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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 11/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2017 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 
DATA DA REALIZAÇÃO: 09/02/2017 
ABERTURA: 14H00 
LICITAÇÃO COM LOTE EXCLUSIVO PARA MEI, MICROEMPRESA  E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE SEDIADA REGIONALMENTE 
LOCAL: Rua Barão do Rio Branco, 344 – centro (Sala de Reuniões) 
 
 
PREÂMBULO  
 
O Município de Porecatu, Estado Paraná, TORNA PÚBLICO que se acha aberta licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando a 
aquisição de relógios ponto digital, para as Secretarias de Educação, Administração, 
Secretaria de Educação Física e Desporto e Saúde, que será regida pela Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 15.608/2007 Decreto Municipal nº 020, de 
12 de fevereiro de 2007, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei complementar 
123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal 
nº 46/2016 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.  
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 
anexos, que dele fazem parte integrante.  
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação deverão ser 
protocolizados no Protocolo Geral da Prefeitura até as 13H45 do dia 09/02/2017. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.  
 
Caso não haja participação de empresas enquadradas como MEI/ME/EPP local o(s) 
lote(s) será(ão) aberto(s) para a participação geral. O horário de abertura será às 
15H30 com protocolo até às 15H15. 
 
A sessão de processamento do Pregão será conduzida pela Pregoeira Salete Suzana 
Cavalcanti e Silva Refosco, sendo pregoeiro substituto Leonardo Henrique dos Santos, com 
o auxílio da equipe de apoio. 
 
Caso seja necessário fazer alguma retificação esta será publicada no órgão oficial de 
divulgação do município Jornal Tribuna do Norte e disponibilizada no site 
www.porecatu.pr.gov.br/licitacoes.html, ficando a cargo da empresa interessada em 
participar do certame o acompanhamento do edital no site. 
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I - DO OBJETO  
1 - A presente licitação tem por objeto a aquisição relógios ponto digital para as Secretarias 
de Educação, Administração, Secretaria de Educação Física e Desporto e Saúde, conforme 
Termo de Referência, constante no Anexo I deste edital. 
Dotações Orçamentárias: 2.031.3390.30.00.00-1636, 2.008.3390.30.00.00-1629, 
2.039.3390.30.00.00-1831 e 2.052.3390.30.00.00-1639 
Valor Máximo do lote: 
R$ 42.528,22 (quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos);  
 
Caso seja necessário fazer alguma retificação esta será publicada no órgão oficial de 
divulgação do município Jornal Tribuna do Norte e disponibilizada no site 
www.porecatu.pr.gov.br/licitacoes.html, ficando a cargo da empresa interessada em 
participar do certame o acompanhamento do edital no site. 
 

II - DA PARTICIPAÇÃO 

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 
Edital.  
Não será aceito o envio de envelopes.  
O uso do celular ficará restrito à autorização da(o) Pregoeira(o). 
 
III - DO CREDENCIAMENTO 
1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento 
de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que 
comprove os poderes do mandante para a outorga; 
c) Empresa enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar 
certidão simplificada expedida pela Junta Comercial para comprovar sua condição. 
2 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial 
de identificação que contenha foto, admitido em lei. 
3 – Declaração do licitante, assegurando o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 
conforme modelo do Anexo II. 
4 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada,  
5 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  
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IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO 
1 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 
em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 
proponente, os seguintes dizeres: 
Envelope nº 1 - Proposta  
Licitação nº 11/2017 
Pregão Presencial nº 09/2017 
Nome da Empresa 
CNPJ 
Data e hora da abertura 
 
Envelope nº 2 - Habilitação  
Licitação nº 11/2017 
Pregão Presencial nº 09/2017 
Nome da Empresa 
CNPJ 
Data e hora da abertura 
2 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 
numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, ser datada e 
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.  
3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  
 
V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
a) Razão social, endereço, e-mail, CNPJ; 
b) número da licitação e do pregão; 
c) descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações 
contidas no Anexo I deste Edital, com indicação da marca;  
d) preço unitário e total em moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, 
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
e) Garantia de 12 meses para todos os equipamentos sobre defeitos de fabricação;  
f) Apresentação de certificado do INMETRO; 
g) Apresentação de documento de revenda autorizada do fabricante; 
h) prazo de validade da proposta de no mínimo de 60 (sessenta) dias;  
i) Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital;  
j) Dados bancários;  
k) O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.  
 
OBS: A proposta ajustada deverá ser enviada à Divisão de Licitação em até 24 horas 
após a realização do certame no e-mail pmplicitacao@onda.com.br. 
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VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABIL ITAÇÃO” 
a) Cartão do CNPJ; 
b) Certidão de regularidade de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da 
união; 
c) Certidão de regularidade de débito junto à Fazenda Estadual; 
d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal da sede da licitante ou outra 
prova equivalente, na forma da lei; 
e) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
g) Alvará de funcionamento expedido pelo município sede do proponente; 
h) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração. 
i) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 
legal, de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme 
Anexo III deste edital. 
 
