 
DA QUADRA: 6 M DE ALTURA X 23,00M 

DE LARGURA, NO TOTAL DE 276 M². OBS: 
INCLUSO TODOS OS MATERIAIS 

NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO. 
 

M² 276 
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  Proc. Administrativo 1- 777/2023

De: Clodoaldo S. - GAP

Para: SMECE - Sec. Mun. da Educação Cultura e Esporte 

Data: 02/02/2023 às 14:58:11

 

Sra . Secretária.

Segue  Deferido . 

_

Clodoaldo Fernandes Dos Santos 

Prefeito Municipal

1Doc:  Proc. Administrativo 2- 777/2023        5/43



Proc. Administrativo 2- 777/2023

De: Suzana B. - SMECE

Para: SMLC - Sec. Mun. Licitação e Contratos 

Data: 03/02/2023 às 13:28:37

Setores envolvidos:

GAP, SMECE, SMLC

Solicitação de abertura de processo licitatório

 

Boa tarde, segue documentação completa para análise prévia: termo de referencia, oficio cesta de preços, cesta de
preços, orçamentos e demais documentos comprobatórios da pesquisa de formação de preços.

Ressalto uma correção por erro de digitação. Na Justificativa da contratação onde se lia: " Diante ao exposto, esta
secretaria solicita a possibilidade de contratação para o objeto mencionado através de Contratação Direta na Forma
Eletrônica, pelo menor valor encontrado na pesquisa de preços". Passa a ler-se: Diante ao exposto, esta secretaria
solicita a possibilidade de contratação para o objeto mencionado através de Contratação Direta na Forma Eletrônica,
pela média do valor encontrado na pesquisa de preços.

Atenciosamente

_

Suzana Nascimento Borges 

DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DME)

Anexos:

pdf_completo.pdf
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Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte 

Avenida Belo Horizonte, 680– Centro – CEP: 85250.000- Estado do Paraná 

Fone (42) 36431109 – CNPJ: 80.620.175/0001-05 e-mail: educacao.nt@hotmail.com 

 

TERMO DE REFERENCIA 

ITEM CÓDIGO 
CATMAT 

DESCRIÇÃO UM/MED QUANT 

01 235576 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 
REDE DE PROTEÇÃO PARA 

QUADRA ESPORTIVA – FIO 4MM / 
MALHA 10 X10 CM EM SEDA 

POLIESTER LATERAL DA 
QUADRA: 6 M DE ALTURA X 42,00 

M DE LARGURA, NO TOTAL DE 
252 M².  

OBS: INCLUSO TODOS OS 
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA 

A INSTALAÇÃO. 
 

M² 252 

02 235576 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 
REDES DE PROTEÇÃO PARA 

QUADRA ESPORTIVA– FIO 4MM / 
MALHA 10 X 10CM EM POLIÉSTER 
(SEDA). FUNDOS DA QUADRA: 6 

M DE ALTURA X 23,00M DE 
LARGURA, NO TOTAL DE 276 M². 

OBS: INCLUSO TODOS OS 
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA 

A INSTALAÇÃO. 
 

M² 276 
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Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte 

Avenida Belo Horizonte, 680– Centro – CEP: 85250.000- Estado do Paraná 

Fone (42) 36431109 – CNPJ: 80.620.175/0001-05 e-mail: educacao.nt@hotmail.com 

 

Ofício nº010/2023                                                 

   Nova Tebas, 02 de fevereiro de 2023. 

A Senhora  
Suzana do Nascimento Borges 
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
Nova Tebas- Paraná 

Assunto: Cesta de preços. 

Agente responsável: Adélia Aparecida do Nascimento. 

Fontes consultadas: Fornecedores Físicos, Painel de Preços Ministério da 
Economia/Compras, Mídia de amplo acesso/internet, Menor Preço Nota Paraná e 
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

Série de preços: cesta de preço em anexo. 

Método matemático aplicado: média de preços. 

Justificativa para a metodologia: média de preços. 

Demais informações: Os levantamentos de preços foram realizados em 

conformidade com o recomendado da Instrução Normativa Nº 065/2021 e Lei 

14.133/2021. 

Informo que para o objeto solicitado foi encontrado resultados através dos seguintes 
parâmetros: 

 

 Painel de Preços Ministério da Economia/Compras:  o item foi encontrado 

através da plataforma compras governamentais através do código CATMAT e 

considerado a média de valores do mesmo.   

Mídia de Amplo acesso – Internet: as pesquisas foram realizadas no dia 

01/02/2023 em sítio eletrônico especializado.  

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

S
U

Z
A

N
A

 N
A

S
C

IM
E

N
T

O
 B

O
R

G
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//n

ov
at

eb
as

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
44

0-
8A

E
6-

B
16

B
-4

33
D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

44
0-

8A
E

6-
B

16
B

-4
33

D

1Doc:  Proc. Administrativo 2- 777/2023        8/43



                  

 
 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte 

Avenida Belo Horizonte, 680– Centro – CEP: 85250.000- Estado do Paraná 

Fone (42) 36431109 – CNPJ: 80.620.175/0001-05 e-mail: educacao.nt@hotmail.com 

 

Fornecedor Físico: foi solicitado via e-mail o pedido de cotação formal para 

09 (nove) empresas diferentes no dia 26/01/2023, porém até a data presente 

da elaboração da cesta houve retorno apenas de 01 (uma) dessas empresas. 

Contudo houve a busca de preço em outras fontes, porém sem êxito. 

Menor Preço Nota Paraná: foi realizada a pesquisa no dia 02/02/2023, foi 

realizada a busca com todas as regiões do Paraná pelos últimos 180 dias, 

porém não foram encontrados resultados. 

        Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP): a pesquisa foi realizada                        

entre os dias 26/01 e 02/02/2023 e não foram encontrados contratações 

públicas do item. 

        Publicação Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Tebas: foi 

solicitado a publicação referente a solicitação de orçamento na data de 

27/01/2023, com intuito de conseguir mais fornecedores com o interesse de 

fornecedor o objeto, porém até a presente data não houve retorno de 

interessados. 

 

 

 

 

 

                                                                                      

Adélia Aparecida do Nascimento 
Técnica pedagógica 
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ITEM CÓDIGO 
CATMAT DESCRIÇÃO DO PRODUTO UN/MED QTD. MENOR PREÇO 

NOTA PARANÁ

PAINEL PREÇO 
MINISTÉRIO 

ECONOMIA/COM
PRASNET

MIDIA DE 
AMPLO 

ACESSO/INT
ERNET

PORTAL 
NACIONAL DE 

CONTRTAÇÕES 
PÚBLICAS 

(PNCP)

AZZURE 
CORDAS E 

REDES 
ESPORTIVAS

MÉDIA DE 
PREÇO TOTAL

1 235576

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 REDE DE PROTEÇÃO PARA 
QUADRA ESPORTIVA – FIO 4MM / MALHA 10 X10 CM EM SEDA 
POLIESTER LATERAL DA QUADRA: 6 M DE ALTURA X 42,00 M 
DE LARGURA, NO TOTAL DE 252 M². OBS: INCLUSO TODOS 

OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO 

M² 252 NÃO 
ENCONTRADO R$ 6.30 R$ 10.86 NÃO 

ENCONTRADO R$ 14.90 R$ 10.68 R$ 2,691.36

2 235576

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 REDES DE PROTEÇÃO 
PARA QUADRA ESPORTIVA– FIO 4MM / MALHA 10 X 10CM EM 
POLIÉSTER (SEDA). FUNDOS DA QUADRA: 6 M DE ALTURA X 
23,00M DE LARGURA, NO TOTAL DE 276 M². OBS: INCLUSO 

TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO.

M² 276 NÃO 
ENCONTRADO R$ 6.30 R$ 10.86 NÃO 

ENCONTRADO R$ 14.90 R$ 10.68 R$ 2,947.68

R$ 5,639.04

MENOR PREÇO
MÉDIA DE PREÇO
TOTAL

TOTAL
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                  AZZURE IND. E COM. DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS EIRELI 

              RUA RUI BARBOSA Nº 261- CENTRO - CEP 87185-000  

FLORAI-PR CNPJ 37.082.727/0001-75 - Insc. Est. 90847147-44 

  Fone (44) 99961-1361 – e-mail: azzureredes@gmail.com 
 
 

 
ORÇAMENTO 

 
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS-PR 

 

Qtde Und Produto Valor 
Unitário 

Valor 
total 

252 M² AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 REDE DE PROTEÇÃO PARA 
QUADRA ESPORTIVA – FIO 4MM / MALHA 10 X10 CM EM 
SEDA POLIESTER LATERAL DA QUADRA: 6 M DE ALTURA X 
42,00 M DE LARGURA, NO TOTAL DE 252 M².  
OBS: INCLUSO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A 
INSTALAÇÃO. 
 

14,90 3.754,80 

276 M² AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 REDES DE PROTEÇÃO PARA 
QUADRA ESPORTIVA– FIO 4MM / MALHA 10 X 10CM EM 
POLIÉSTER (SEDA). FUNDOS DA QUADRA: 6 M DE ALTURA X 
23,00M DE LARGURA, NO TOTAL DE 276 M². OBS: INCLUSO 
TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO. 
 

14,90 4.112,40 

Valor total R$ 
Sete mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos. 

 

7.867,20 

 

Validade: 30 (Trinta) dias. 

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS 

FORMA DE PAGAMENTO: A combinar 

FLORAÍ-PR, 26  DE JANEIRO DE 2023. 

 

 
 

 

___________________________________________________ 
AZZURE IND. E COM. DE REDES E CORDAS ESPORTIVAS EIRELI 

CNPJ:37.082.727/0001-75 – INSCR. EST:90847147-44 
CAMILA PITARELLI PADOVANI 

CPF: 119.095.789-24     RG: 14.399.794-4 SESP-PR 
SOCIA PROPRIETARIA 

 

 

 

 

Confira as ofertas no nosso site oficial: www.azzureredes.com 
 

AZZURE CORDAS E REDES ESPORTIVAS 

Nosso objetivo é atender-lhe da melhor maneira possível, sempre oferecendo a melhor 

experiência de compra para nossos clientes! 

CAMILA PITARELLI 

PADOVANI:11909

578924

Assinado de forma digital por 

CAMILA PITARELLI 

PADOVANI:11909578924 

Dados: 2023.01.26 16:47:13 

-03'00'
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Relatório gerado dia: 26/01/2023 às 17:34
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

  

MÉDIA MEDIANA MENOR
R$ 6,30 R$ 6,30 R$ 6,30

Quantidade total de registros: 1
Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS
Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra
METRO 235576 2022

RESULTADO 1
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00128/2022
Número do Item: 00002
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a eventual aquisição, através do sistema de
registro de preços, de telas e redes de proteção, com colocação, para cozinhas, quadras esportivas, janelas e sacadas, no
âmbito das secretarias municipais do Município de Sombrio/SC, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Quantidade Ofertada: 3.000
Valor Proposto Unitário: R$ 12,33
Valor Unitário do Item: R$ 6,3
Código do CATMAT: 235576
Descrição do Item: REDE PROTEÇÃO, MATERIAL:SEDA, TAMANHO FIO:Nº 4, TAMANHO TRAMA:10 CM X 10 CM,
COMPRIMENTO:20 M, LARGURA:10 M
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: METRO
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: REDESPORTES
Data do Resultado: 26/08/2022

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: H. F. SOLUCOES LTDA
CNPJ/CPF: 17886949000133
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO
Órgão: ESTADO DE SANTA CATARINA
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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Relatório gerado dia: 26/01/2023 às 17:34
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

S
U

Z
A

N
A

 N
A

S
C

IM
E

N
T

O
 B

O
R

G
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//n

ov
at

eb
as

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
44

0-
8A

E
6-

B
16

B
-4

33
D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

44
0-

8A
E

6-
B

16
B

-4
33

D

1Doc:  Proc. Administrativo 2- 777/2023        13/43



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

S
U

Z
A

N
A

 N
A

S
C

IM
E

N
T

O
 B

O
R

G
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//n

ov
at

eb
as

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
44

0-
8A

E
6-

B
16

B
-4

33
D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

44
0-

8A
E

6-
B

16
B

-4
33

D

1Doc:  Proc. Administrativo 2- 777/2023        14/43



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

S
U

Z
A

N
A

 N
A

S
C

IM
E

N
T

O
 B

O
R

G
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//n

ov
at

eb
as

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
44

0-
8A

E
6-

B
16

B
-4

33
D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

44
0-

8A
E

6-
B

16
B

-4
33

D

1Doc:  Proc. Administrativo 2- 777/2023        15/43



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

S
U

Z
A

N
A

 N
A

S
C

IM
E

N
T

O
 B

O
R

G
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//n

ov
at

eb
as

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
44

0-
8A

E
6-

B
16

B
-4

33
D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

44
0-

8A
E

6-
B

16
B

-4
33

D

1Doc:  Proc. Administrativo 2- 777/2023        16/43



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

S
U

Z
A

N
A

 N
A

S
C

IM
E

N
T

O
 B

O
R

G
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//n

ov
at

eb
as

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
44

0-
8A

E
6-

B
16

B
-4

33
D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

44
0-

8A
E

6-
B

16
B

-4
33

D

1Doc:  Proc. Administrativo 2- 777/2023        17/43



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

S
U

Z
A

N
A

 N
A

S
C

IM
E

N
T

O
 B

O
R

G
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//n

ov
at

eb
as

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
44

0-
8A

E
6-

B
16

B
-4

33
D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

44
0-

8A
E

6-
B

16
B

-4
33

D

1Doc:  Proc. Administrativo 2- 777/2023        18/43



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

S
U

Z
A

N
A

 N
A

S
C

IM
E

N
T

O
 B

O
R

G
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//n

ov
at

eb
as

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
44

0-
8A

E
6-

B
16

B
-4

33
D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

44
0-

8A
E

6-
B

16
B

-4
33

D

1Doc:  Proc. Administrativo 2- 777/2023        19/43



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

S
U

Z
A

N
A

 N
A

S
C

IM
E

N
T

O
 B

O
R

G
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//n

ov
at

eb
as

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
44

0-
8A

E
6-

B
16

B
-4

33
D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

44
0-

8A
E

6-
B

16
B

-4
33

D

1Doc:  Proc. Administrativo 2- 777/2023        20/43



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

S
U

Z
A

N
A

 N
A

S
C

IM
E

N
T

O
 B

O
R

G
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//n

ov
at

eb
as

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
44

0-
8A

E
6-

B
16

B
-4

33
D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

44
0-

8A
E

6-
B

16
B

-4
33

D

1Doc:  Proc. Administrativo 2- 777/2023        21/43



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

S
U

Z
A

N
A

 N
A

S
C

IM
E

N
T

O
 B

O
R

G
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//n

ov
at

eb
as

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
44

0-
8A

E
6-

B
16

B
-4

33
D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

44
0-

8A
E

6-
B

16
B

-4
33

D

1Doc:  Proc. Administrativo 2- 777/2023        22/43



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

S
U

Z
A

N
A

 N
A

S
C

IM
E

N
T

O
 B

O
R

G
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//n

ov
at

eb
as

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
44

0-
8A

E
6-

B
16

B
-4

33
D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

44
0-

8A
E

6-
B

16
B

-4
33

D

1Doc:          23/43



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

S
U

Z
A

N
A

 N
A

S
C

IM
E

N
T

O
 B

O
R

G
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//n

ov
at

eb
as

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
44

0-
8A

E
6-

B
16

B
-4

33
D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

44
0-

8A
E

6-
B

16
B

-4
33

D

1Doc:          24/43



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

S
U

Z
A

N
A

 N
A

S
C

IM
E

N
T

O
 B

O
R

G
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//n

ov
at

eb
as

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
44

0-
8A

E
6-

B
16

B
-4

33
D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

44
0-

8A
E

6-
B

16
B

-4
33

D

1Doc:          25/43



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

S
U

Z
A

N
A

 N
A

S
C

IM
E

N
T

O
 B

O
R

G
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//n

ov
at

eb
as

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
44

0-
8A

E
6-

B
16

B
-4

33
D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

44
0-

8A
E

6-
B

16
B

-4
33

D

1Doc:          26/43



A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

S
U

Z
A

N
A

 N
A

S
C

IM
E

N
T

O
 B

O
R

G
E

S
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//n

ov
at

eb
as

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
44

0-
8A

E
6-

B
16

B
-4

33
D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

44
0-

8A
E

6-
B

16
B

-4
33

D

1Doc:          27/43



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 8440-8AE6-B16B-433D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
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  Proc. Administrativo 3- 777/2023

De: Felipe V. - SMLC

Para: EDA - Equipe de Apoio 

Data: 03/02/2023 às 14:22:41

 

Segue processo para informatização e tomada de providência quanto aos demais atos.

