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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021
(Processo Administrativo nº 073/2021)
EXCLUSIVO PARA ME/EPP (art. 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006)
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Candói, Estado do
Paraná, por intermédio da Secretaria de Administração - Setor de Licitações e Contratos, sediado
na Avenida XV de Novembro, nº 1761, Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000, realizará licitação,
na modalidade Pregão, na forma presencial, nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto
Municipal nº 330/2020, 002/2021 e 123/2003, da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993, o Decreto Federal nº 7.892/2013 e as exigências
estabelecidas neste edital.

DATA, HORA E LOCAL DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
5 de maio de 2021 às 8h30min.
Local da sessão pública: Avenida XV de novembro, nº 1635, Cacique Candói, CEP 85.140-000,
Candói (PR), ao lado da Prefeitura Municipal de Candói.

1. DO OBJETO
1.1.
O objeto da presente licitação é “Registro de preços de links de internet para execução
do projeto “CANDOICONECTADO”, instituído através do Programa de Internet Acesso
Gratuito”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital.
2. ESCLARECIMENTOS INICIAIS
2.1.
Sem prejuízo das publicações necessárias, qualquer alteração, modificação ou informação
referente ao edital em questão, estarão disponíveis no sítio eletrônico www.candoi.pr.gov.br,
cabendo aos interessados inteira responsabilidade de acompanhar as informações prestadas pelo
Município, não cabendo aos mesmos, alegar desconhecimento sobre quaisquer informações
prestadas com referência ao edital em questão.
2.2.
Quaisquer indícios de acordo, combinação, manipulação ou ajuste entre os licitantes, a
não efetivação da concorrência, a visível divisão de lotes ou itens, sob qualquer forma, ensejará
na anulação/revogação do processo de licitação, sem prejuízos as penalidades previstas na
legislação vigente.
2.3.
Os atos e decisões da presente licitação serão publicados no diário oficial do Município
www.diariomunicipal.com.br/amp.
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2.4.
As comunicações dirigidas por meio eletrônico ao representante do licitante suprem, para
todos os efeitos, o dever de comunicação por parte da administração municipal, ressalvado a
publicação do aviso do edital, os atos de habilitação ou inabilitação, a classificação ou
desclassificação da proposta, a homologação da licitação, a anulação ou revogação da licitação,
as quais a publicidade será efetuada através do diário oficial do Município.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1.
Para participação nesta licitação, no dia e hora fixados para início da abertura, o
interessado deverá fazer o credenciamento do seu representante, mediante apresentação da
seguinte documentação ao Pregoeiro:
3.1.1.

Cédula de identidade civil (RG) do representante

3.1.2.
Ato constitutivo da empresa em vigor, devidamente registrado, com todas as suas
alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, acompanhado da ata
de eleição da diretoria em exercício quando for o caso
3.1.3.
Procuração pública ou particular ou carta de credenciamento com base no modelo
constante do anexo IV do edital, outorgando poderes para representar o licitante,
expressamente quanto à formulação de propostas e à prática de todos os demais atos
inerentes ao certame licitatório, sendo dispensável caso esteja sendo representado pelo
representante legal.
3.1.4.

Declaração unificada, conforme modelo constante no anexo V.

3.2.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste edital.
3.3.

Não poderá participar da licitação, qualquer licitante que chegar atrasado na sessão.

3.4.
Os documentos exigidos no item 3.1 deverão ser apresentados na forma original, cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada dos originais para autenticação na própria sessão.
3.5.
A não apresentação das declarações exigidas para o credenciamento, poderá ser suprida
na própria sessão, mediante solicitação dos formulários ao Pregoeiro para preenchimento e
assinatura, desde que o representante credenciado seja o representante legal ou possua
procuração com poderes específicos para isto.
3.6.
A ausência da documentação para o credenciamento, ou a sua apresentação em
desconformidade com as exigências, impedirá que o representante se manifeste ou responda em
nome do licitante durante a sessão e impossibilitando inclusive a participação na fase de
apresentação de lances, mantido o desconto apresentado na proposta escrita para efeito de
ordenação das propostas e apuração da ordem de classificação.
3.7.
A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro; neste caso,
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para efeito de classificação das propostas, será mantido o valor apresentado na proposta escrita
do licitante excluído.
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão interessados que estejam regularmente constituídas
como pessoas jurídicas, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.
Nota Explicativa: O objeto social incompatível com o objeto da licitação é impeditivo à
contratação, a ser aferido na fase de habilitação jurídica. Nesse sentido o Tribunal de Contas
da União, no Acordão 642/2014-Plenário, estabelece que: “30. Primeiramente, divirjo da
unidade técnica quando indica que a exigência do contrato social das licitantes não seria
destinada à comprovação da adequação do ramo de atuação das empresas com os serviços
objeto do certame. 31. Ocorre que o art. 28, inciso III, da Lei 8.666/1993 inclui o contrato social,
devidamente registrado, entre os documentos exigíveis para fins de comprovação da
habilitação jurídica. Tal exigência visa justamente à comprovação de que a licitante tem a
atividade comercial compatível com o objeto licitado. 32. O objeto social da empresa delineado
no contrato social devidamente registrado comprova não apenas o exercício da atividade
empresarial requerida na licitação, mas também que a empresa o faz de forma regular. E nesse
ponto ressalto que a Administração deve sempre prestigiar a legalidade. Não basta que a
licitante detenha a capacidade comercial de fato, faz-se necessário que ela esteja em
conformidade com a lei.”
4.2.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1.
Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente
4.2.2.