3 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
3.1 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, pelo comprovante de registro cadastral para participar de licitações junto à 
Administração Direta do Município de Porecatu no ramo de atividade compatível com o 
objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos 
relacionados nos subitens 1.1 e 1.2 deste item VI, que não tenham sido apresentados para o 
cadastramento ou, se apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade vencidos 
na data de apresentação das propostas.  
3.1.1 - O registro cadastral não substitui os documentos relacionados no subitem 1.1, alínea 
"d" deste item VI, devendo ser apresentados por todos os licitantes.  
3.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas.  
 
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
1 - No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.  
2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo 
II deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de 
habilitação.  
2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento 
e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.  
3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.  



  
Rua Barão do Rio Branco, nº 344 – Centro - CEP 86160-000 
Telefone: (43) 3623-3100 E-mail: pmplicitacao@onda.com.br 
www.porecatu.pr.gov.br 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATUPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATUPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATUPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU    PARANÁ 

3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 
consideradas para apuração do valor da proposta.  
3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 
licitantes.  
4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 
observância dos seguintes critérios: 
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). 
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes.  
4.1 - Para efeito de seleção será considerado o preço total do ITEM.  
5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em 
ordem decrescente de valor. 
6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço. 
7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances.  
8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas em ordem crescente dos 
valores, considerando-se o menor preço ofertado.  
9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 
do preço.  
10 - Após a negociação se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito.  
10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 
será juntada aos autos por ocasião do julgamento.  
11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 2, contendo 
os documentos de habilitação de seu autor.  
12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante: 
a) substituição e apresentação de documentos, ou 
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.  
12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.  
12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.  
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13 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.1 do item 
VI, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto aos órgãos de cadastro de fornecedores das 
esferas estadual e federal. 
14 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  
15 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o 
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda 
os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.  
 
VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação 
de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-
razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e 
o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  
3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente.  
4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  
6 - A adjudicação será feita por LOTE conforme descrito no edital. 
 
IX – DO PRAZO E DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
1 – Após a assinatura do contrato a empresa vencedora deverá entregar, instalar e treinar os 
servidores em até 20 dias nos locais designados pelas Secretarias. 
 
X - DA FORMA DE PAGAMENTO 
1 - Após a instalação dos relógios e treinamento dos servidores, o pagamento será efetuado 
à vista com pagamento no dias 12 do mês subsequente mediante a emissão das Notas 
Fiscais; 
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 
seu vencimento se dará após a substituição da mesma; 
3 – As notas fiscais deverão ser faturadas para as respectivas Secretarias adquirentes dos 
relógios; 
3 - O pagamento será realizado mediante depósito em conta corrente em nome da 
Contratada, podendo esta optar por uma das seguintes instituições financeiras: CEF, BB, 
Itaú e Bradesco ou no caixa da Tesouraria Municipal através de cheque nominal. 
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XII - DA CONTRATAÇÃO 
1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo 
de contrato, conforme Anexo V do presente ato convocatório.  
2 - A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da 
convocação, comparecer ao setor de Licitação no endereço citado no preâmbulo deste edital 
para assinar o termo de contrato.  
3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a 
assinar o contrato, será convocada a licitante segunda colocada e, assim sucessivamente, se 
essa também não satisfizer as condições do edital. 
 
XIII - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato. 
 
XIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do 
Município de Porecatu pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição, a pessoa que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei 
federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
2 - A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas 
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla 
defesa.  
 
XV - DA GARANTIA CONTRATUAL 
Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.  
 
XVI – REAJUSTES 
Os valores contratados são fixos e irreajustáveis. 
 
XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  
2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a 
serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  
2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente 
na própria ata.  
3 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.  
4 - O extrato do contrato do presente certame será divulgado no Diário Oficial da União e 
no site do município www.porecatu.pr.gov.br  
5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 
site oficial do município.  
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6 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada no setor de licitação, no endereço descrito no preâmbulo deste 
edital, após a celebração do contrato.  
7 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital.  
7.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 
1(um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.  
7.2 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do 
certame.  
8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  
9 - Integram o presente Edital: 
Anexo I – Termo de Referência;  
Anexo II – Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
Anexo III - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração. 
Anexo IV - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 
conforme Anexo III deste edital 
Anexo V – minuta do contrato.  
10- Qualquer dúvida quanto à especificação dos objetos deverá ser esclarecida com o 
Secretário do respectivo órgão solicitante, pelo telefone (43) 3623 3100. 
11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Porecatu, Estado do Paraná.  
 
 
Porecatu, 24 de janeiro de 2017. 
 
 

Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco 
Pregoeira- Port. 25/2017 
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Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
Quant. Objeto Unitário Valor Total 
17  