_

Felipe Vujanski 

Secretário Municipal de Licitações e Contratos
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Proc. Administrativo 4- 777/2023

De: Diego C. - EDA

Para: PJ-AJ - Assessor Jurídico 

Data: 03/02/2023 às 14:38:23

Setores (CC):

PJ-AJ, DC

Setores envolvidos:

GAP, PJ-AJ, SMECE, SMLC, DC, EDA

Solicitação de abertura de processo licitatório

 

 Boa tarde!!

Segue processo para emissão de dotação orçamentária referente ao Pedido de Compra nº 684 e análise jurídica
inicial.

_

Diego Jorge Souza Couto 

Auxiliar Administrativo
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  Proc. Administrativo 5- 777/2023

De: Weusller M. - DC

Para: EDA - Equipe de Apoio  - A/C Diego C.

Data: 06/02/2023 às 09:45:46

 

Segue dotação orçamentária

_

Weusller Meurer

Contador

Anexos:

pedido_compra_684.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Weusller Meurer 06/02/2023 09:45:59 1Doc WEUSLLER MEURER CPF 062.XXX.XXX-40

Para verificar as assinaturas, acesse https://novatebas.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: C08D-265C-57D2-2E80 
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Pedido de Compra Nº 684
Exercício:

MUNICIPIO DE NOVA TEBAS

Paraná

 2023
** Data da Impressão **

06/02/2023

Encaminhado para: Setor Licitação

Data: 03/02/2023 Centro Custo: 

Prazo Entrega / Execução:  Dias Prazo Pagamento: O pagamento será efetuado após a declaração formal

Contato: SUZANA DO NASCIMENTO BORGES

Sistema de Registro de Preço - SRP ? NÃO 

Tipo: Repasse Obrigatório Faturamento: Prefeitura

Informações Gerais do Pedido

06001-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE REFERÊNCIA

Lote Ord. Cód. Item Quantidade Unidade Especificações Gerais Valor Unitário Valor Total

Bens ou Serviços a Licitar

 1  503033 M² AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 REDE DE 
PROTEÇÃO PARA QUADRA ESPORTIVA – FIO 4MM / 
MALHA 10 X10 CM EM SEDA POLIESTER LATERAL 
DA QUADRA: 6 M DE ALTURA X 42,00 M DE 
LARGURA, NO TOTAL DE 252 M². OBS: INCLUSO 
TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A 
INSTALAÇÃO.

 6,3000  1.587,60 252.00  1 

 1  503034 M² AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 REDES DE 
PROTEÇÃO PARA QUADRA ESPORTIVA– FIO 4MM / 
MALHA 10 X 10CM EM POLIÉSTER (SEDA). FUNDOS 
DA QUADRA: 6 M DE ALTURA X 23,00M DE 
LARGURA, NO TOTAL DE 276 M². OBS: INCLUSO 
TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A 
INSTALAÇÃO.

 6,3000  1.738,80 276.00  2 

Lote Ord. Cód. Item Especificações Técnicas, Detalhamentos ou Memorial Descritivo

Justificativas das Necessidades dos Bens ou ServiçosLote Ord. Cód. Item

Condições EspecificasLote Ord. Cód. Item

Dotações Orçamentária

1000 MATERIAL DE CONSUMO0600327812120126053390300000

Responsáveis pelo Contrato

Fiscal

Gestor

Nome CPF RG Cargo/FunçãoMatrícula Ciente (Ass.)

Assin. do Gerente ou Diretor da Área  - Nome ou Carimbo

Responsável pela elaboração Responsável pela conferência e emissão do Pedido

Autorizo a Licitação para a aquisição dos itens deste Pedido de Compra

DIEGO JORGE SOUZA COUTO

Assinatura - Nome ou Carimbo

Secretário(a) Municipal

www.elotech.com.br Pág. 1/1
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: C08D-265C-57D2-2E80

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

WEUSLLER MEURER (CPF 062.XXX.XXX-40) em 06/02/2023 09:45:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:
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  Proc. Administrativo 6- 777/2023

De: Débora P. - PJ-AJ

Para: PJ - Procurador jurídico 

Data: 07/02/2023 às 15:37:25

 

Segue parecer jurídico para análise, assinatura e encaminhamento.

_

Débora Cristina Parteka

Assessora Jurídica

OAB/PR 104.202

Anexos:

PARECER_N_046_2023_Dispensa_Eletronica_Rede_Ginasio.pdf
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Procuradoria Jurídica 
Av. Belo Horizonte 695 - Centro - CEP: 85.250-000 - Fone (42) 3643-1109 - CNPJ: 80.620.172/0001-05 

email: juridiconovatebas@gmail.com 

 

 

 
 

PARECER JURÍDICO N° 046/2023 
 

 
De: Procuradoria Jurídica do Município de Nova Tebas-PR. 
..Para: Secretaria Municipal de Licitaçóes e Contratos. 
Ref.:  Proc. Administrativo 777/2023. 
           

A Secretaria Municipal de Licitações e Contratos inquire esta 
Procuradoria Jurídica a respeito da viabilidade de contratar-se, por dispensa de 
licitação na forma eletrônica a "contratação de empresa para fornecimento 
e instalação de redes de proteção esportiva para o Ginásio de esportes de 
Nova Tebas - PR.” O pedido foi deferido pelo  Prefeito através do Despacho 1- 
777/2023. 

 
De início, cumpre registrar que a licitação é regra para as aquisições pela 

Administração Pública. Todavia, como na antiga Lei 8.666/93, a nova Lei das 
Licitações nº 14.133/2021, de igual modo permite, como exceção à regra, a 
dispensa de licitação nos casos previstos no seu Art. 75. 

 
Contudo, é dever de ofício advertir a autoridade competente acerca da 

cautela a ser adotada para efetivar as contratações diretas, vez se tratar de 
ilícito penal dispensar licitações fora das hipóteses legais ou sem a observância 
dos parâmetros formais aplicáveis à espécie. 

 
Destarte, o papel desta Procuradoria Jurídica é recomendar que a 

justificativa seja a mais completa possível, orientando o Órgão assistido, se for 
o caso, pelo seu aperfeiçoamento ou reforço, na hipótese de ela se revelar 
insuficiente, desproporcional ou desarrazoada, de forma a não deixar margem 
para eventuais questionamentos. 

 
Necessário ressaltar, ainda, que o § 4º do Art. 53 da Lei nº 14.133/2021, 

ao contrário da legislação anterior que restringia o parecer apenas aos aspectos 
jurídicos, excluídos aqueles de natureza técnica, agora determina que o 
assessoramento jurídico da Administração, também deve realizar o controle 
prévio de legalidade de contratações diretas. 

 

Este controle prévio compreenderá uma generalidade de situações 
relacionadas ao processo da contratação que deverão ser analisadas, elencando- 
se, dentre outras peculiaridades: o objeto; a adequação dos normativos; o 
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Procuradoria Jurídica 
Av. Belo Horizonte 695 - Centro - CEP: 85.250-000 - Fone (42) 3643-1109 - CNPJ: 80.620.172/0001-05 

email: juridiconovatebas@gmail.com 

 

 

planejamento; a viabilidade da contratação e dos resultados pretendidos. 

 
Em relação à adequação a norma, sendo R$ 5.639,04 (cinco mil, 

seiscentos e trinta e nove reais, quatro centavos), que está abaixo do valor 
imposto no Art. 75, “II” na Lei 14.133/2021. Vejamos: 

 
Art. 75. É dispensável a licitação: 
(...) 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e 
compras;   

 
Entretanto e não obstante partimos da premissa de que a autoridade 

competente municiou-se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a 
sua adequação ao interesse público, os documentos trazidos à analise (a 
saber: Ofício de solicitação, Ofício 010/2022,  ambos da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Esporte (Termo de referência, cesta de preços, pedidos, 
orçamentos e publicações).  

 
Do Objeto 
Conforme a fundamentação da contratação elaborada pela Secretaria 

Municipal de Educação e pela documentação em anexo, verifica-se que a 
pretensão é a contratação de empresa para fornecimento e instalação de redes 
de proteção esportiva para o Ginásio de esportes de Nova Tebas. 

 
Do Planejamento 
 

Quanto ao planejamento da aquisição do objeto, extrai-se que contém 
tais informações no  Termo de Referência e no Oficio de Solicitação do 
presente processo. 

 
Da viabilidade da contratação e dos resultados pretendidos 
 
Neste quesito, o Ofício de solicitação, explana que a aquisição do 

objeto será para  substituição das redes existentes no ginásio, pois as mesmas 
se encontram em um estado bem precário, as melhorias a serem realizadas no 
ginásio de esportes se faz necessário para garantir a segurança de jogadores 
assim como, do público que faz uso das arquibancadas. 
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 Da Dispensa Eletrônica 

 Conforme disposto a Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de julho 
de 2021:  

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre a dispensa de 
licitação, na forma eletrônica, de que trata a Lei nº 14.133, de 
1º de abril de 2021, e institui o Sistema de Dispensa Eletrônica, 
no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica 
e fundacional. 
(...) 
Art. 4º Os órgãos e entidades adotarão a dispensa de licitação, 
na forma eletrônica, nas seguintes hipóteses: 
(...) 
II - contratação de bens e serviços, no limite do disposto no 
inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021; 

  
Conclusão 

 
Assim, por todo o exposto OPINO favoravelmente à abertura e 

prosseguimento do processo licitatório na modalidade de “Dispensa de 
Licitação” na forma eletrônica, para contratação de empresa para fornecimento 
e instalação de redes de proteção esportiva para o Ginásio de esportes, com 
fundamento no Art. 75, II da Lei 14.133/2021.  

 
Por derradeiro, cumpre esclarecer que os pareceres jurídicos, mesmo 

sob a égide da nova Lei de Licitações não possuem natureza vinculante, 
permitindo a autoridade competente decidir de forma diversa. 

S.M.J 
É o parecer. 

 
Nova Tebas-PR, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 
 
 

 
Marco Antonio Barbosa 

Procurador Jurídico - OAB/PR 30.782 
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Proc. Administrativo 7- 777/2023

De: MARCO B. - PJ

Para: EDA - Equipe de Apoio 

Data: 07/02/2023 às 16:25:07

Setores envolvidos:

GAP, PJ, PJ-AJ, SMECE, SMLC, DC, EDA

Solicitação de abertura de processo licitatório

 

 segue parecer assinado

_

Marco Antonio Barbosa 

Procurador Jurídico

 

Anexos:

PARECER_N_046_2023_Dispensa_Eletronica_Rede_Ginasio_Ass.pdf
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PARECER JURÍDICO N° 046/2023 
 

 
De: Procuradoria Jurídica do Município de Nova Tebas-PR. 
..Para: Secretaria Municipal de Licitaçóes e Contratos. 
Ref.:  Proc. Administrativo 777/2023. 
           

A Secretaria Municipal de Licitações e Contratos inquire esta 
Procuradoria Jurídica a respeito da viabilidade de contratar-se, por dispensa de 
licitação na forma eletrônica a "contratação de empresa para fornecimento 
e instalação de redes de proteção esportiva para o Ginásio de esportes de 
Nova Tebas - PR.” O pedido foi deferido pelo  Prefeito através do Despacho 1- 
777/2023. 

 
De início, cumpre registrar que a licitação é regra para as aquisições pela 

Administração Pública. Todavia, como na antiga Lei 8.666/93, a nova Lei das 
Licitações nº 14.133/2021, de igual modo permite, como exceção à regra, a 
dispensa de licitação nos casos previstos no seu Art. 75. 

 
Contudo, é dever de ofício advertir a autoridade competente acerca da 

cautela a ser adotada para efetivar as contratações diretas, vez se tratar de 
ilícito penal dispensar licitações fora das hipóteses legais ou sem a observância 
dos parâmetros formais aplicáveis à espécie. 

 
Destarte, o papel desta Procuradoria Jurídica é recomendar que a 

justificativa seja a mais completa possível, orientando o Órgão assistido, se for 
o caso, pelo seu aperfeiçoamento ou reforço, na hipótese de ela se revelar 
insuficiente, desproporcional ou desarrazoada, de forma a não deixar margem 
para eventuais questionamentos. 

 
Necessário ressaltar, ainda, que o § 4º do Art. 53 da Lei nº 14.133/2021, 

ao contrário da legislação anterior que restringia o parecer apenas aos aspectos 
jurídicos, excluídos aqueles de natureza técnica, agora determina que o 
assessoramento jurídico da Administração, também deve realizar o controle 
prévio de legalidade de contratações diretas. 

 

Este controle prévio compreenderá uma generalidade de situações 
relacionadas ao processo da contratação que deverão ser analisadas, elencando- 
se, dentre outras peculiaridades: o objeto; a adequação dos normativos; o 
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planejamento; a viabilidade da contratação e dos resultados pretendidos. 

 
Em relação à adequação a norma, sendo R$ 5.639,04 (cinco mil, 

seiscentos e trinta e nove reais, quatro centavos), que está abaixo do valor 
imposto no Art. 75, “II” na Lei 14.133/2021. Vejamos: 

 
Art. 75. É dispensável a licitação: 
(...) 
II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e 
compras;   

 
Entretanto e não obstante partimos da premissa de que a autoridade 

competente municiou-se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a 
sua adequação ao interesse público, os documentos trazidos à analise (a 
saber: Ofício de solicitação, Ofício 010/2022,  ambos da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Esporte (Termo de referência, cesta de preços, pedidos, 
orçamentos e publicações).  