 
1 - REGISTRADORELETRÔNICO  DE  PONTO  (REP)  em 
conformidade  com  PORTARIA  1510/09  do  MTE  e  com  a 
PORTARIA n.º 595, de 05 de dezembro de 2013 do INMETRO 
Equipamento  de  automação  utilizado  exclusivamente  para  o 
registro  de  jornada  de  trabalho  e  com  capacidade  para  emitir 
documentos  fiscais  e  realizar  controles  de  natureza  fiscal, 
referentes  à  entrada  e  à saída  de  empregados  nos  locais  de 
trabalho, com leitor biométrico para no mínimo 1.000 digitais, senha e 
cartão proximidade, com os seguintes requisitos: 
2 - OREP  deve  possuir  identificação  indelével  fixada 
mecanicamente  na  sua  parte  interna  em  baixo  relevo,  somente 
acessível em caso de violação do REP, e também sempre visível 
externamente, na mesma face do mostrador do Relógio de Tempo 
Real (RTC), contendo CNPJ e nome do fabricante, marca, modelo e 
número de fabricação do REP. 
3 - OREP  deve  possuir  um  botão  exclusivo,  com  identificação 
“RIM”, na cor vermelha, para a emissão da Relação Instantânea de 
Marcações; e outro botão exclusivo, identificação “i”, em texto itálico, 
na cor azul, para a impressão da sua chave pública e dos 
identificadores de software. 
4 - O botão “RIM” deve estar posicionado à esquerda do botão “i‟. 
5 – Os botões  devem  estar  localizados  próximo  à  porta  USB,  de 
forma  a  poderem  também  ser  protegidos  pelo  lacre  de  fácil 
remoção, caso seja utilizado. 
6 - Os botões devem ser pressionados por 5 (cinco) segundos para suas 
funções serem iniciadas. 
7 - OREP  deve  vir  acompanhado  de  um Manual  Operacional 
detalhado  para  o  usuário,  em  português,  descrevendo  os 
comandos funcionais, de interface, para transmissão de dados e todos  
os  outros  aspectos  relevantes  para  o  funcionamento  do 
equipamento, incluindo as condições de temperatura  e  umidade  
relativa  do  local  de  instalação  do  REP bem  como  o  tipo  de  
papel  que  deverá  ser  utilizado  pelo empregador-usuário, para cada 
possível condição de trabalho dos empregados,  e  a  forma  de  
armazenamento  desse  papel; 
7.1 - O  Manual  Operacional  deve  conter  a  descrição  de  todas  as 
funcionalidades; 
7.3 – O Manual  Operacional  deve  relacionar  os  códigos  dos  
demais dados de identificação do trabalhador pelo REP, que não nome 
e PIS.  
8 - O REP deve ser um dispositivo monolítico, isto é, um conjunto 
rígido e indivisível, cuja construção não permita acesso aos seus 
componentes internos, e protegido por meio de lacre externo de 
responsabilidade e controle do fornecedor de REP. 
9 - O lacre externo de responsabilidade e controle do fornecedor de 
REPnão  pode  obstruir  a abertura  de  tampa  que  dê  acesso  ao 
compartimento de papel da impressora para troca de papel. 
10 - O gabinete do REP deve possuir apenas abertura de tampa que dê 
acesso exclusivoao  compartimento  de  papel  da  impressora para 
troca de papel; às partes da impressora indispensáveis para, quando  
necessário,  desenroscar  o  papel,  aos  cabos  de  sensor, cabos  de  
motor  de  corte,  sensores  de  necessidade  de abastecimento de 
papel, roletes e engrenagens, desde que não dê acesso às outras partes 
internas. 