 
Do Objeto 
Conforme a fundamentação da contratação elaborada pela Secretaria 

Municipal de Educação e pela documentação em anexo, verifica-se que a 
pretensão é a contratação de empresa para fornecimento e instalação de redes 
de proteção esportiva para o Ginásio de esportes de Nova Tebas. 

 
Do Planejamento 
 

Quanto ao planejamento da aquisição do objeto, extrai-se que contém 
tais informações no  Termo de Referência e no Oficio de Solicitação do 
presente processo. 

 
Da viabilidade da contratação e dos resultados pretendidos 
 
Neste quesito, o Ofício de solicitação, explana que a aquisição do 

objeto será para  substituição das redes existentes no ginásio, pois as mesmas 
se encontram em um estado bem precário, as melhorias a serem realizadas no 
ginásio de esportes se faz necessário para garantir a segurança de jogadores 
assim como, do público que faz uso das arquibancadas. 
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 Da Dispensa Eletrônica 

 Conforme disposto a Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de julho 
de 2021:  

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre a dispensa de 
licitação, na forma eletrônica, de que trata a Lei nº 14.133, de 
1º de abril de 2021, e institui o Sistema de Dispensa Eletrônica, 
no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica 
e fundacional. 
(...) 
Art. 4º Os órgãos e entidades adotarão a dispensa de licitação, 
na forma eletrônica, nas seguintes hipóteses: 
(...) 
II - contratação de bens e serviços, no limite do disposto no 
inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021; 

  
Conclusão 

 
Assim, por todo o exposto OPINO favoravelmente à abertura e 

prosseguimento do processo licitatório na modalidade de “Dispensa de 
Licitação” na forma eletrônica, para contratação de empresa para fornecimento 
e instalação de redes de proteção esportiva para o Ginásio de esportes, com 
fundamento no Art. 75, II da Lei 14.133/2021.  

 
Por derradeiro, cumpre esclarecer que os pareceres jurídicos, mesmo 

sob a égide da nova Lei de Licitações não possuem natureza vinculante, 
permitindo a autoridade competente decidir de forma diversa. 

S.M.J 
É o parecer. 

 
Nova Tebas-PR, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 
 
 

 
Marco Antonio Barbosa 

Procurador Jurídico - OAB/PR 30.782 

MARCO ANTONIO 

BARBOSA

Assinado de forma digital por 

MARCO ANTONIO BARBOSA 

Dados: 2023.02.07 16:24:19 

-03'00'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS - PR 

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2023 

(Processo Administrativo n.° 023/2023) 

 
Torna-se público que o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS - PR, por meio do(a) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS realizará Dispensa Eletrônica, com critério 

de julgamento (menor preço), na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável. 

 

Data da sessão: 13/02/2023 

Link: https://www.gov.br 
Horário da Fase de Lances: 8:30 às 14:30 horas. 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por 

dispensa de licitação para a Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 

redes de proteção esportiva para o Ginásio de esportes de Nova Tebas - PR. Conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus 

anexos. 

1.2. A contratação será dividida em itens, conforme tabela constante abaixo. 

 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

CATSER/ 
CATMAT 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 REDE DE 
PROTEÇÃO PARA QUADRA ESPORTIVA – FIO 
4MM / MALHA 10 X10 CM EM SEDA POLIESTER 
LATERAL DA QUADRA: 6 M DE ALTURA X 42,00 
M DE LARGURA, NO TOTAL DE 252 M². OBS: 
INCLUSO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS 
PARA A INSTALAÇÃO. 

14222 M² 252 6,30 1.587,60 

2 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 REDES DE 
PROTEÇÃO PARA QUADRA ESPORTIVA– FIO 
4MM / MALHA 10 X 10CM EM POLIÉSTER (SEDA). 
FUNDOS DA QUADRA: 6 M DE ALTURA X 23,00M 
DE LARGURA, NO TOTAL DE 276 M². OBS: 
INCLUSO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS 
PARA A INSTALAÇÃO. 

14222 M² 276 6,30 1.738,80 

1.2.1. Havendo mais de item ou lote faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de 

seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o fornecedor enviar 

proposta para todos os itens que o compõem. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste 

Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA. 

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa 

Eletrônica integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Comprasnet 4.0, disponível no 

endereço eletrônico <https://www.gov.br>. 

2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de 

Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao 

sistema e operacionalização. 
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2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou 

ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados. 

2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores: 

2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s); 

2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações: 

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a 

ele relacionados; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar 

sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de 

contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 

público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 

contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau; 

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 

de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 

infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 

contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista 

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico; 

2.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição 

a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 

comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do 

fornecedor; 

2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e 

2.2.5. sociedades cooperativas. 

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL 

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento 

de sua proposta inicial, na forma deste item. 

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, 

exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
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ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura do procedimento. 

3.2.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos 

para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a 

Contratada. 

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação dos serviços; 

3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 

sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

3.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses.  

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente 

o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-

la ou modificá-la; 

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:  

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores; 

3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

3.9.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e 

seus anexos; 

3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, 

assumindo como firmes e verdadeiras; 

3.9.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91. 

3.9.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4. FASE DE LANCES 

4.1. A partir das 8:30h da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será 

automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, 
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exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de 

lances também já previsto neste aviso. 

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação 

ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja 

vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo 

sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso 

de Contratação Direta. 

4.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de 

0,0001. 

4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado 

primeiro no sistema. 

4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do fornecedor. 

4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu 

encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente 

de classificação. 

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário 

indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou 

mecanismo similar. 

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para 

a contratação. 

5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá 

haver a negociação de condições mais vantajosas. 

5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela 

Administração. 

5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a 

ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para 

a contratação. 

5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do 

procedimento da dispensa eletrônica. 

5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos 

complementares, adequada ao último lance. 

5.3.1. Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta deverá 

encaminhar planilha com indicação de custos unitários e formação de preços, conforme 

modelo anexo, com os valores adequados à proposta vencedora. 

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

apresentação. 

5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

5.5.1. contiver vícios insanáveis; 

5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos; 
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5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, 

desde que insanável. 

5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 

executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance 

que: 

5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 

instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 

convenções coletivas de trabalho vigentes. 

5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa 

comprove a exequibilidade da proposta.   

5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não 

haja majoração do preço. 

5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 

esse regime. 

5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 

ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no 

objeto. 

5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

5.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

5.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, 

observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.  

 

6. HABILITAÇÃO 

6.1. Os documentos de habilitação exigidos serão os mesmos constantes na lei 14.133/2021, 

conforme constam no anexo 01 e será verificada por meio do Sicaf, assegurado aos demais 

participantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

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

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 

das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

6.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

6.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

6.2.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

6.2.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação 

6.2.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

6.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por 

meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

6.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando 

solicitado, a respectiva documentação atualizada. 

6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) 

certidão(ões) válida(s). 

6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o 

fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da 

Administração, sob pena de inabilitação. 

6.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital. 

6.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado 

(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão  

6.8. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não possuir quaisquer 

dos documentos exigidos no cadastro do SICAF, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Aviso de Contratação Direta. 

6.8.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou 

entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as 

condições de habilitação 

6.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado 

 

7. CONTRATAÇÃO 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será  

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso, 
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sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de 

Contratação Direta.  

7.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para 

que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu 

recebimento.  

7.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou 

instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

7.3. O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias, prorrogável conforme previsão 

nos anexos a este Aviso de Contratação Direta.  

7.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das 

condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo 

fornecedor durante a vigência do contrato. 

 

8. SANÇÕES 

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações 

previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:  

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

8.1.7.  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

8.1.10.  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 

os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da 

fase de lances. 

8.1.11.  praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 8.1.1 a 8.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 

ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos 

dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 

a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais 

grave; 

8.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

8.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

8.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

8.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

8.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

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

8.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

8.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

8.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de 

agente público.  

8.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, 

de 1999. 

8.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a 

este Aviso. 
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9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional de Contratações 

Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de 

Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de 

fornecimento que pretende atender. 

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento 

fracassado), a Administração poderá: 

9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data; 

9.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base 

ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e 

desde que atendidas às condições de habilitação exigidas. 

9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste 

procedimento. 

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de 

habilitação, conforme o caso. 

9.3. As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o 

comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto) 

9.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, 

cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo 

agente competente da Administração na respectiva notificação. 

9.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela 

Administração ou de sua desconexão. 

9.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

em contrário. 

9.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances 

observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na 

documentação relativa ao procedimento. 

9.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

9.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas 

em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

9.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação. 

9.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus 

anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 

9.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 

9.13. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes 

anexos: 
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9.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação; 

9.13.2. ANEXO II - Termo de Referência; 

9.13.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; 

9.13.4. ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA; 

 

 

 

 

 

______________________________________ Nova Tebas/PR, 08 de fevereiro de 2023. 

CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA TEBAS/PR 
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ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO, OS QUAIS JÁ DEVERÃO ESTAR 
CADASTRADOS NO SICAF PARA POSTERIOR CONSULTA APÓS CONSTATAÇÃO DO VENCEDOR 
 

1 Habilitação jurídica:  

1.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 

1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 

da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

1.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

1.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento 

no País; 

1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

2  Regularidade fiscal, social e trabalhista: 

2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

2.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

2.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

2.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

2.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

2.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

2.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados 

ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

3 Qualificação Econômico-Financeira:  

3.1 certidão negativa de falência e concordata e/ou balanço do último ano fiscal conforme 

cadastrado no SICAF; 
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ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA; 

 

Termo de Referência 
 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

CATSER/ 
CATMAT 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANT 

1 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 REDE DE PROTEÇÃO 
PARA QUADRA ESPORTIVA – FIO 4MM / MALHA 10 X10 CM 
EM SEDA POLIESTER LATERAL DA QUADRA: 6 M DE 
ALTURA X 42,00 M DE LARGURA, NO TOTAL DE 252 M². OBS: 
INCLUSO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A 
INSTALAÇÃO. 

14222 M² 252 

2 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 REDES DE PROTEÇÃO 
PARA QUADRA ESPORTIVA– FIO 4MM / MALHA 10 X 10CM 
EM POLIÉSTER (SEDA). FUNDOS DA QUADRA: 6 M DE 
ALTURA X 23,00M DE LARGURA, NO TOTAL DE 276 M². OBS: 
INCLUSO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A 
INSTALAÇÃO. 

14222 M² 276 
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ANEXO III – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO; 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2023 

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2023 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 023/2023      

 
 

Aos ______ de________ de 2022, no MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS - PR, inscrita no CNPJ 

sob o nº 80.620.172/0001-05, localizada na Avenida Belo Horizonte, nº 695, Centro em Nova 

Tebas - Pr, nos termos das Leis nº 14.133/2021, e das demais normas legais aplicáveis, 

conforme a classificação das propostas apresentadas na Dispensa Eletrônica de Licitação 

nº 004/2023, Contrato, homologada e adjudicada, do processo acima referenciado, e 

publicada no Diário Oficial desta Municipalidade, RESOLVE registrar os preços para 

aquisição de Caderneta da Criança, na forma do descrito no Termo de Referência (Anexo 

II Dispensa Eletrônica de Licitação nº 004/2023), que passa a fazer parte desta, tendo sido 

referido preço oferecido pela empresa ___________________, com sede 

_____________________, neste ato representada por seus representante legal Sr. 

_____________, portador da carteira de identidade nº ___________ e CPF nº 

______________, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar e no certame acima 

numerado, como segue: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 

1.1 O presente Contrato tem por objeto à Contratação de empresa para 
fornecimento e instalação de redes de proteção esportiva para o Ginásio 
de esportes de Nova Tebas - PR, conforme tabela abaixo: 
 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

MARCA/
MODELO 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 REDE DE 
PROTEÇÃO PARA QUADRA ESPORTIVA – FIO 
4MM / MALHA 10 X10 CM EM SEDA POLIESTER 
LATERAL DA QUADRA: 6 M DE ALTURA X 42,00 
M DE LARGURA, NO TOTAL DE 252 M². OBS: 
INCLUSO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS 
PARA A INSTALAÇÃO. 

 M² 252   

2 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 REDES DE 
PROTEÇÃO PARA QUADRA ESPORTIVA– FIO 
4MM / MALHA 10 X 10CM EM POLIÉSTER (SEDA). 
FUNDOS DA QUADRA: 6 M DE ALTURA X 23,00M 
DE LARGURA, NO TOTAL DE 276 M². OBS: 
INCLUSO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS 
PARA A INSTALAÇÃO. 

 M² 276   

TOTAL  

 

 

  1.2 – O Valor total do presente contrato é de R$ ______________________. 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE E DO REAJUSTAMENTO DOS 
PREÇOS  

 

2.1 O presente contrato terá a validade por um período de 4 (quatro) 
meses, a partir da sua assinatura. 

2.2 O Contrato poderá ser prorrogado conforme disposto na Lei 
14.133/2021. 

 

2.3 Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e 
irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente 
comprovadas das situações previstas na Lei nº 14.133/2021. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
  

 

3.1 As penalidades decorrentes da não execução/entrega do objeto da 
presente contratação ocorreram em conformidade as previsões 
legais constantes na Lei nº 14.133/2021. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO PARA FORNECIMENTO 
 

4.1 Conforme consta no Anexo II, os itens que compõe a 
presente dispensa de licitação deverão ser entregues em até 15 
(quinze) dias após a solicitação pelo departamento competente da 
Prefeitura Municipal de Nova Tebas – Pr, na Rua Luiza Laitner 
Moleta, Nº 877, Centro, Nova Tebas/PR, CEP: 85250-000, os quais 
serão acompanhados de maneira provisória por qualquer servidor 
designado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. 
Após concluídos os mesmos serão fiscalizados pela fiscal de 
contratos senhora LIDIANE KETTLYN DE LIZ DESIGNADO PELA 
PORTARIA N° 514/2021, tanto quanto à sua qualidade, como quanto 
à quantidade, fazendo-o mediante relatórios pormenorizados 
referentes a sua entrega. Fica pré designada a senhora CRISTIANE 
RODRIGUES como fiscal substituta no caso de indisponibilidade da 
fiscal já designada para o recebimento final dos serviços prestado. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

  
 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a declaração formal 
(recebimento definitivo) da aceitação dos produtos e serviços e mediante a 
apresentação da fatura/nota fiscal emitida pela contratada devidamente 
discriminada, com a informação dos dados bancários. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
0600327812120126053390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 

7. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
  

 

7.1 A CONTRATADA obriga-se, além de cumprir todos os encargos 
incidentes direta ou indiretamente sobre o objeto contratual e 
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demais obrigações legais e regulamentares, a executar o objeto 
deste contrato em estrita observância às especificações exigidas 
no aviso de Dispensa Eletrônica n° 004/2023, ao contido no 
respectivo Termo de Referência (Anexo II) e, ainda, às condições 
apresentadas em sua proposta. 

 

7.2 Em caso de divergências entre o estipulado nos documentos acima 
descritos, prevalecerá o disposto no Termo de Referência (Anexo II 
do aviso de Dispensa Eletrônica). 

 
 

7.3 Por inexecução total ou parcial das obrigações da CONTRATADA, 
a CONTRATANTE poderá rescindir a o contrato na forma da Lei 
nº 14.133/2021. 

 

8. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
  

8.1 Integram este Contrato, o Aviso de Contratação para Dispensa 
Eletrônica nº 004/2023 e seus Anexos, as propostas das 
empresas vencedoras, classificadas em primeiro lugar para os 
itens, no certame supra numerado. 

 

8.2 Fica eleito o foro da Comarca de Manoel Ribas - Pr para dirimir as 
questões derivadas do presente Contrato. 

 

8.3 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto na 
Lei nº 14.133/2021. 

 
     
 
    Nova Tebas/PR,___  de ______ de 2023. 
 
 
 
 
 

 __________________________________                
   CLODOALDO FERNANDES DOS SANTOS                       ________________________  
    Prefeito do Município de Nova Tebas - Pr                                    Representante Lega 
                         Contratante                                                                    Contratada 
 
 
 

 
Testemunhas:  
 
     
                    _________________________                             _________________________ 

 Assinatura e CPF       Assinatura e CPF 
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ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA; 
 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS - PR 
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 
Processo Administrativo n.° 

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
COMPOSIÇÃO DOS VALORES DA CONTRATAÇÃO 

 
 
Proposta que faz a empresa  , inscrita no CNPJ nº estabelecida na rua 
   ,   nº. , Bairro , cidade – UF , para o       fornecimento de 
bens para a Prefeitura Municipal de Nova Tebas/PR, conforme estabelecido na Dispensa Eletrônica  nº       
/2022 e seus anexos. 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. MARCA/ 
MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

01 Xxxx Xx Xx Xxx Xxx 

02 Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx 

 Total XXX 

 
 
Dados bancários vinculados ao CNPJ:   
Banco: Agência: Conta:   
 
 
 
 
A EMPRESA , DECLARA QUE: 
 
 
O prazo de validade da proposta é de ( ) dias (mínimo 60 dias). 
Estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bom como 
aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência e Minuta do 
Contrato. 
Estão inclusos nos valores cotados todos os impostos, taxas, seguros, transporte, uniforme e EPI´s, 
contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, 
 
 
taxa de administração, lucro, bem como, todos os outros custos que incidam ou venham a incidir, direta 
ou indiretamente, sobre o objeto desta contratação 
 
 
 

Assinatura do Responsável da empresa 
CPF:  
 



 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Licitacaophl03@gmail.com 

(43)3569-1179 – Ramal 203 (Raíssa Pimentel Vilas Boas) 

PREGOEIRO 
COMISSÃO DE PREGÃO – PORTARIA Nº 20/2023 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 
 

EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI 

1. PREÂMBULO 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito interno, 
Inscrita no CNPJ sob nº 76.167.717/0001-94, sito a Rua Geraldo Vieira, 410, Centro, Pinhalão – PR, torna 
público para conhecimento, dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão – Forma 
Eletrônica, do tipo “Menor preço por item”, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e 
Decreto Municipal nº 129/2022 e suas alterações posteriores, para a Aquisição de eletrodo multifunção 
compatível com monitor cardíaco com cardioversor da marca Mindray, destinado à Secretaria 
Municipal de Saúde , mediante as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e em 
seus Anexos.  

1.2 Considerando as previsões legais e a existência de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
num raio de 200 km (duzentos quilômetros) da sede da prefeitura, a presente licitação destina-se 
exclusivamente para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para cumprimento do Art. 47, 48 
e 49 da Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 

1.3 Tendo a licitação a seguinte programação: 
Local da sessão e cadastro da proposta: O recebimento das propostas, abertura e disputa de 

preços será exclusivamente por meio eletrônico, através do site: www.gov.br/compras/pt-br “acesso 
identificado”. 

Recebimento das propostas: a partir das 08:00:00 horas do dia 07/02/2023 até às 08:00:00 
horas do dia 23/02/2023. 

Abertura das Propostas: às 08:05:00 horas do dia 23/02/2023. 
Início da sessão de disputa de preços: às 08:30:00 horas do dia 23/02/2023. 
Referência de tempo: horário de Brasília-DF 

1.4 A documentação completa se encontra à disposição dos interessados no endereço Rua Geraldo 
Vieira, 410, Centro, Pinhalão-PR, em horário comercial, podendo também ser obtido diretamente no 
site https://transparencia.betha.cloud/#/dB2cqHx0nAQcUV6jVAEXbA== ou ainda no site 
www.gov.br/compras/pt-br. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao setor de Licitações ou 
pelo fone (43) 3569-1179, ramal 203 ou e-mail: licitacaophl03@gmail.com.  

1.5. Os atos da presente licitação serão publicados no Diário Oficial do Município, acessível no site 
http://diario.pinhalao.pr.gov.br e disponibilizados também nos sites 
https://transparencia.betha.cloud/#/dB2cqHx0nAQcUV6jVAEXbA== e www.gov.br/compras/pt-br. 

 

https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-026/recursos.faces
mailto:licita01@pinhalao.pr.gov.br
http://diario.pinhalao.pr.gov.br/
https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-026/recursos.faces
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2. DO OBJETO E DO PREÇO MÁXIMO 

2.1 - A presente licitação tem por objeto Aquisição de eletrodo multifunção compatível com monitor 
cardíaco com cardioversor da marca Mindray, destinado à Secretaria Municipal de Saúde, observada 
as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos, em conformidade com a 
Lei 14.133/21. 

2.2 – Especificações das condições e quantitativos estão constantes no Termo de Referência / Projeto 
Básico - Anexo 1 e demais anexos do presente edital.  

2.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras 
Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

2.4. O preço máximo estimado da presente licitação está estimado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). 

2.5. A competição se dará por Menor preço por item, sendo que o licitante deverá formular sua 
proposta respeitando os valores máximos fixados, sob pena de desclassificação da proposta, quando, 
após sessão de lance e negociação direta do pregoeiro a proposta ainda for superior ao máximo 
estabelecido no edital. 

 

3. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES AO EDITAL 

3.1 - Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO / Especificação dos Produtos; 

ANEXO 02 - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

ANEXO 03 - EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO E MODELOS DE DECLARAÇÕES 

ANEXO 04 – MODELO DE MINUTA DO CONTRATO 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

4.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital ou para solicitar esclarecimento sobre 
os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a 
realização da sessão pública do pregão.  

4.1.2. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome 
completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razão social da empresa ou 
nome do impugnante, número do CNPJ ou número do CPF, telefone, endereço eletrônico para contato, 
podendo ser protocolada no Departamento de Licitações da Prefeitura de Pinhalão, no endereço 
indicado no preâmbulo, no horário das 08:30:00 às 12:00:00 e das 13:30:00 às 17:00:00, ou 
encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico: licitacaophl03@gmail.com. 

4.1.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em até 03 (três) dias, a 
contar da data do seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame e 

mailto:licita01@pinhalao.pr.gov.br
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será publicada no Diário Oficial do Município e disponibilizada nos sites 
https://transparencia.betha.cloud/#/dB2cqHx0nAQcUV6jVAEXbA== e www.gov.br/compras/pt-br.  

4.3. Não serão conhecidas as impugnações interpostas fora dos prazos estabelecidos neste edital.  

4.4. Procedentes as razões da petição de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame. 

 

5.  DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1 Poderão participar desta licitação empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.compras.gov/br), conforme 
disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018. 

5.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente 
PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as orientações 
que seguem no link: www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf-100- digital, até o terceiro dia útil a data 
do recebimento das propostas. 

5.1.2 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao Portal 
COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão. 

5.2 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 

5.3 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 
cumprindo período de suspensão ou impedimento no âmbito da administração municipal. 

5.4 Para usufruir do direito de prioridade no desempate, conforme prevê o art. 44 e 45 da Lei 
Complementar 123/2006, a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou MEI deverá informar no 
momento do cadastro de sua proposta o enquadramento como ME, EPP ou MEI, além de apresentar, 
caso sagrar-se vencedora de algum item do certame, a declaração constante no Anexo 3, Modelo 2, 
junto a documentação de habilitação. 

5.5 A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condições 
estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e 
técnicas aplicáveis. 

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

5.6.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando couber; 

https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-026/recursos.faces
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 5.6.1.1 Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

5.6.1.2  Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte. 

5.6.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

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

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

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

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

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

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

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

5.8. Na ausência da Declaração Unificada elencada no item 13.7.1, considera-se válida as Declarações 
devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, sendo que a Declaração 
Unificada será solicitada como documento complementar pela pregoeira. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO  

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

6.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
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6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a 
este Pregão. 

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

6.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 

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

6.6. O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

7. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA NO SITE E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os licitantes cadastrarão, exclusivamente, por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 
até às 08:00:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2023, horário de Brasília-DF, quando, então, encerrar-
se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

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

7.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10 deste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão cadastrar a documentação de habilitação, 
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 
123, de 2006.  

7.5. Os preços e os produtos propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas e lances, referenciada no valor unitário do produto, limitada em 2 
(duas) casas decimais, com indicação da marca do produto cotado, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

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

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

7.8. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste edital.  

7.9. Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contido na proposta, prevalecerá este 
último, e no caso de discordância entre o valor unitário e total, prevalecerá o primeiro.  

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

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

 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

8.1. A partir das 08:05:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2023, horário de Brasília-DF, a sessão pública 
na internet será aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas 
recebidas e início da etapa de lances. 

8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  

8.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.  

8.4. Aberta a sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não 
estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, defeitos capazes de dificultar o julgamento ou que identifiquem o licitante.  

8.5. As propostas eletrônicas cadastradas na plataforma NÃO DEVERÃO CONTER NENHUMA 
IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PROPONENTE (tais como nome, nome fantasia, CNPJ, papel timbrado da 
empresa, telefone, e-mail, etc), sob pena de desclassificação. Quando a marca do produto identificar o 
Licitante, deverá o mesmo usar a indicação de “Marca Própria”.  

8.6. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

8.7. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances.  
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8.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no horário estabelecido neste edital, desde que não haja comunicação do pregoeiro em 
contrário. 

 

9. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  

9.1. A partir das 08:30:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2023, horário de Brasília-DF, será aberta a 
etapa competitiva e os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.  

9.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo 
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.  

9.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 
sistema.  O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 
ser de 0,01 (um centavo). 

9.4. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do ofertante.  

9.5. As propostas não deverão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital (REFERENTE AO 
VALOR UNITÁRIO DO PRODUTO) e não havendo lances com valores iguais ou inferiores, serão 
desclassificados. 

9.6. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou 
situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances. 

9.7. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 
total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.  

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

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

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

9.8.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente. 
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9.8.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 

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

9.9. O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível à realização de eventual 
diligência.  

9.10. Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será 
dado prosseguimento à sessão pública.  

9.11. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 
poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção de lances, retornando o pregoeiro, quando 
possível, a atuar no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.12. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no portal da 
licitação. 

 

10. DA NEGOCIAÇÃO  

10.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta 
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 
proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo 
negociar condições diferentes das previstas neste edital.  

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

 

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

11.1. O critério de julgamento da presente licitação é o Menor preço por item.  

11.2. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e nem preços ou 
vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 

 

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  

12.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação, o Pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto às especificações do objeto ofertado e compatibilidade do preço 
em relação ao valor estimado para a contratação.  



 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Licitacaophl03@gmail.com 

(43)3569-1179 – Ramal 203 (Raíssa Pimentel Vilas Boas) 

12.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Município 
de Pinhalão ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.  

12.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 

12.4. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.  

12.5. Não serão aceitas propostas com valor superior aos estimados ou com preços manifestamente 
inexequíveis, conforme dispõe o artigo 59, inciso III, da Lei Federal n.º 14.133/21.  

12.6. Considerar-se-á inexequível a proposta que não demonstre sua viabilidade por meio de 
documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de 
mercado do objeto deste Pregão e que esteja em desrespeito ao §4º do art. 59 da Lei Federal nº 
14.133/21.  

12.7. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do parágrafo 2º do artigo 
59 da Lei Federal n.º 14.133/21, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.  

12.8. Será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais 
irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.  

12.9. A adequação da proposta na forma dos itens anteriores não poderá acarretar majoração de seu 
valor proposto.  

12.10. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o 
pregoeiro examinará a proposta subsequente na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade, 
e procederá à análise dos seus documentos de habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda o disposto neste Edital e em seus Anexos, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor.  

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

12.12 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar outros documentos complementares à sua 
proposta, por meio da funcionalidade disponível no sistema, no prazo máximo de 02 (duas) horas, sob 
pena de não aceitação da proposta. Este prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro. 

12.13. Dentre os outros documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro citado no item 12.12, 
destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo 
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Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

12.14. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital e em seus Anexos, o licitante será 
declarado vencedor.  

 

13. DA HABILITAÇÃO  

13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

13.1.1. SICAF. 

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

13.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 

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

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

 
13.5. Documentos relativos à Habilitação Jurídica: 
13.5.1 - Cédula de identidade do proprietário individual ou de todos os sócios da empresa;  

13.5.2 - Registro empresarial, no caso de empresário individual; ou  

13.5.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, devidamente registrados, em se 
tratando de sociedades empresárias ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; Os 
documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da respectiva consolidação. 

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

 

13.6. Documentos relativos à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista: 

13.6.1 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (Cartão de CNPJ);  
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13.6.2 – Inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

13.6.3 - Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentação de Certidão 
Negativa ou positiva com efeitos de negativa relacionada a Débitos de Tributos Federais e a Dívida Ativa 
da União e com abrangência as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do 
art. 11 da lei 8.212/91.  

13.6.4 - Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da empresa, mediante 
apresentação de Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa relacionada a Débitos de 
Tributos Estaduais;  

13.6.5 - Comprovante de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa relacionada a Débitos de Tributos Municipais;  

13.6.6 - Comprovante de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF, 
mediante apresentação do certificado de regularidade;  

13.6.7 - Comprovante de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 
Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa relacionada a Débitos Trabalhistas. 

 

13.7. Documentação complementar – Declarações: 

13.7.1 – Declaração Conjunta, conforme modelo 1 do anexo 03; 

13.7.2 – Declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), modelo 2 do anexo 
03, quando se enquadrar, e para ter os benefícios previstos em Lei e no Edital; 

13.7.3 - As declarações deverão ser apresentadas assinadas pelo responsável da empresa ou por pessoa 
autorizada através de procuração. A falta de assinatura nas declarações será motivo de inabilitação da 
empresa. Serão aceitos documentos assinados digitalmente. 