2.501,66 42.528,22 
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11 - O REP deve ser capaz de realizar as funções a que se destina de 
forma autônoma, independentemente de qualquer equipamento 
externo. 
12 - O REP deve dispor de RTC interno com precisão mínima de 5 
(cinco)  partes  por  milhão  (ppm)  e  que  permita  operações  de 
ajuste.  
13 - OREP  deve  dispor  de  um  mostrador  não-analógico  do  RTC, 
contendo  hora,  minuto  e  segundo,  com  as  seguintes 
características: 
13.1 - a)  Densidade  horizontal máxima deve  ser  de  2  (dois)  
caracteres por centímetro. 
13.2 - b) O caractere não pode ter altura inferior a 8 (oito) mm. 
14 - O REP deve sempre apresentar o horário no mostrador do RTC. 
15 - A base de tempo que gera informações para o mostrador do REP 
deve comparar suas medições pelo menos a cada 1 segundo com o 
RTC, ajustando seu horário para aquele indicado pelo RTC. 
16 - O REP deve ser capaz de emitir um sinal, disponibilizado fora do 
bloco resinado, para possibilitar a verificação da precisão do RTC. 
17 - O REP deve possuir bateria interna de alimentação que permita 
queo  RTC  interno  do  REP  funcione  ininterruptamente  por  um 
período mínimo de 1.440 (mil quatrocentas e quarenta) horas na 
ausência de energia elétrica de alimentação. 
18 - Abateria  interna  de  alimentação  do  RTC,  salvo  eventuais 
correntes  de  fuga,  não  pode  ser  utilizada  quando  o  REP  está 
sendo alimentado por rede elétrica. 
19 - O REP não pode possuir chave para desligar bateria interna de 
alimentação, tampouco pode possuir outro mecanismo que torne esse 
componente inativo, mesmo quando o equipamento possuir nobreak. 
20 - OREP  não  pode  possuir  botão  ou  qualquer  mecanismo  ou 
comando (local ou remoto) de reset. 
21 - OREP  deve  dispor  de  porta  de  saída  padrão  USB  externa, 
compatível  com  dispositivo  USB  de  armazenamento  de  massa 
com  conector  macho  tipo  A,  formatado  no  padrão  FAT32, 
doravante denominada Porta Fiscal. 
22 - A Porta Fiscal deve estar disposta no corpo do REP em local de 
fácilacesso,  na  mesma  face  do  mostrador  do  RTC,  não  sendo 
permitida  a  sua  colocação  em  local  que  dependa  de  chaves, 
ferramentas ou outros meios para acesso. 
23 - APorta  Fiscal  pode  ser  protegida  por  meio  de  lacre,  a  ser 
utilizado  a critério  do  empregador  usuário,  desde  que facilmente 
removível  pelo  auditor  fiscal  do  trabalho,  sem  utilização  de 
qualquer instrumento. O empregador-usuário é o responsável pela 
aquisição e reposição do lacre. 
24 - O REP deve dispor de um mecanismo impressor em bobina de 
papel, integrado e de uso exclusivo do equipamento, que permita 
impressõesem  cor  contrastante  com  o  papel,  em  caracteres 
legíveis com as seguintes características: 
24.1 - a) Densidade  horizontal  máxima  de  8  (oito)  caracteres  por 
centímetro. 
24.2 - b) O caractere não pode ter altura inferior a 3 (três) milímetros. 
24.3 - c) A  durabilidade  da  impressão  não  pode ser  inferior  a  5  
(cinco) anos,  utilizando-se  do  tipo  de  papel  de  impressão  
indicado  pelo fornecedor no Manual Operacional. 
25 – O equipamento,  quando  for  especificado  para  ser  utilizado  no 
interior de meios de transporte, deve ser projetado de forma que a 
impressão  e  demais  dispositivos  não  sejam  comprometidos  com 
as condições de trepidação inerentes à movimentação. 
26 - OREP  deve  dispor  de  meio  de  armazenamento  de  dados, 
doravante  denominada  Memória  de  Registro  de  Ponto  (MRP), 
com capacidade de retenção de dados gravados para, no mínimo, 10 
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(dez) anos.  
27 - Os registros da MRP devem ser invioláveis por meio do uso de 
circuito eletrônico autônomo, dedicado e exclusivo para a proteção da 
MRP. 
28 - A MRP, juntamente com o circuito eletrônico autônomo, o RTC e 
os pinos que habilitam a escrita devem estar implementados em 
umbloco  resinado,  de  forma  a  impedir  o  acesso  aos componentes, 
com  exceção  da  interface  de  comunicação  com o processador  
central,  dos  pinos  exclusivos  de  leitura  do  firmware ou das 
instruções de controle do hardware do circuito de proteção da MRP e 
do pino para medição da frequência do RTC. 
29 - O RTC deve ser conectado diretamente no circuito autônomo da 
MRP, não devendo possuir pinos de leitura próprios. 
30 - A bateria do RTC deve estar fora do bloco resinado da MRP. 
31 - OREP  deve  dispor  de  meio  de  armazenamento  dos  dados 
necessários à sua operação, doravante denominado de Memória de 
Trabalho (MT), contendo os seguintes dados: 
31.1 - a) Do empregador: 
Tipo de identificador do empregador, CNPJ ou CPF. 
Identificador do empregador. 
CEI, caso exista. 
Razão social. 
Local da prestação do serviço. 
31.2 - b) Do empregado: 
Nome. 
PIS. 
Demais  dados  necessários  à  identificação  do  empregado  pelo 
REP. 
33 - Os requisitos funcionais descrevem os serviços que o REP deve 
fornecer, como o REP deve reagir a entradas específicas e como o 
REP deve se comportar em determinadas situações, de forma a 
registrar fielmente as marcações de ponto. 
34 - As marcações de  ponto  devem  ser compostas  pelas  seguintes 
etapas, necessariamente nessa ordem: 
34.1 - a)  Receber  diretamente  a  identificação  do  trabalhador,  sem 
interposição de outro equipamento. 
34.2 - b) Obter a hora do RTC. 
34.3 - c) Registrar a marcação de ponto na MRP, contendo os 
seguintes campos:  Número Sequencial  de Registro  (NSR),  número  
do PIS do trabalhador, data da marcação, horário da marcação, 
composto por hora e minutos. 
34.4 - d) Imprimir o Comprovante de Registro de Ponto do 
Trabalhador. 
35 - O Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador deve ser 
emitido obrigatoriamente  no  momento  da  marcação  de  ponto  e 
apresentar os seguintes dados: 
35.1 - a)  Cabeçalho  contendo  o  título  “Comprovante  de  Registro  
de Ponto do Trabalhador”. 
35.2 - b) NSR. 
35.3 - c) Identificação do empregador contendo nome, CNPJ/CPF e 
CEI, caso exista. 
35.4 - d) Local de prestação do serviço. 
35.5 - e) Modelo e número de fabricação do REP. 
35.6 - f) Identificação do trabalhador contendo nome e número do PIS. 
35.7 - g) Data e horário do respectivo registro. 
35.8 - h) Assinatura digital contemplando todos os dados acima. 
36 - O Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador deve ser 
emitido em até 10 segundos após o recebimento da identificação do 
trabalhador.  
37 – No caso  de  REP  com  um  equipamento  biométrico,  o  limite 
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máximo  de  10  segundos  inclui  o  tempo  de reconhecimento  da 
digital dentro da base de dados do leitor biométrico. 
38 - OREP  deve  possuir  mecanismo  que  assegure  a  efetiva 
impressão do Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador. 
39 - O REP deve possuir mecanismo que alerte a ocorrência de papel 
enroscado, de falta de papel que não permita concluir a impressão 
oude  outros  usuais  eventos  de  inibição  da  impressão  do 
Comprovante. 
40 – Na ocorrência  de  papel  enroscado,  de  falta  de  papel  que  não 
permita  concluir  a  impressão  ou  de  outros  usuais  eventos  de 
inibição da impressão do Comprovante, o REP não pode permitir a 
próxima marcação de ponto. 
41 – Nos casos  de  papel  enroscado,  de  falta  de  papel  que  não 
permita  concluir  a  impressão  ou  de  outros  usuais  eventos  de 
inibição da impressão do Comprovante de Marcação de Ponto, o REP  
deve  reiniciar  automaticamente  a  impressão  de  todo  o 
Comprovante, logo após sua realimentação com papel, mesmo que 
parte desse documento já tinha sido impressa e que o REP precise ser 
reinicializado para a troca de bobina. 
42 - AMRP  deve  gravar  permanentemente  as  seguintes  operações 
ou eventos relevantes, gerando registros: 
42.1 - a) As operações de marcação de ponto, armazenando os dados 
do funcionário, número do PIS, data e hora da marcação. 
42.2 - b)  Operações  de  inclusão  ou  alteração  das  informações  do 
empregador, armazenando os dados de data, hora e responsável pela 
inclusão ou alteração; tipo de operação; tipo de identificador do 
empregador, CNPJ ou CPF; identificação do empregador; CEI, caso 
exista; razão social; e local da prestação do serviço. 
42.3 - c) As operações de ajuste do RTC interno, armazenando os 
dados de data antes do ajuste, data ajustada e hora ajustada, além de 
identificação do responsável pelo ajuste do RTC. 
42.4 - d) As  operações  de  inserção,  alteração  e  exclusão  de  dados  
de um  empregado,  armazenando  os  dados  de data  e  hora  da 
operação, tipo de operação, número do PIS, nome do empregado e  
demais  dados  necessários  à  identificação  do  trabalhador  pelo 
REP, além de identificação do responsável pela operação. 
42.5 e) Os eventos sensíveis do REP, considerando seus respectivos 
códigos. 
43 - Todo registro de evento gravado na MRP deve conter, ainda, o 
NSR. 
44 – O evento  sensível  de  manutenção  ou  violação  do  REP  que 
ocorra na ausência de alimentação de energia deve ser registrado junto 
com o evento sensível de retorno de energia. 
45 - Caso ocorrer falha na gravação de dados da MRP, a atividade de 
marcação de ponto deve ser impedida enquanto persistir a falha. 
46 - O REP deve ser capaz de gerar um Arquivo-Fonte de Dados, a 
partir dos dados armazenados na MRP, contendo todos os dados 
armazenados na MRP, doravante denominado AFD. 
47 - Na geração do AFD, deve ser gravado o Código de Verificação de 
Redundância, utilizando o CRC-16 (CyclicRedundancyCheck), de 
cada registro, gerado na sua origem. 
48 - O AFD deve: 
48.1 - a)  Apresentar-se  no  formato  pré-determinado  no  Anexo  I  
da Portaria nº 595, de 05 de dezembro de 2013. 
48.2 - b) Apresentar-se no formato texto, codificado no padrão ASCII 
da norma ISO 8859-1. 
48.3 - c) Apresentar-se  com  cada  linha,  correspondente  a  um  
registro, terminando com os caracteres 13 e 10, respectivamente, da 
tabela ASCII da norma ISO 8859-1. 
48.4 - d) Ordenar os registros pelo NSR. 
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48.5 - e) Não conter linhas em branco. 
48.6 f) Ser nomeado pela junção da palavra “AFD” com o número de 
fabricação do REP. 
49 - O REP deve ser capaz de gravar o AFD em dispositivo externo de 
memória, por meio da Porta Fiscal, para a pronta captura de todos 
dados armazenados na MRP pelo auditor-fiscal do trabalho, 
commensagens  de  evolução  do  processo  de  transmissão  de 
informações, bem como mensagem de conclusão ou erro, até que o 
dispositivo seja extraído do REP. 
50 - A gravação do AFD em dispositivo externo de memória, por meio 
da Porta Fiscal, deve ocorrer em qualquer situação crítica, como 
equipamento aberto,  sem  papel  ou  com  MRP  esgotada,  com 
prioridade no caso de uso simultâneo de outras portas de saída, quando 
existirem. 
51 - O tempo de gravação da AFD na Porta Fiscal deve respeitar as 
seguintes condições: 
51.1 - a)A taxa de transferência real mínima de transmissão dos dados 
da MRP para o dispositivo externo de memória, por meio da Porta 
Fiscal, deve ser 219,73 Kbits/s. 
51.2 - b)  O  tempo  máximo  de  captura  da  MRP  esgotada  deve  
ser  40 minutos. 
51.3 - c) A contagem de tempo de captura do AFD deve ser 
suspendida quando  ocorrer  marcação  de  ponto  simultaneamente  à  
referida captura. 
54 - OREP  deve  ser  capaz  de  gerar  e  imprimir a  Relação 
Instantânea  de  Marcações,  com  prioridade  frente  à  atividade  de 
marcação de ponto, com velocidade mínima de 480 marcações de 
ponto  em  um  tempo  de  10  minutos,  contendo  as  seguintes 
informações: 
54.1 - a)  Cabeçalho com  identificador  (CNPJ/CPF),  CEI, caso 
exista,  e razão  social  do  empregador,  local  da  prestação  de  
serviço, número de fabricação do REP, hora, dia, mês e ano da 
emissão da Relação Instantânea de Marcações. 
54.2 - b) NSR. 
54.3 - c) Número do PIS e nome do empregado. 
54.4 - d) Horário da marcação. 
54.5 - e) Assinatura Digital. 
54.6 - f)  Quadrado,  de  10  (dez)  mm  de  lado,  em  cor  preta,  
sólida, impresso ao final da RIM, no centro do papel. 
55 - OREP  deve  ser  capaz  de  gerar  e  imprimir  a  Relação 
Instantânea  de  Marcações,  em  qualquer  situação  crítica,  como 
equipamento aberto ou com MRP esgotada.  
56 - O REP deve ser capaz de imprimir a sua chave pública por meio 
de acionamento de botão ou tecla. 
57- OREP  não  pode  possuir  funcionalidades  que  permitam  as 
seguintes situações: 
57.1 - a) Restrições de horário à marcação de ponto. 
57.2 - b)  Marcação  automática  de ponto,  utilizando-se  horários  pré 
determinados  ou  horário  contratual  e  sem  a  identificação  do 
trabalhador. 
57.3 - c) Exigência, por parte do sistema, de autorização prévia para a 
marcação de sobre jornada. 
57.4 - d) Alteração dos dados registrados pelo empregado. 
57.5 - e) Marcação de ponto enquanto o REP estiver aberto. 
57.6 - f) Alteração  do  número  de  fabricação  do  REP,  com  