 

13.8. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

13.8.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. (não será aceita negativa com data de emissão superior a 90 (noventa) dias da data de abertura 
deste certame); 

13.8.2 – Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, sendo que as empresas criadas no exercício financeiro 
da licitação ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

 

13.9 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no 
SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados. 
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13.9.1. O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6º da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 3, de 26 abril de 2018, PODERÁ SUBSTITUIRÁ APENAS os documentos indicados nos 
subitens acima 13.5 – Habilitação Jurídica, 13.6 - Regularidade fiscal, social e trabalhista e 13.8 - 
Qualificação econômico-financeira, sendo que os demais são obrigatórios apresentação. 

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

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

13.10. Como se trata de pregão, em que os documentos somente são apresentados em via eletrônica 
através de chave de acesso exclusivo, o pregoeiro ou sua equipe de apoio poderá fazer diligência para a 
verificação e constatação da autenticidade de documentos.  

13.10.1. As empresas serão responsáveis pela veracidade dos documentos anexados na habilitação. 
Os documentos originais que forem escaneados para a apresentação no momento da habilitação 
serão aceitos pelo pregoeiro independentemente de reconhecimento de firma.  

13.11. Os documentos deverão ser apresentados, na forma prevista em lei, e quando não houver 
regulamentação específica, deverão sempre ser em nome da licitante e com o número do CNPJ ou CPF, 
se pessoa física; em nome da matriz, se o licitante for a matriz; Em nome da filial, se o licitante for a 
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da 
matriz;  

13.12. As empresas deverão apresentar os documentos de habilitação dentro do prazo de validade e, 
quando não estiver impresso o prazo de validade no documento, o mesmo será aceito desde que sua 
emissão não seja superior a 90 (noventa) dias da data de abertura do certame; 

13.13. Conforme prevê a Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações posteriores, 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, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado, as mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A não regularização da documentação 
no prazo legal implicará na inabilitação da empresa, sem prejuízo de aplicação de sansões.  

13.14. Constituem motivos para inabilitação do licitante: 

I) A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
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II) A apresentação de documentos com prazo de validade vencido, exceto quando se enquadrar 
no benefício da Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações; 

III) A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de 
certidões exceto quando se enquadrar no benefício da Lei Complementar nº. 123/2006; 

IV) O não cumprimento dos requisitos de habilitação, violação da lei ou regras deste edital; 

V) A apresentação de documentos em desacordo ao estabelecido em edital. 

13.15. A documentação de habilitação encontra-se disciplinada no Anexo 4 – Exigências para 
Habilitação, do presente Edital, cuja qual deverá ser atendida integralmente sob pena de inabilitação. 

13.16. Havendo a necessidade de envio de outros documentos complementares à habilitação, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado 
à encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo máximo de 02 (duas) horas, sob pena de 
inabilitação. 

 

14. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA 

14.1. Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a 
item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a PROPOSTA DE PREÇOS 
ATUALIZADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fará uso de a 
ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar o documento utilizando o link “ANEXAR” 
disponível apenas para o licitante/vencedor. 

14.2. O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (duas) horas de 
efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às 12h e das 13h00min às 17h00min, contados 
da convocação. 

14.3. Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e- 
mail: licitacaophl03@gmail.com. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em 
contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A pregoeira não 
se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas 
no servidor ou navegador, tanto do Pinhalão quanto do emissor. 

14.3.1. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02 (duas) 
horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de 
Preço, sendo realizado, pela Pregoeira, o registro da não aceitação da proposta. 

14.3.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, dentro do 
prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 

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

15.1. A documentação constante no item 13, caso solicitada, deverá ser encaminhada em original ou 
cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação da pregoeira no 
sistema eletrônico, no seguinte endereço: Rua Geraldo Vieira, nº 410 – Centro – Pinhalão - PR, CEP 
84.925-000, aos cuidados do Departamento de Licitação. O envelope contendo os documentos deverá 
estar lacrado e identificado com o nome da empresa, número do CNPJ, número e ano do Pregão 
Eletrônico, devendo ser entregue no endereço citado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

16. DOS RECURSOS  

16.1. Declarado o vencedor, a Pregoeira abrirá prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, durante o qual, 
qualquer licitante poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção 
de recorrer. Não será aceita manifestação de intenção de recurso encaminhada por e-mail ou outra 
fonte. 

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

16.3. Uma vez aceita a intenção de recurso, será concedido o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para 
a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses.  

16.4. Os recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados por meio eletrônico via internet, no site: 
www.gov.br/compras/pt-br.  

16.5. O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final 
da autoridade competente.  

16.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 05 (cinco) dias úteis 
para:  

16.6.1 - Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 
estabelecido;  

16.6.2 - Motivadamente, reconsiderar a decisão;  

16.6.3 - Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade julgadora.  

16.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

16.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação.  

http://www.gov.br/compras/pt-br
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16.9. Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 
procedimento à autoridade superior para homologação.  

16.10. A publicidade do julgamento dos eventuais recursos se dará na forma prevista no item 1.7 do 
presente edital. 

 

17. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

17.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

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

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

 

18. DA CONTRATAÇÃO E DO REAJUSTE 

18.1. Após a homologação da licitação, o contrato será enviado ao licitante vencedor para assinatura.  

18.2. Farão parte do contrato, independentemente de suas transcrições, as condições estabelecidas 
neste edital e a proposta da empresa contratada.  

18.3. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do contrato, 
para devolvê-lo assinado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste edital.  

18.4. O prazo para devolução do contrato poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada da adjudicatária e aceita pelo Município.  

18.4.1 A pessoa que assinar o contrato deverá demonstrar que possui poderes para praticar o ato, 
mediante a apresentação de cópias autenticadas dos atos constitutivos, alterações e demais 
documentos necessários à comprovação de seus poderes.  
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18.5. A vigência do contrato será de 04 (quatro) meses, contados da data de assinatura do mesmo. Por 
ocasião da celebração do contrato e durante a vigência o licitante vencedor deverá manter a 
regularidade quanto à habilitação exigida no edital.  

18.6. Em caso de recusa ou impossibilidade do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, executar o objeto, ou quando o mesmo não fizer a comprovação 
referida no item anterior, o Município adotará as providências cabíveis à imposição de sanção com multa 
de 10% do valor do contrato, bem como convocará os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de 
classificação, para, após comprovados os requisitos habilitadores e feita a negociação, contratar com a 
Administração. 

18.7. Por se tratar de contrato com prazo de validade inferior a um ano, não caberá reajuste contratual 
podendo apenas ser realinhado o preço em caso de comprovação de causas supervenientes que venham 
desequilibrar o contratado entre as partes. 

 

 

 

19. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS ITENS 

19.1. Os produtos deverão possuir rótulos de acordo com a legislação vigente e no rótulo das 
embalagens deverão estar impressas, de forma clara: 

a) Identificação do produto, inclusive a marca; 

b) Nome e endereço do fabricante; 

c) Data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e nº do lote; 

d) Componentes do produto (embalagem primária), inclusive os tipos e códigos de aditivos, caso 
utilizados; 

e) Número do Registro no órgão competente; 

f) Peso líquido; 

g) Condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo para armazenamento e para 
transporte (embalagem secundária); 

19.2. Os produtos, sempre que forem entregues, serão avaliados pela comissão de recebimento de 
bens e demais profissionais da administração. Caso possuam qualidade que supra as necessidades do 
setor solicitante, a comissão de recebimento de bens informará o setor de tesouraria para proceder 
com o pagamento dos produtos entregues. Caso os produtos não atendam com o esperado pela 
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secretaria solicitante, será aberto o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para substituição do produto e 
nova avaliação por parte da comissão de recebimento de bens.  

19.2.1. Se na nova entrega o produto possuir a qualidade necessária, a comissão de recebimento de 
bens procederá informando o setor de tesouraria para que realize o pagamento. Caso seja rejeitado 
novamente, a empresa será declarada desclassificada do certame e os itens vencidos serão 
transferidos para as empresas remanescentes. 

 

20. DO PRAZO DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

20.1 Fica estipulado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da entrega da requisição por 
parte do setor responsável para entrega dos itens, conforme prazo e condições constantes no Termo de 
Referência - Anexo 1, após a solicitação formal pela Administração Municipal. 

20.2 A fiscalização do contrato decorrente desta licitação será de responsabilidade da Sra. Inês 
Aparecida de Melo, devendo sempre que necessário, comunicar-se por escrito com a contratada afim 
de registrar as ocorrências e o cumprimento das obrigações. 

 

21. DO PAGAMENTO 

21.1. Conforme Decreto Municipal nº 65/2011, o pagamento dos serviços será efetuado exclusivamente 
no Banco do Brasil, em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da nota fiscal com discriminação do 
(s) serviço (s) realizado (s), número da licitação e do contrato, valor unitário e global e outros, sem rasura 
e/ou entrelinhas e devidamente certificada pelo contratante, juntamente com as Certidões Negativas 
Federal e do FGTS. Caso não sejam apresentadas as Certidões Negativas comprovando a regularidade 
da firma, o pagamento não será bloqueado, porém, poderá ser causa de rescisão contratual conforme 
parecer do TCE-PR. Não se admitirá reajuste após a emissão da Nota de Empenho. O pagamento dos 
serviços solicitados será realizado somente após a execução integral do pedido, de modo que não haverá 
pagamento parcial de empenho. 

21.2.  O pagamento será efetuado através de depósito bancário em conta jurídica em nome do 
fornecedor participante do certame.  

21.3.  A Nota Fiscal não aprovada será devolvida ao fornecedor para as necessárias correções, 
apontando-se os motivos que motivaram sua rejeição. 

21.4. A Prefeitura do Município de Pinhalão poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor. 

21.5. Caso a empresa se enquadre como MEI (Micro Empreendedor Individual), deverá apresentar 
somente a nota fiscal e em anexo a nota, a última guia de recolhimento do DAS – Documento de 
arrecadação do Simples. 
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22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

22.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação constam no anexo 01 – Termo 
de Referência. Caso seja necessário, poderão ser feitos aditivos nas quantidades e nos valores, mediante 
concordância entre as partes. 

 

23. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO  

I - 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.  

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 
com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de 
contrato; 

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

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem 
o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em 
níveis artificiais e não competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução 
do contrato; 

e) “prática obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista no Edital; (II) atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 
inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de 
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 
obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a licitante contratada, 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. 
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24.  DAS PENALIDADES E MULTAS 

24.1. O descumprimento das disposições contidas no Edital ou no contrato sujeita a CONTRATADA às 
seguintes sanções: 

24.1.1. Advertência; 

24.1.2. Multa; 

24.1.3. Impedimento de licitar e contratar com o município; 

24.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar;  

24.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

24.3. As sanções de advertência e multa serão aplicadas conforme a graduação a seguir: 

24.3.1. Grau de Severidade Leve (L1) = advertência; 

24.3.2. Grau de Severidade Moderado (M1, M2 e M3) = aplicação de Multas, além de outras penalidades 
cabíveis: 

24.3.2.1 M1 = multa de 0,5% (zero vírgula um por cento) do valor total do contrato por dia de 
inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, não podendo superar 30% do valor do contrato, , 
além de outras penalidades cabíveis: 

24.3.3. Grau de Severidade Grave (G1 e G2) = aplicação de sanção: 

24.3.3.1 G1 = multa de 0,7% (zero vírgula sete por cento) do valor total do contrato por dia de 
inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, não podendo superar 30% do valor do contrato, 
além de outras penalidades cabíveis, e 

24.3.3.2 G2 = Rescisão contratual cumulada com multa de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) 
sobre o valor total do contrato.  

24.4. O grau de severidade inicial da pena será determinado considerando a conduta e a primariedade 
ou a reincidência da CONTRATADA, conforme tabela a seguir: 

 

Condutas 

Ocorrência e reincidência 
Grau de severidade 

Leve Moderado Grave 
L1 M

1 
M
2 

M
3 

G
1 

G
2 

 

1 

A inexecução parcial do contrato, o 
cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
do Termo de Referência, especificações ou 
prazos 

1ª 
vez 

2ª 
vez 

3ª 
vez 

4ª 
vez 

5ª 
vez 

6ª 
vez 
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2 

O não cumprimento de cláusulas contratuais, 
do Termo de Referência, 

especificações ou prazos, não assinatura do 
contrato ou ata de registro de preços 

 1ª 
vez 

2ª 
vez 

3ª 
vez 

4ª 
vez 

5ª 
vez 

 

3 

A paralisação do serviço ou do fornecimento, 
sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração 

1ª 
vez 

2ª 
vez 

3ª 
vez 

4ª 
vez 

5ª 
vez 

6ª 
vez 

 

4 

Atraso injustificado do início da execução do 
contrato de prestação de serviço ou de 
fornecimento de bens 

  

1ª 
vez 

    

 

5 

Não manter, durante toda a execução do 
contrato, as mesmas condições da 
habilitação 

1ª 
vez 

2ª 
vez 

3ª 
vez 

4ª 
vez 

5ª 
vez 

6ª 
vez 

6 O desatendimento de determinações regulares 
da equipe de fiscalização 

1ª 
vez 

2ª 
vez 

3ª 
vez 

4ª 
vez 

5ª 
vez 

6ª 
vez 

 

 

7 

Não responder a contatos e/ou solicitações da 
equipe de fiscalização no prazo de até 03 (três) 
dias úteis contados a partir do envio de 
comunicação/solicitação 

 

1ª 
vez 

 

2ª 
vez 

 

3ª 
vez 

 

4ª 
vez 

 

5ª 
vez 

 

6ª 
vez 

8 Apresentar documento falso ou fazer 
declaração falsa 

     1ª 
vez 

9 Agir de má-fé na relação contratual      1ª 
vez 

10 Abandonar a execução do contrato      1ª 
vez 

 

11 

Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, 
combinação ou qualquer outro 

expediente, o contrato 

     1ª 
vez 

 

12 

A alteração social ou a modificação da 
finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato 

      

1ª 
vez 

 

13 

Quando o preposto ou responsável técnico 
não se apresentar em reunião pré-agendada 

1ª 
vez 

2ª 
vez 

3ª 
vez 

4ª 
vez 

5ª 
vez 

6ª 
vez 
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14 

Quando deixar de substituir prestador de 
serviço que se portar ou realizar condutas de 
modo inconveniente ou que não atendam 

às necessidades contratuais 

 

1ª 
vez 

 

2ª 
vez 

 

3ª 
vez 

 

4ª 
vez 

 

5ª 
vez 

 

6ª 
vez 

 

 

 

 

15 

Quando for evidenciado que o prestador de 
serviço da CONTRATADA realizou atividade de 
quebra ou ameaça à segurança das informações 
do CONTRATANTE, inseriu código malicioso em 
sistema, inseriu intencionalmente praga digital 
na rede do CONTRATANTE, obteve acesso não 
autorizado à informação ou sistema 

      

 

 

1ª 
vez 

 

 

16 

Quando o prestador de serviço da 
CONTRATADA deixar de utilizar crachá de 
identificação ou não estiver trajando 
roupas/equipamentos adequados à 
prestação do serviço, dentro das instalações 
do CONTRATANTE 

 

 

1ª 
vez 

 

 

2ª 
vez 

 

 

3ª 
vez 

 

 

4ª 
vez 

 

 

5ª 
vez 

 

 

6ª 
vez 

 

17 

Criar embaraços ou deixar de prestar 
informações que possam contribuir com o 
processo de fiscalização contratual 

 

1ª 
vez 

 

2ª 
vez 

 

3ª 
vez 

 

4ª 
vez 

 

5ª 
vez 

 

6ª 
vez 

 

18 

Deixar de entregar a documentação exigida no 
Termo de Referência e/ou contrato 

1ª 
vez 

2ª 
vez 

3ª 
vez 

4ª 
vez 

5ª 
vez 

6ª 
vez 

 

24.4.1. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia 
útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato. 