exceção  do dígito do tipo V. 
57.7 - g) Alteração  das  configurações  dos  dispositivos  de  
identificação do trabalhador  
57.8 - h) Desativação dos dispositivos de identificação do trabalhador. 
57.9 - i) Alteração dos dados gravados na MT sem o respectivo 
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registro da operação na MRP, inclusive com o REP aberto. 
57.10 - j) Alteração do nível de negritude de impressão, de tal forma 
que toda a impressão realizada ocorra sempre no nível de negritude 
correspondente à corrente nominal suportada pelo mecanismo 
impressor. 
58 - OREP  não  pode  possuir  funcionalidades  que  não  sejam 
necessárias  para  cumprir  o  fim  a  que  se  destina,  ou  seja,  a 
marcação do ponto e a emissão de documentos fiscais, salvo nas 
hipóteses de  garantir  a  acessibilidade  conforme  a  norma ABNT 
NBR 9050 ou para realizar testes de diagnóstico na situação de 
bloqueio do equipamento.  
59 - Após o evento sensível de abertura do REP por manutenção ou 
violação (código 01), a atividade de marcação de ponto deve ser 
impedida até seja realizado o desbloqueio pelo fabricante. 
60 - Oprograma  embarcado  deve  ser  constituído  de  firmwares 
proprietários do fabricante, dedicado exclusivamente às atividades de  
marcação  de  ponto.  Sistemasoperacionais  comerciais  ou  de código 
aberto não podem fazer parte do programa embarcado no REP.  
61 – O programa  residente  no  processador  da  MRP  e  os  demais 
programas dedicados às atividades de marcação de ponto devem ser 
claramente identificados, de forma a comprovar a integridade dos 
mesmos. 
62 - A identificação dos programas deve ser realizada por meio de: 
62.1 - a)  Identificadores  de  software  para  controle  de  versão  de  
todos programas dedicados às atividades de marcação de ponto. 
62.2 - b)  Identificador  de  software  baseado  em  protocolo  
"desafioresposta" ou  hardware  confiável  do  programa  residente  no 
processador da MRP e dos demais programas modificáveis pelo 
fornecedor,  devendo,  para  o  caso  de  solução  externa  ao  REP, 
utilizar  um  canal  exclusivo  para  efetuar  as  rotinas  associadas  à 
identificação do software. 
63 – Todas as  saídas  geradas  pelo  equipamento  devem  ser 
rastreáveis por meio de assinatura digital dos dados do REP. 
64 – As chaves  criptográficas  para  a  assinatura  digital  devem  ser 
geradas internamente ao REP por meio de hardware criptográfico 
dedicado  ou, como  alternativa,  geradas  externamente  ao  REP e 
posteriormente injetadas no equipamento. 
65 - No caso de geração das chaves criptográficas externamente ao 
REP,a  eliminação  (descarte)  das  chaves  privadas  após  serem 
injetadas  no  REP  deve  ser  possível  por  meio de  um  processo 
claramente definido. 
66 – A chave  privada  não  pode  ser  mantida  na  MT,  devendo  ser 
armazenada e protegida contra acesso não autorizado e tentativa de 
fraude em hardware criptográfico apropriado para geração da chave. 
67 – O algoritmo  para  assinatura  digital,  seu  respectivo  nível  de 
segurança  e  o  tamanho  da  chave  gerada  devem  estar  entre 
aqueles  recomendados  pelo  NationalInstituteof  Standards  and 
Technology (NIST) para uso em assinatura digital, de acordo com o  
Federal  InformationProcessing  Standard (FIPS),  publicação  nº 140, 
parte 2.  
68 - Pode ser utilizado um processador que seja, ao mesmo tempo, 
hardware criptográfico e programa de assinatura digital, desde que 
este não possua qualquer função que comprometa a proteção e 
inviolabilidade da chave privada usada para assinatura digital. 
69 - Caso sejam utilizadas chaves secretas, as mesmas devem ser 
mantidasem  sigilo  e  ser  protegidas  para  que  não  sejam 
corrompidas,  incluindo  tentativas  de  mudanças  intencionais  por 
meio de ataques. 
70 - Nenhum dos comandos recebidos através da(s) interface(s) de 
usuário ou de comunicação do REP deve influenciar os programas 
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embarcados, nem os dados do REP, de forma não prevista. 
71 – A cada  comando  deve  haver  uma  atribuição  unívoca  e  não 
ambígua de seus efeitos nas funções e dados do REP. 
72 – O acionamento  de  qualquer  tipo  de  interface  ou  comando  
que não  seja  explicitamente  declarado  e  documentado  não  pode  
ter qualquer efeito sobre as funções do REP. 
73 - OREP  dever  possuir  mecanismos  de  controle  de  acesso  aos 
dados  e  comandos  e  proteção contra  intrusão,  para  todas  as 
interfaces. 
74 – Caso o  REP  possua  outras  portas  de  comunicação,  além  da 
Porta Fiscal, essas outras portas devem implementar mecanismos de 
controle de acesso aos dados e comandos. 
75 - OREP  não  pode  possuir  comandos  que  comprometam  a 
finalidade a que se destina. 
76 - Apresentar certificado do inmetro; 
77 – Apresentar documento de revenda autorizada do fabricante; 
78 – Incluir Software profissional de tratamento de ponto sem limite 
de funcionários por licença, sendo esta uma licença definitiva, sem 
custos adicionais ou mensais:  
78.1 - Trabalha com várias empresas simultaneamente. 
78.2 - Sem limite de equipamentos por licença. 
78.3 - Escalas 12/24, 12/36, ou como desejar a configuração;  
78.4 - Banco de Horas; Cartão Ponto; Cálculos; Lançamentos de 
Feriados; Cadastro de Justificativas; Relatório diário ou por período; 
Relatório de Ocorrências; Relatório de Extrato de Horas; Relatório de 
Inter jornada; Relatório de Horas Extras maiores que o valor desejado. 
78.5 - Relatório de ausentes mesmo com justificativa. 
78.6 - Coleta de arquivos fiscais AFD de qualquer Relógio Ponto 
Homologado; Geração de Arquivos Fiscais exigidos pelo MTE. 
78.7 - 4 Colunas Somatório sendo configurável. 
78.8 - Exportação de arquivo em formato txt;  
78.9 - Backup configurável; Cliente/Servidor 
79 – Incluso serviço de instalação e treinamento do equipamento e do 
sistema de tratamento de ponto e incluindo instrução de cadastro de 
funcionários, horários e respectivas  políticas, coleta de dados do 
equipamento, importação para sistema, tratamento e fechamento do 
ponto, possível configuração de layout de importação para sistema de 
folha de pagamento,a contratante fica responsável por indicar até 03 
(três) servidores para compor a turma a ser treinada pela contratada e o 
contratante dará as condições de  infraestrutura física e lógica para a 
instalação dos equipamentos. 
80 – Incluso 1 caixa com 6 unidades bobina  térmica de 300 metros x 
57 mm de largura. 

  TOTAL 42.528,22 
 

A vencedora deverá:  
- Entregar os relógios com seus manuais de instrução. 
- Dar garantia mínima de 12 meses. 
- Ter assistência técnica autorizada em um raio de máximo 100 km do município de 
Porecatu. 
- Suporte técnico por telefone, e-mail ou acesso remoto. 
 
 
Locais de entrega e instalação: de acordo com a solicitação das Secretarias. 
 
 

Prazo de entrega: 15 dias úteis após a assinatura do contrato. 
 

Dotações orçamentárias:  
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Validade da proposta: mínimo 60 dias 
 

Forma de pagamento: No dia 12 do mês subsequente à instalação dos relógios e 
apresentação das notas fiscais. 
As notas fiscais deverão ser faturadas separadamente por Secretarias da seguinte forma: 
 
SECRETARIAS QUANTIDADE DE RELÓGIOS 
EDUCAÇÃO 09 
ADMINISTRAÇÃO 05 
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 01 
SAÚDE 02 
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Anexo II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento Licitatório 
nº 11/2017 na modalidade pregão presencial nº 09/2017, instaurado por essa Prefeitura, que 
atendemos plenamente aos requesitos do edital. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
Porecatu,          de            de  2017. 
 
 
 
 

 
Assinatura do representante legal 

com carimbo da empresa 
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Anexo III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 

 
Ref: (identificação da licitação e do pregão) 
 
.................................., inscrita no CNPJ nº ......................., por intermédio de seu 
representante legal, Sr. (Sra.) ..............................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº......................... e do CPF nº.................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com ¨X¨, conforme o caso): 
 
( ) não emprega menor de dezesseis anos 
( ) emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz. 
                       (assinalar com ¨X¨, conforme o caso) 
  

Porecatu, ......../......./2017. 
 