24.4.2. Em caso de atraso ou não cumprimento de obrigação, a severidade inicial da sanção será elevada 
a cada 05 (cinco) dias úteis, caso a obrigação não seja devidamente adimplida, implicando a cumulação 
das gradações da(s) sanção(ões) aplicada(s) (L1 + M1 + M2 + M3 + G1 + G2), excetuadas as penas de 
multas específicas. 

24.4.3. No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso 
ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, fica 
facultado ao município rescindir unilateralmente o contrato. 

24.4.4. A fixação de multas compensatórias ou moratórias não obsta o ajuizamento de demanda 
buscando indenização suplementar, caso o valor do dano seja superior ao valor da multa aplicada. 
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24.4.5. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento devido à CONTRATADA. 

24.4.6. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância 
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 

24.4.7. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao 
município, esse será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
24.4.8. A pena de impedimento de licitar e contratar com a administração pública será aplicada, nas 
hipóteses a seguir, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 
responsável de licitar ou contratar com o Município de Pinhalão, pelo prazo máximo de 3 (três) anos: 
I – Quando a licitante der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, 
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
II - Quando a licitante der causa à inexecução total do contrato; 
III - Quando a licitante deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
IV - Quando a licitante não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 
devidamente justificado; 
V - Quando a licitante não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VI - Quando a licitante ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado. 
24.4.9. A pena de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública será aplicada, nas 
hipóteses abaixo descritas e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo 
de 6 (seis) anos. 

I – Quando a licitante apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 
prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

II - Quando a licitante fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
III - Quando a licitante comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
IV - Quando a licitante praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
V - Quando a licitante praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013. 
          VI – Nas hipóteses de infrações em que seria cabível a aplicação do impedimento de licitar, mas 
que se verifique a necessidade de aplicação de penalidade mais grave, conforme regramento 
disciplinado no §5º, do art. 156, da Lei Federal nº 14.133/21. 
24.4.10. A pena de impedimento de licitar e contratar com a administração e a pena de inidoneidade 
poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa. 

24.4.11. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, 
garantindo-se o contraditório à CONTRATADA. 

 

25. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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25.1. Fica assegurado ao Município de Pinhalão o direito de revogar a licitação por razões de interesse 
público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício 
insanável.  

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

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

25.4. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenização pela Administração.  

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

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

25.7. A revogação ou anulação será precedida de motivação administrativa, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

25.8. Caberá a autoridade competente, ou seja, o prefeito municipal, anular ou revogar a licitação, caso 
seja necessário. 

 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1. A apresentação de proposta subentende que o proponente tomou conhecimento de todas as 
condições de fornecimento dos produtos e possui capacidade técnica para a execução do contrato em 
conformidade com o Termo de Referência / Projeto Básico; 

26.2. Qualquer fato ou condição que se mencione no Edital, no Termo de Referência / Projeto Básico, 
em apenas um ou outro, será entendido como valido e deverá ser acatado pelo Contratado; 

26.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de seus documentos de 
habilitação e a Administração Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  

26.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

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

26.6. O Pregoeiro não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste Edital obtidas 
por meio de terceiros.  

26.7 Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas devidamente assinadas pelo Pregoeiro.  
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26.8. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá, com base na legislação vigente.  

26.9. No julgamento das propostas e da habilitação o Pregoeiro poderá relevar omissões puramente 
formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  

26.10. Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, 
prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.  

26.11. O resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPRASNET através do site 
www.gov.br/compras/pt-br e estará disponível junto ao Departamento de Licitações do Município de 
Pinhalão. 

26.12. Caso a etapa de lances ultrapasse o horário de expediente, o pregão será suspenso e retornará 
no horário informado pela pregoeira via chat. 

 

27. DO FORO 

27.1 As questões decorrentes da execução deste Pregão que não possam ser dirimidas 
administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Tomazina-PR, com exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

Pinhalão, 27 de janeiro de 2023. 

 

Dionisio Arrais de Alencar  

Prefeito Municipal 
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ANEXO 01 - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO  - Especificação dos Produtos 

PROJETO BÁSICO / MEMORIAL DESCRITIVO 

TERMO DE REFÊRENCIA 

1. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

1.1.A presente licitação, do tipo Menor preço por item, tem por objeto a Aquisição de eletrodo 
multifunção compatível com monitor cardíaco com cardioversor da marca Mindray, destinado à 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme os seguintes itens: 

 
 

1.1.1. Havendo qualquer discordância entre a descrição e a unidade de medida do CATMAT e a do 
Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Edital. 

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 
10.818, de 27 de setembro de 2021. 

1.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns. 

2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2023, conforme Decreto 
Municipal 152/2022. 
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3. A abertura deste processo de licitação se justifica tendo em vista que este equipamento é utilizado 
para conectar um circuito elétrico a um desfibrilador para condução de estímulos elétricos. Apresenta 
conector embutido no equipamento, com a função de diagnosticar o ritmo cardíaco para que a carga 
em joules seja programada manualmente, o equipamento irá analisar a necessidade de choque ou não, 
em caso necessário, a descarga irá passar pela fiação dos eletrodos para reiniciar a atividade eletro 
cardíaca do coração.  

4. Os produtos deverão ser entregues no departamento requisitante, dentro da área urbana do 
município, mediante apresentação de solicitação emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura 
Municipal de Pinhalão. O objeto será recebido, em se tratando de compras, provisoriamente, para efeito 
de posterior verificação da conformidade do material com a especificação e, definitivamente, após a 
verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. O contratado é obrigado a 
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados, conforme Art. 119 da Lei Federal nº 14.133/21.  

5. O valor máximo total estabelecido é de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) 

6. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação são: 

 
7. A vigência do contrato será de 04 (quatro) meses, contados da assinatura do mesmo. Ficando 
estipulado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da entrega da requisição por parte do setor 
responsável para entrega dos itens. 

8. A gestão do contrato será realizada pelo setor de contratos da prefeitura municipal e a execução do 
Contrato será acompanhada/fiscalizada pela Sra. Inês Aparecida de Melo. 

9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

9.1. Os objetos deste edital serão dados como recebido, conforme: 

Provisoriamente, na apresentação dos produtos, acompanhado do romaneio de entrega, para efeito de 
verificação e assinatura do recebedor, devendo neste momento ser realizada conferência dos itens. 
Caso seja identificada a conformidade com o documento que o acompanha, o romaneio deverá ser 
assinado. 

Definitivamente, após a verificação das especificações técnicas, da qualidade e da quantidade dos itens. 
Caso confirmada a conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada pela área 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução. 



 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Licitacaophl03@gmail.com 

(43)3569-1179 – Ramal 203 (Raíssa Pimentel Vilas Boas) 

9.2. Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos e serviços executados em 
desacordo com o disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se 
que os fornecimentos foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, 
a empresa fornecedora será notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a 
correção necessária. 

9.3. Em caso de produto entregue em desconformidade com o especificado, ou com defeito, será 
determinado um prazo, pela Administração, para que a contratada faça a substituição. Este prazo iniciar-
se-á a partir da data da notificação da contratada. A detentora da Ata ficará obrigada a substituir, às 
suas expensas, o item do objeto que for recusado. 

9.4. A empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos fornecidos pelo prazo contratual, 
obrigando-se a realizá-lo novamente no prazo determinado pela Administração, às suas expensas, 
aquele que apresentar falha ou defeito. Na hipótese de substituição, o contratado deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da 
notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado, sendo que o ato do recebimento não 
importará na aceitação do produto. 

10 Conforme Decreto Municipal nº 65/2011, o pagamento dos produtos será efetuado exclusivamente 
no Banco do Brasil, em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da nota fiscal com discriminação do 
(s) produto (s) fornecido (s), número da licitação e do contrato, valor unitário e global e outros, sem 
rasura e/ou entrelinhas e devidamente certificada pelo contratante, juntamente com as Certidões 
Negativas Federal e do FGTS. Caso não sejam apresentadas as Certidões Negativas comprovando a 
regularidade da firma, o pagamento não será bloqueado, porém, poderá ser causa de rescisão 
contratual conforme parecer do TCE-PR. Não se admitirá, após a emissão da Nota de Empenho, 
observando-se as condições de recebimento do objeto. O pagamento dos produtos solicitados será 
realizado somente após a entrega integral do pedido, de modo que não haverá pagamento parcial de 
empenho.  

10.1. Caso a empresa se enquadre como MEI (Micro Empreendedor Individual), deverá apresentar 
somente a nota fiscal e em anexo a nota, a última guia de recolhimento do DAS – Documento de 
arrecadação do Simples.  

10.2. Como condição para pagamento, a empresa deverá apresentar o comprovante ou nota fiscal com 
a coleta do nome e a assinatura do servidor público responsável por receber os objetos solicitados pela 
administração. 

11. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de assinar o contrato, 
apresentar documentação falsa, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o 
Município de Pinhalão, bem como receberá a multa indicada item 24 do edital. 

11.1. Se decorrerem 05 (cinco) dias úteis da convocação do órgão sem que o licitante vencedor tenha 
assinado e devolvido o contrato, caracterizar-se-á formal recusa à contratação, podendo a 
Administração, a seu exclusivo juízo, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
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para que manifestem interesse, em igual prazo ou, então, revogar a licitação, além de aplicação das 
demais penalidades cabíveis.  

11.2. A multa poderá ser aplicada juntamente com a sanção de impedimento ou declaração de 
inidoneidade.  

11.3. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Contrato 
Administrativo. 

12. Por se tratar de contrato com prazo de validade inferior a um ano, não caberá reajuste contratual 
podendo apenas ser realinhado o preço em caso de comprovação de causas supervenientes que venham 
desequilibrar o contratado entre as partes. 

13. Com base na doutrina de Marçal Justen Filho, a referência de marca apresentada nos itens deste 
edital se justifica na especificação do objeto que atenda às necessidades desta Prefeitura, pois “Não há 
infringência quando se elege um produto (serviço, etc...) em virtude das qualidades específicas, 
utilizando-se sua marca apenas com instrumento de identificação. No caso, não há preferência pela 
marca, mas pelo objeto. A marca é, tão somente, o meio pelo qual se individualiza o objeto que se 
escolheu” (Comentários à Lei de Licitações e CONTRATOS Administrativos – Marçal Justen Filho, 7ª ed., 
Editora Dialética, 2001). 

14. O presente Termo de Referência tem por objetivo subsidiar o processo licitatório, com o escopo de 
Promover Registro de Preços consignado em Ata e determinar as condições que disciplinarão a eventual 
aquisição dos itens. A aquisição dos materiais será realizada mediante licitação na modalidade de 
Pregão, em sua forma eletrônica, no Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço. 
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ANEXO 02 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(Razão Social, CNPJ, telefone, endereço, e-mail) 

 

A Prefeitura Municipal de Pinhalão-PR 

Departamento de Licitações e Contratos  

Pregão Eletrônico nº ___/____.  

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossa Senhoria, nossa proposta de preços do 

Pregão Eletrônico, em epígrafe.  

 
Item Código Qtde.  

Estim. 
Descrição do produto Uni. Marca / 

modelo 
Preço 

Unitário 
Preço Total 

do Item 
        
        

Prazo de validade da proposta de preços:  

Forma de pagamento: 

Prazo de garantia:  

 

Declaramos que em nossos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a 

perfeita entrega do objeto licitado.  

Local, ___ de ___________ de ______.  

_________________________  

Carimbo de CNPJ Assinatura do responsável legal 
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ANEXO 03 

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO E MODELOS DE DECLARAÇÃO 

1.   ENVIO DOS DOCUMENTOS 

1.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente, por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos abaixo do edital, até a data de realização do certame, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

1.2. A proposta de preços atualizada deverá ser encaminhada no prazo máximo de 02 (duas) horas, 
contados da solicitação pelo pregoeiro, através do e-mail: licitacaophl03@gmail.com. 

1.3. A documentação constante abaixo, caso solicitada, deverá ser encaminhada em original ou cópias 
autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, 
contados da solicitação da pregoeira no sistema eletrônico, no seguinte endereço: Rua Geraldo Vieira, 
nº 140 – Centro – Pinhalão - PR, CEP 84.925-000. Aos cuidados do Departamento de Licitação. O 
envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário 
individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico. 
 
2.  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
2.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

2.1.1. SICAF. 

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

2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 

2.3. Constatada a existência de sanção que impeça a empresa de licitar, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

 

2.5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - Habilitação Jurídica: 

 

2.5.1 - Cédula de identidade do proprietário individual ou de todos os sócios da empresa;  

2.5.2 - Registro empresarial, no caso de empresário individual; ou  
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2.5.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, devidamente registrados, em se 
tratando de sociedades empresárias ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; Os 
documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da respectiva consolidação. 

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

 

2.6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista: 

2.6.1 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (Cartão de CNPJ);  

2.6.2 – Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 

2.6.3 - Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentação de Certidão 
Negativa ou positiva com efeitos de negativa relacionada a Débitos de Tributos Federais e a Dívida Ativa 
da União e com abrangência as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do 
art. 11 da lei 8.212/91.  

2.6.4 - Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da empresa, mediante 
apresentação de Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa relacionada a Débitos de 
Tributos Estaduais;  

2.6.5 - Comprovante de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa relacionada a Débitos de Tributos Municipais;  

2.6.6 - Comprovante de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF, 
mediante apresentação do certificado de regularidade;  

2.6.7- Comprovante de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 
Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa relacionada a Débitos Trabalhistas. 

 

2.7. Documentação complementar – Declarações: 

2.7.1 – Declaração Conjunta, conforme modelo 1 do anexo 03; 

2.7.2 – Declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme modelo 2 
do anexo 03, quando se enquadrar, e para ter os benefícios previstos em Lei e no Edital; 

2.7.3 - As declarações deverão ser apresentadas assinadas pelo responsável da empresa ou por pessoa 
autorizada através de procuração. A falta de assinatura nas declarações será motivo de inabilitação da 
empresa. Serão aceitos documentos assinados digitalmente. 
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2.8. Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

2.8.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. (não será aceita negativa com data de emissão superior a 90 (noventa) dias da data de abertura 
deste certame); 

2.8.2 – Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos dois últimos exercícios sociais, sendo que as empresas criadas no exercício financeiro 
da licitação, ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

 

2.9. A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no 
SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados. 