 

............................................................ 
Representante legal 
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Anexo IV 
 
 
 
À 
COMISSÃO DE LICITAÇAO 
Prefeitura do Município de Porecatu 
Estado do Paraná. 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento Licitatório 
nº 11/2017, sob a modalidade pregão presencial nº 09/2017, instaurado por essa Prefeitura, 
que inexistem impedimentos legais para licitar ou contratar com o Poder Público, em 
qualquer de suas esferas. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 

Porecatu,          de            de 2017. 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante 
com carimbo da empresa 
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Anexo V 
Minuta de Contrato 

CONTRATO Nº XX/2017, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORECATU 
E A EMPRESA 
__________________________________ 

 

Pelo presente instrumento particular vinculado ao procedimento licitatório nº 11/2017, 
modalidade Pregão Presencial nº 09/2017, de um lado o Município de Porecatu, inscrito no 
CNPJ sob o nº 80.542.764/0001-48, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 344, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Fábio Luiz Andrade, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Travessa Vereador Henrique Blanco Vidal, nº 48, Vila Olga Atalla, nesta 
cidade, RG nº 9.311.246-6 SSP/PR, CPF 076.434.699-70 doravante denominado 
CONTRATANTE e, de outro lado, 
_________________________________________________________, CNPJ/CPF sob o nº, 
portador (a) do RG nº _______________, residente à _____________________________, 
no município de _____________, ao final assinado (a), doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente, mediante as seguintes condições: 

 

Cláusula Primeira – A Contratada fornecerá _______________ para as Secretarias de 
Secretarias de Educação, Administração, Secretaria de Educação Física e Desporto e Saúde, 
conforme proposta vencedora, descrita e quantificada no procedimento licitatório nº 
11/2017, modalidade Pregão Presencial nº 09/2017, do Município de Porecatu/PR. 

 

Cláusula Segunda – O valor a ser pago pelo contratante à contratada pelo objeto é de R$ 
_________ (____________________________), apresentado na referida proposta, já 
incluídas todas e quaisquer despesas, com as dotações orçamentárias xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Cláusula Terceira – Para o pagamento da importância referida, será observado o seguinte: 
1 - O pagamento será efetuado nos dias 12 dos meses subsequentes à entrega e emissão das 
Notas Fiscais. 
2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 
seu vencimento se dará no mesmo dia 12 do mês subsequente, desde que a sua correção seja 
feita até o final do mês em curso, ou no dia 12 do próximo mês. 
3 - O pagamento será realizado mediante depósito em conta corrente em nome da 
Contratada, podendo esta optar por uma das seguintes instituições financeiras: CEF, BB, 
Itaú e Bradesco ou no caixa da Tesouraria Municipal através de cheque nominal. 
4 – As notas fiscais deverão conter o nome da Secretaria que efetuou a compra, o número da 
licitação, do pregão e do contrato. 
. 
Cláusula Quarta - A CONTRATADA obriga-se a:  
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1 - Aceitar as condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 
2- Assumir total responsabilidade pela qualidade dos materiais fornecidos/ serviços 
prestados; 
3 – Entregar os materiais/prestar os serviços de acordo com a planilha em anexo;  
4 - Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, se a CONTRATADA não iniciar os 
serviços sem motivo aceito pela Administração, e não aceitar as condições estabelecidas 
decairá do direito à mesma, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 
8666/93, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 
5 - É facultado à Administração transferir a adjudicação aos licitantes remanescentes, nas 
condições do artigo 64, parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93. 
 
Cláusula Quinta – Os valores contratados são fixos e irreajustáveis. 
 
Cláusula Sexta – A vigência do contrato é de 12 (doze) meses. 
 
Cláusula Sétima – Na hipótese da contratada descumprir as obrigações assumidas, no todo 
ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. 
 
Cláusula Oitava – O fiscal do contrato é o Secretário _______________ 
 
Cláusula Nona – O contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, mediante 
autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que 
demonstrada a conveniência para a administração. 
 
Cláusula Décima - DA CONDUTA ANTIFRAUDE E ANTICORRU PÇÃO  
1 - Os licitantes, bem como o contratado devem observar e fazer observar, por seus 
fornecedores e subcontratados, 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, 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 a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de 
alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva e/ou ameaçar, perseguir ou 
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intimidar qualquer parte interessada para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre 
assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou atos cuja intenção seja 
impedir materialmente o exercício dos direitos do organismo financeiro multilateral de 
promover inspeção ou auditoria.  
 
2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, 
para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar 
o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução 
de um contrato financiado pelo organismo.  
 
3 - Considerando os propósitos dos itens acima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, desde já concorda e autoriza, 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 Primeira – Fica eleito o Foro da Comarca de Porecatu – Paraná, para a 
solução das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 
E por estarem justos e acertados firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor. 
 
Porecatu, ___ de ______________  de 2017. 
 
 
Fábio Luiz Andrade - Prefeito  
Contratante 

 
           Contratada 
 
 
 

Testemunha 1 – nome, RG e CPF                                 Testemunha 1 – nome, RG e CPF 
 