2.9.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6º da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 3, de 26 abril de 2018, PODERÁ SUBSTITUIRÁ APENAS os documentos indicados nos 
subitens acima 13.5 – Habilitação Jurídica, 13.8 - Qualificação econômico- financeira e 13.6 - 
Regularidade fiscal e trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios apresentação. 

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

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

2.10. Como se trata de pregão, em que os documentos somente são apresentados em via eletrônica 
através de chave de acesso exclusivo, o pregoeiro ou sua equipe de apoio poderá fazer diligência para a 
verificação e constatação da autenticidade de documentos.  

2.10.1. As empresas serão responsáveis pela veracidade dos documentos anexados na habilitação. Os 
documentos originais que forem escaneados para a apresentação no momento da habilitação serão 
aceitos pelo pregoeiro independentemente de reconhecimento de firma.  

2.11. Os documentos deverão ser apresentados, na forma prevista em lei, e quando não houver 
regulamentação específica, deverão sempre ser em nome da licitante e com o número do CNPJ ou CPF, 
se pessoa física; Em nome da matriz, se o licitante for a matriz; Em nome da filial, se o licitante for a 
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da 
matriz;  

2.12. As empresas deverão apresentar os documentos de habilitação dentro do prazo de validade e, 
quando não estiver impresso o prazo de validade no documento, o mesmo será aceito desde que sua 
emissão não seja superior a 90 (noventa) dias da data de abertura do certame; 
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2.13. Conforme prevê a Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações posteriores, 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, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado, as mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, cujo termo 
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A não regularização da documentação 
no prazo legal implicará na inabilitação da empresa, sem prejuízo de aplicação de sanções.  

2.14. Constituem motivos para inabilitação do licitante: 

I) A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

II) A apresentação de documentos com prazo de validade vencido, exceto quando se enquadrar no 
benefício da Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações; 

III) A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de 
certidões exceto quando se enquadrar no benefício da Lei Complementar nº. 123/2006; 

IV) O não cumprimento dos requisitos de habilitação, violação da lei ou regras deste edital; 

V) A apresentação de documentos em desacordo ao estabelecido em edital. 

2.15. Havendo a necessidade de envio de outros documentos complementares à habilitação, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado 
à encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo máximo de 02 (duas) horas, sob pena de 
inabilitação. 
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Modelo 1 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 

A Prefeitura Municipal de Pinhalão  

Pregão Eletrônico nº ___/_____  

 

A empresa __________________________, inscrita no CNPJ n° ________________, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr(a)____________________, portador(a) do RG nº____________ e do CPF nº. 

______________, para fins do disposto no Edital de licitação em epígrafe, DECLARA,  

 

a) Que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação; 

 

b) Que se sujeita às condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico em consideração e dos 

respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser 

tomada pelo licitador quanto à habilitação apenas das proponentes que hajam atendido às condições 

estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar o objeto da licitação; 

 

c) Que inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade 

da proponente. 

 

d) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, 

conforme disciplina do art. 7º, XXXIII da CF 88; 

 

e) Que não possui empregado executando trabalho degradante ou forçado (incisos III e IV do art. 1º e 

no inciso III do art. 5º da CF/88); 
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f) Que não possui em seu quadro societário e nem como representante legal através de procuração, 

Servidor Público da Prefeitura de Pinhalão, e nem cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta 

ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor investido em 

cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança 

da Administração Municipal de Pinhalão, bem como não possua parentesco até o terceiro grau, com 

os agentes políticos da administração pública municipal. 

 

g) Que cumpre as exigências de reservas de cargos para pessoa com deficiência e para a reabilitado da 

previdência social, previstas em lei e noutras normas específicas. 

 

h) Que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

Convenções Coletivas de Trabalho e nos Termos de Ajustamento de Conduta vigentes na data de 

entrega das propostas. 

Por ser verdade, firmamos a presente.  

 

 

Local, ___ de __________ de ____.  

 

 

_________________________________  

Nome e carimbo do Representante Legal da empresa 
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Modelo 2  

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA (ME) E  

DE PEQUENO PORTE (EPP) E 

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 (nome/razão social)_________________________________________________, inscrita no 

CNPJ n°_________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)______________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

n°________________________________, e do CPF n°________________________, DECLARA, sob as 

penas da lei e para os fins de direito e disposições do presente edital, ser microempresa ou empresa de 

pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos 

no artigo 3° da Lei Complementar 123/06. 

 

  Cidade (UF) _____de____________________de ____. 

___________________________________ 

(representante legal) 
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ANEXO 04 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2023 

PROCESSO N° XX/2023 

 

O MUNICÍPIO DE PINHALAO, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Geraldo Vieira, 
410, Centro, nesta cidade de Pinhalão, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
76.167.717/0001-94, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Dionísio Arrais de Alencar, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município, portador da Cédula de Identidade RG nº 
_______, inscrito no CPF/MF sob n.º ____________, doravante denominado CONTRATANTE e do outro 
lado, a empresa, _________________ -  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 
________________, com sede à Rua ___________, Nº ___ na cidade de __________, CEP ___________, 
Estado do ________, neste ato representada por ________________, brasileiro, portador da Cédula de 
Identidade RG nº ____________/SSP-__, inscrito no CPF/MF sob o nº _____________, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Este Contrato decorre do contido no processo de Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2023 – (PMP), 
realizado e homologado em ___ de _____ de 2023, e será regido pelas normas do citado edital, 
disposições constantes na Lei Federal nº 14.133/21, e pelos preceitos do direito público, aplicando-se 
supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Aquisição de eletrodo multifunção compatível com monitor cardíaco com cardioversor da marca 
Mindray, destinado à Secretaria Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 

A vigência do contrato será de 04 (quatro) meses, contado após sua assinatura.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica designado (a) como fiscal do presente contrato os (as) servidores (as) Inês 
Aparecida de Melo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ENTREGA  
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Fica estipulado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da entrega da requisição por parte do 
setor responsável para entrega dos itens.  

PARÁGRAFO ÚNICO: O contratado é obrigado a substituir ou complementar, às suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do contrato em que estiverem em desconformidade com o edital de licitação, que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, 
conforme art. 119 da Lei Federal nº 14.133/21. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR CONTRATUAL 

Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ ______ (___) 
observando-se a cláusula seguinte. 

 

CLÁUSULA QUINTA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 65/2011, O PAGAMENTO DOS PRODUTOS SERÁ EFETUADO 
EXCLUSIVAMENTE NO BANCO DO BRASIL, em até 30 (trinta) dias contados da data final do período de 
adimplemento de cada parcela, mediante apresentação da nota fiscal com discriminação do (s) 
produto (s) fornecido (s), número da licitação e do contrato, valor unitário e global e outros, sem 
rasura e/ou entrelinhas e devidamente certificada pelo contratante, juntamente com as Certidões 
Negativas Federal e do FGTS. Caso não sejam apresentadas as Certidões Negativas comprovando a 
regularidade da firma, o pagamento não será bloqueado, porém, poderá ser causa de rescisão 
contratual conforme parecer do TCE-PR. Não se admitirá reajuste, após a emissão da Nota de 
Empenho, observando-se as condições de recebimento do objeto. 

 

PARAGRAFO ÚNICO: O pagamento será realizado através de transferência para a conta de titularidade 
da ou através de boleto caso a empresa opte pelo mesmo. Caso seja necessário, poderão ser feitos 
aditivos nas quantidades e nos valores, mediante concordância entre as partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA: RECURSO FINANCEIRO 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta das dotações orçamentárias constantes 
no anexo I do presente edital. 

  

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOCUMENTAÇÃO 

A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
conforme disposto no art. 92, inciso XVI, da Lei 14.133/21. 
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CLÁUSULA OITAVA: RESCISÃO 

O presente Contrato será rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE ocorrendo qualquer das 
hipóteses previstas no art. 137 da Lei nº 14.133/21. 

 

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES  

O descumprimento das disposições contidas no Edital ou no contrato sujeita a CONTRATADA às 
seguintes sanções: advertência; multa; impedimento de licitar e contratar com o município e  a 
declaração de inidoneidade.  

A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

As sanções de advertência e multa serão aplicadas conforme a graduação indicada nos itens 24.3 a 24.4 
do edital. 

O grau de severidade inicial da pena será determinado considerando a conduta e a primariedade ou a 
reincidência da CONTRATADA, conforme tabela indicada no item 24.4 do edital. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O rol das infrações descritas na tabela indica no item 24.4 não é exaustivo, não 
excluindo a aplicação de outras sanções previstas em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO REAJUSTE 

Por se tratar de contrato com prazo de validade inferior a um ano, não caberá reajuste contratual 
podendo apenas ser realinhado o preço em caso de comprovação de causas supervenientes que venham 
desequilibrar o contratado entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o constante no Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2023, 
e se ainda persistir a omissão será aplicada às disposições constantes da Lei Federal nº 14.133/21 e 
Decreto Municipal nº 129/2022. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 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. Para os propósitos desta cláusula, definem-se 
as seguintes práticas: 
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a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 
na execução de contrato; 

 

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

 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas 
ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 
execução do contrato; 

 

e) “prática obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (II) atos cuja 
intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral 
promover inspeção. 

 

II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive 
declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados 
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio 
de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 
licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

 

III – 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 TERCEIRA: FORO 



 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
Licitacaophl03@gmail.com 

(43)3569-1179 – Ramal 203 (Raíssa Pimentel Vilas Boas) 

Fica eleito o foro da Comarca de Tomazina-PR, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente 
Contrato. 

 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus 
sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

Pinhalão-PR, ___ de ______ de 2023. 

 
_____________________________ 

Dionisio Arrais de Alencar – Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 
_____________________________ 

(nome da empresa) 
CONTRATADA 

 

Visto Controle Interno                                                                                       Visto do Departamento Jurídico 

 

TESTEMUNHAS: 

1º _____________________________                                               

                                            

 2º _____________________________             



MODELO DE MAPA DE RISCOS 

 IN SEGES/ME Nº 05/2017 

FASE DE ANÁLISE 

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 

(  ) Gestão do Contrato 

RISCO 01- EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 

(  ) Gestão do Contrato 

Probabilidade: 

(X) Baixa            (  ) Média             (  ) Alta 

Impacto: 

(  ) Baixa            (X ) Médio           (  ) Alto 

Dano: Impossibilidade de participação no evento e/ou perda do desconto especial ocasionada por ineficiência administrativa. 

Ação Preventiva: Instruir corretamente o processo, promovendo eventuais revisões quando necessário. 

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação. 

Ação de Contingência: Observar as orientações constantes na base de conhecimento. 

RISCO 02 - CANCELAMENTO DO EVENTO 

(  ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 

(X) Gestão do Contrato 

Probabilidade: 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783


(X ) Baixa            (  ) Média             (  ) Alta 

Impacto: 

(  ) Baixo           (X ) Médio           (  ) Alto 

Dano: Ausência de realização da capacitação. 

Ação Preventiva: Autorizar o pagamento das inscrições somente após a realização do evento. 

Responsável: Requisitantes e/ou Fiscais de Contrato. 

Ação de Contingência: Avaliar abertura de processo administrativo para aplicação de sanções administrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXEMPLO DE MAPA DE RISCOS 

 IN SEGES/ME Nº 05/2017 

PROCESSO: 23064.045445/2021-11 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva para 
prestação de serviços continuados nas áreas de Portaria e Vigia.  

RESPONSÁVEL: Equipe de planejamento da contratação, designada pela Portaria do Diretor-Geral nº 111/2021.   

  

1 IDENTIFICAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCOS ASSOCIADOS À CONTRATAÇÃO 

1.1 CLASSIFICAÇÃO ESCALAR DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA E DO IMPACTO DOS RISCOS 
ASSOCIADOS À CONTRATAÇÃO 

A classificação escalar da probabilidade de ocorrência e do impacto dos riscos foi realizada de acordo com os 
parâmetros visualizados nos quadros 01 e 02. 

  

Quadro 01: Classificação da probabilidade de ocorrência       Quadro 02: Classificação do impacto dos riscos 

Escala de Probabilidade   Escala de Impacto 

Descritor Descrição    Descritor Descrição  

Muito 
baixo  

Evento extraordinário. Sem histórico de ocorrência    
Muito 
baixo  

Impacto insignificante nos objetivos  

Baixo  Evento casual e inesperado.  Sem histórico de ocorrência    Baixo  Impacto mínimo nos objetivos  

Médio  
Evento esperado, com frequência reduzida. Com histórico de 
ocorrência parcialmente conhecido   

  Médio  
Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade 
de recuperação  

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783


Alto  
Evento usual. Com histórico de ocorrência amplamente 
conhecido   

  Alto  
Impacto significante nos objetivos, com 
possibilidade remota  de recuperação  

Muito alto  Evento repetitivo e constante   Muito alto  
Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade 
de recuperação  

  

1.2 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS ASSOCIADOS À CONTRATAÇÃO 

O quadro 03 apresenta os possíveis riscos identificados nas fases de planejamento da contratação, seleção do 
fornecedor e gestão da execução contratual. 

  

Quadro 03: Síntese dos riscos associados à contratação 

Fase  Id.  Risco  Probabilidade  Impacto  Danos 

      

Planejamento 
da 

contratação  

01 
Quantitativo e/ou insuficiência de 
capacitação da Equipe de 
Planejamento da Contratação 

Baixa Alto  
01) Atrasos na contratação 
02) Contratação em desacordo com as 
necessidades da Adm. Pública  

02 
Definição imprecisa de quantitativos, 
especificações e estimativas de 
preços  

Baixa Médio  
01) Contratação em desacordo com as 
necessidades da Adm. Pública 
02) Prejuízos ao erário  

03 
Equívocos quanto ao modelo de 
contratação  

Baixa Médio  

01) Contratação em desacordo com as 
necessidades da Adm. Pública  
02) Prejuízos ao erário  
03) Questionamento por parte dos licitantes  

04 
Inconsistências na elaboração do 
termo de referência e edital.  

Baixa Médio   

01) Licitação fracassada ou deserta 
02) Contratação em desacordo com as 
necessidades da Adm. Pública 
03) Prejuízos ao erário   



05 
Insuficiência de recursos 
orçamentários para a contratação  

Muito baixa  Muito alto  01) Inviabilidade da contratação  

06 Não autorização da contratação Muito baixa  Muito alto   01) Inviabilidade da contratação  

Seleção do 
fornecedor 

07 
Quantitativo e/ou insuficiência de 
capacitação da Equipe de Licitação  

Muito baixa  Alto  
01) Atrasos na contratação 
02) Contratação em desacordo com as 
necessidades da Adm. Pública  

08 Licitação fracassada Muito baixa  Muito alto  01) Descontinuidade dos serviços  

09 
Aceitação de proposta em desacordo 
com o edital  

Muito baixa  Muito alto  
01) Contratação em desacordo com as 
necessidades da Adm. Pública 
02) Prejuízos ao erário  

10 Falhas no julgamento da habilitação  Muito baixa  Muito alto  

01) Contratação em desacordo com as 
necessidades da Adm. Pública  
02) Prejuízos ao erário 
03) Contratação de empresa não capacitada  

11 
Falhas na análise da planilha de 
custos e formação de preços do 
licitante  

Muito baixa  Muito alto  

01) Contratação em desacordo com as 
necessidades da Adm. Pública 
02) Prejuízos ao erário 
03) Contratação de empresa não capacitada  

12 
Seleção de fornecedor incapaz de 
executar o contrato  

Muito baixa  Muito alto  
01) Falhas na prestação de serviços 
02) Descontinuidade dos serviços  

13 
Transcrição incorreto dos termos 
editalícios para o contrato  

Muito baixa  Médio 

01) Contratação em desacordo com as 
necessidades da Adm. Pública  
02) Prejuízos ao erário  
03) Cometimento de ato ilícito  

14 
Interposição de recursos por parte dos 
licitantes  

Baixa Médio  
01) Atraso na contratação 
02) Descontinuidade dos serviços  

Gestão do 
contrato  

15 
Quantitativo e/ou insuficiência de 
capacitação da Equipe de 
Fiscalização e Gestão do Contrato  

Média  Alto  
01) Falhas no acompanhamento e fiscalização da 
execução contratual 
02) Prejuízo ao erário  

16 
Recusa do licitante vencedor em 
assinar o contrato  

Muito baixa  Médio 01) Descontinuidade dos serviços  



17 
Não apresentação da garantia 
contratual pela contratada 

Baixa Médio 
01) Ausência de mecanismo de garantia de 
possíveis falhas na execução contratual  

18 
Insuficiência no acompanhamento da 
execução contratual  

Baixa Médio 
01) Falhas na prestação de serviços 
02) Descontinuidade dos serviços 
03) Prejuízos ao erário  

19 
Falhas na comunicação entre Gestor e 
Fiscais do contrato  

Baixa Médio 

01) Falhas no acompanhamento e fiscalização do 
contrato  
02) Descontinuidade dos serviços 
03) Prejuízos ao erário  

20 
Inconsistências e/ou ausências de 
registro de ocorrências  

Baixa Médio 
01) Ausência de informações para análise de 
execução contratual  

21 
Falhas na comunicação entre 
contratante e contratada  

Baixa Alto 
01) Falhas na prestação de serviços 
02) Descontinuidade dos serviços 03) Prejuízos ao 
erário  

22 
Execução dos serviços fora dos 
padrões estabelecidos pela 
contratante  

Baixa Alto 
01) Descontinuidade dos serviços 
02) Prejuízos ao erário  

23 
Não manutenção das condições de 
habilitação pela contratada 

Baixa Alto  01) Impossibilidade de renovação contratual  

24 Falência/ insolvência da contratada  Baixa Muito alto  
01) Interrupção do contrato 
02) Descontinuidade dos serviços  

25 
Responsabilização subsidiária da 
Administração em ações trabalhistas 
contra a contratada  

Muito baixa  Muito alto  
01) Pagamento de indenização a  funcionários da 
contratado 
02) Prejuízo ao erário  

26 Pagamentos indevidos à contratada Baixa Médio 
01) Prejuízos ao erário 
02) Cometimento de ato ilegal 

27 Retenções indevidas de pagamento Muito baixa  Médio 
01) Cometimento de ato ilegal 
02) Reclamação em juízo pelo contratada 
03) Prejuízo ao erário  



28 
Indisponibilidade financeira para 
pagamento da contratada nos prazos 
estabelecidos  

Baixa  Médio 

01) Cometimento de ato ilegal 
02) Pagamento de valores corrigidos  
03) Prejuízo ao erário 
04) Descontinuidade dos serviços  

29 
Não aplicação de sanções a 
contratada  

Baixa Médio 01) Prejuízo ao erário  

30 Prorrogação indevida do contrato Muito baixa  Alto 01) Cometimento de ato ilegal  

  

1.3 TRATAMENTO DOS RISCOS ASSOCIADOS À CONTRATAÇÃO 

O quadro 04 apresenta as ações de prevenção e contingência para os riscos os possíveis riscos identificados. 

  

Quadro 04: Tratamento dos riscos da contratação associados à contratação 

Fase  Id.  Risco  Ações preventivas  Responsáveis Ações de contingências  Responsáveis 

Planejamento 
da 

contratação  

01 

Quantitativo e/ou 
insuficiência de 
capacitação da 
Equipe de 
Planejamento da 
Contratação 

Designar pessoal 
capacitado e em 
quantitativo suficiente para 
composição de Equipe de 
Planejamento  

Direção Geral 

Designar pessoal adicional 
para composição da Equipe 
de Planejamento da 
Contratação  

Direção Geral 

02 

Definição imprecisa 
de quantitativos, 
especificações e 
estimativas de 
preços  

Participação ativa da área 
demandante da 
contratação  

EPC 
Refazer os procedimentos 
de planejamento da 
contratação  

EPC 



03 
Equívocos quanto 
ao modelo de 
contratação  

Participação ativa da áreas 
demandante da contratação 
e de Licitação  

EPC 
Refazer os procedimentos 
de planejamento da 
contratação  

EPC 

04 

Inconsistências na 
elaboração do 
termo de referência 
e edital.  

Revisão cuidadosa do 
Termo de Referência e 
Edital  

EPC 
Refazer os procedimentos 
de planejamento da 
contratação  

EPC 

05 

Insuficiência de 
recursos 
orçamentários para 
a contratação  

Provisionar anual de 
recursos orçamentário para 
a despesa  

DIRPLAD 
Readequar planejamento 
orçamentário  

DIRPLAD 

06 
Não autorização da 
contratação 

Previsão da despesa no 
cronograma anual de 
despesas  

DIRPLAD 
Direção Geral 

Readequar procedimentos 
do planejamento da 
contratação e do 
planejamento 
orçamentário  

DIRPLAD 
Direção Geral 

Seleção do 
fornecedor 

07 

Quantitativo e/ou 
insuficiência de 
capacitação da 
Equipe de 
Licitação  

Designar pessoal 
capacitado e em 
quantitativo suficiente para 
composição de Equipe de 
Planejamento  

Direção Geral 

Designar pessoal adicional 
para composição da Equipe 
de Planejamento da 
Contratação  

Direção Geral 

08 
Licitação 
fracassada 

Planejamento cuidadoso da 
contratação  

EPC 
DEMAP 

Realizar contratação 
emergencial, visando evitar 
a descontinuidade dos 
serviços  

EPC 
DEMAP 

09 

Aceitação de 
proposta em 
desacordo com o 
edital  

Análise cuidadosa da 
proposta em relação aos 
instrumentos da 
contratação. 

EPC 
DEMAP 

Revogar aceitação da 
proposta em desacordo 
com o Edital  

DEMAP 

10 
Falhas no 
julgamento da 
habilitação  

Averiguação da 
autenticidade dos atestados 
por meio de diligências  

EPC 
DEMAP 

Inabilitar as propostas dos 
licitantes que não atendem 

DEMAP 



os requisitos necessários à 
contratação  

11 

Falhas na análise 
da planilha de 
custos e formação 
de preços do 
licitante  

Análise cuidadosa e 
pormenorizada quanto a 
planilha de custos e 
formação de preços  

EPC 
DEMAP 

Desclassificar as propostas 
dos licitantes que não 
atendem os requisitos 
necessários à contratação  

DEMAP 

12 

Seleção de 
fornecedor incapaz 
de executar o 
contrato  

Análise cuidadosa da 
capacidade técnica e 
econômica - financeira do 
licitante  

EPC 
DEMAP 

Realizar contratação 
emergencial, visando evitar 
a descontinuidade dos 
serviços  

Equipe 
Planejamento  Contratação 

Área demandante 
DEMAP 

13 

Transcrição 
incorreto dos 
termos editalícios 
para o contrato  

Revisão cuidadosa do texto 
ao elaborar a Minuta.  

DEMAP 

Revogar contrato e firmar 
novo termo. Publicar 
extratos fora do prazo, 
justificando os atrasos  

DEMAP 

14 
Interposição de 
recursos por parte 
dos licitantes  

Revisão cuidadosa do 
processo de modo a mitigar 
situações ensejadoras de 
interposição  

DEMAP 

Realizar julgamento do 
recurso de forma célere, 
observando os termos da 
legislação, de modo a evitar 
a judicialização do 
processo e consequente 
necessidade de 
contratação emergencial  

DEMAP 

Gestão do 
contrato  

15 

Quantitativo e/ou 
insuficiência de 
capacitação da 
Equipe de 
Fiscalização e 
Gestão do 
Contrato  

Designar pessoal 
capacitado e em 
quantitativo suficiente para 
composição de Equipe de 
Planejamento  

Direção Geral 

Designar pessoal adicional 
para composição da Equipe 
de Planejamento da 
Contratação  

Direção Geral 



16 
Recusa do licitante 
vencedor em 
assinar o contrato  

Revisão cuidados do 
processo de modo a mitigar 
situações ensejadora de 
inexequibilidade contratual  

DEMAP 

Convocar a próxima 
colocada no certame para 
celebração do contrato. 
Realizar contratação 
emergencial a fim de evitar 
descontinuidade dos 
serviços. Instaurar 
procedimento 
administrativo visando a 
aplicação das sanções 
previstas no edital.   

DEMAP 

17 

Não apresentação 
da garantia 
contratual pela 
contratada 

Acompanhar os prazos 
estabelecidos para 
apresentação da garantia 
contratual. Averiguar 
conformidade da garantia 
apresentada  

DEMAP 
Fiscalização e 

Gestão do 
Contrato 

Notificar a empresa pelo 
descumprimento de 
obrigação contratual e, se 
for o caso, instaurar 
procedimento 
administrativo visando a 
aplicação das sanções 
previstas no edital. 

Fiscalização e Gestão do 
Contrato 

18 

Insuficiência no 
acompanhamento 
da execução 
contratual  

Realizar reuniões 
periódicas entre equipe de 
gestão e fiscalização do 
contrato  

Fiscalização e 
Gestão do 
Contrato 

Exigir relatório periódico de 
fiscalização. Substituir a 
equipe de gestão e 
fiscalização do contrato. 

DIRPLAD 
Direção Geral 

19 

Falhas na 
comunicação entre 
Gestor e Fiscais do 
contrato  

Definir canais de 
comunicações entre a 
equipe de gestão e 
fiscalização do contrato  

Fiscalização e 
Gestão do 
Contrato 

Realizar reuniões 
periódicas a fim de redefinir 
procedimentos para sanar 
falhas 

Fiscalização e Gestão do 
Contrato 

20 

Inconsistências 
e/ou ausências de 
registro de 
ocorrências  

Definir boas práticas e 
rotinas de registro de 
ocorrências  

Fiscalização e 
Gestão do 
Contrato 

Realizar reuniões 
periódicas a fim de redefinir 
procedimentos para sanar 
falhas 

Fiscalização e Gestão do 
Contrato 



21 

Falhas na 
comunicação entre 
contratante e 
contratada  

Realizar reunião inicial com 
a contratada. Definir canais 
de comunicação  

Fiscalização e 
Gestão do 
Contrato 

Notificar a empresa pelo 
não atendimento aos 
contatos e requisições do 
contratante  

Fiscalização e Gestão do 
Contrato 

22 

Execução dos 
servidos fora dos 
padrões 
estabelecidos pela 
contratante  

Acompanhar 
cuidadosamente a 
execução contratual. 
Recusar o recebimento de 
serviços fora dos padrões 
estabelecidos 

Fiscalização e 
Gestão do 
Contrato 

Notificar a contratada pelo 
descumprimento de 
obrigações contratuais. 
Exigir correção dos 
serviços conforme 
estabelecido pelo termo de 
referência  

Fiscalização e Gestão do 
Contrato 

23 

Não manutenção 
das condições de 
habilitação pela 
contratada 

Acompanhar 
periodicamente as 
condições de habilitação da 
contratada. Notificar a 
contratada quando da 
observação de pendências. 
Verificar as possibilitas de 
sancionar a contratada 
quando da não 
regularização de 
pendências  

Fiscalização 
Administrativo 
do Contrato 

Notificar a contratada pelo 
descumprimento de 
obrigações contratuais. 
Instaurar processo 
sancionador para aplicação 
de possíveis sanções 

Fiscalização e Gestão do 
Contrato 
DIRPLAD 

Direção Geral 

24 
Falência/ 
insolvência da 
contratada  

Acompanhar 
periodicamente as 
condições de habilitação da 
contratada quanto a 
qualificação econômica- 
financeira  

Fiscalização e 
Gestão do 
Contrato 

Realizar contratação 
emergencial, visando evitar 
a descontinuidade dos 
serviços  

Equipe 
Planejamento  Contratação 

Área demandante 
DEMAP 

25 
Responsabilização 
subsidiária da 
Administração em 

Acompanhar 
cuidadosamente a 
execução contratual de 
modo a garantir o 

Fiscalização e 
Gestão do 
Contrato 

Executar a garantia 
contratual. Realizar 
pagamento diretamente 
aos funcionários, 

Fiscalização e Gestão do 
Contrato 
DIRPLAD 



ações trabalhistas 
contra a contratada  

pagamento das verbas 
trabalhistas aos 
funcionários da empresa.  

observando os 
procedimentos legais para 
tal 

26 
Pagamentos 
indevidos a 
contratada 

Verificar cuidadosamente a 
exatidão dos valores 
devidos a contratada em 
relação aos serviços 
prestados  

Fiscalização e 
Gestão do 
Contrato 

Negociar devolução dos 
valores junto à contratada. 
Processo desconto nas 
faturas vincendas  

Fiscalização e Gestão do 
Contrato 

27 
Retenções 
indevidas de 
pagamento 

Verificar cuidadosamente 
as possibilidades legais de 
retenção de pagamento 

Equipe de 
Fiscalização e 

Gestão do 
Contrato 

Pagamento imediato de 
qualquer retenção indevida 

Fiscalização e Gestão do 
Contrato 

28 

Indisponibilidade 
financeira para 
pagamento da 
contratada nos 
prazos 
estabelecidos  

Agilizar os processos de 
ateste das notas fiscais. 
Atentar para os prazos de 
envio das notas fiscais ao 
setor financeiro 

Equipe de 
Fiscalização e 

Gestão do 
Contrato 

Ajustar o quanto possível 
cronograma financeiro, 
visando atendimento dos 
prazos 

DEOFI03 

29 
Não aplicação de 
sanções a 
contratada  

Notificar a contratada pela 
inexecução contratual 
seguindo os princípios da 
razoabilidade e 
proporcionalidade 

Fiscalização e 
Gestão do 
Contrato 

Instaurar processo 
sancionador para possível 
aplicação de sanções  

Fiscalização e Gestão do 
Contrato 
DEMAP 

DIRPLAD 
Direção Geral 

30 
Prorrogação 
indevida do 
contrato 

Acompanhar o histórico de 
renovação do contrato. 
Avaliar a necessidade da 
demanda 

DEMAP 
Gestão do 
Contrato 

Anulação imediata de 
aditivo contratual 

Direção Geral 
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