Que não atendam às condições deste edital e seu(s) anexo(s)

4.2.3.
Estrangeiros que não tenham representação legal no brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente
4.2.4.

Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da lei nº 8.666/1993

4.2.5.
Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação
4.2.6.

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio

4.2.7.
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.3.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para
o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI,
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que apresentem a declaração
de enquadramento na ocasião do credenciamento.
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5.
DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
5.1.
Os participantes serão responsáveis por todos os custos relativo a elaboração e submissão
da proposta.
5.2.
A proposta e documentos de habilitação deverão ser apresentados dentro de envelopes
lacrados somente com cola e inviolados, nos quais conterão em suas partes externas a seguinte
identificação:
Envelope nº 1 - PROPOSTA DE PREÇO
MUNICIPIO DE CANDÓI - PARANÁ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO LICITANTE
E-MAIL E TELEFONE DO LICITANTE
Envelope nº 2 - HABILITAÇÃO
MUNICIPIO DE CANDÓI - PARANÁ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DO LICITANTE
E-MAIL E TELEFONE DO LICITANTE
5.3.
Os envelopes poderão ser entregues diretamente pelo licitante ao Pregoeiro ou enviada
pelo correio ou outro serviço de entrega, entretanto, a administração não será responsável por
qualquer perda de proposta enviada pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na
entrega dos mesmos.
5.4.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § 1º da LC nº 123/2006.
5.5.
Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, os representantes credenciados entregarão os
envelopes, não sendo aceito, a partir desse momento a admissão de novos participantes.
6. DA PROPOSTA
6.1.
A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto a
expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, sem rasuras, sem entrelinhas, datada,
assinada pelo representante legal do licitante na última folha e rubricado nas demais, e
apresentada dentro do envelope nº 1.
6.2.
A proposta deverá ser elaborada utilizando preferencialmente o “Kit Proposta” ou em
últimos casos em formulário próprio do licitante, relacionando os itens em conformidade com
especificações e quantidades constantes no termo de referência - anexo I deste edital.
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6.2.1.
O “Kit Proposta” deverá ser obtido no portal da transparência do Município
acessível no seguinte endereço eletrônico www.candoi.pr.gov.br, no mesmo local de
disponibilização deste edital
6.2.2.
O “Kit Proposta” também será utilizado durante a sessão do pregão, e deverá ser
gravado em CD, DVD ou dispositivo USB e ser entregue ao Pregoeiro no momento
solicitado.
6.3.

A proposta deverá obrigatoriamente conter:
6.3.1.

Razão social

6.3.2.

Número do CNPJ

6.3.3.

Endereço completo

6.3.4.

Telefones para contato

6.3.5.
Número do lote e item, especificação do bem ou serviço, unidade de medida e
quantidade, tudo em consonância com a planilha dos itens constantes do termo de
referência (anexo I do edital)
6.3.6.
Preço unitário e total de cada bem ou serviço, em moeda brasileira, com apenas
duas casas decimais
6.3.7.

Total global da proposta

6.3.8.
Prazo de validade da proposta, o qual na eventualidade de não constar explicito,
ou constar com prazo inferior, será considerado como 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias contados da data de sua apresentação
6.3.9.
Prazo de entrega, o qual na eventualidade de não constar explicito, ou constar com
prazo superior, será considerado como 15 (quinze) dias corridos a contar da solicitação.
6.4.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a empresa contratada.

6.5.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento do objeto da licitação.
6.6.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração,
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.
DA ABERTURA DA
FORMULAÇÃO DE LANCES

SESSÃO,

CLASSIFICAÇÃO

DAS

PROPOSTAS

E

7.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste edital.
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7.2.
A sessão se iniciará com o credenciamento dos participantes, e em seguida com o
recebimento dos envelopes contendo as propostas e habilitação, os quais serão rubricados pelos
presentes.
7.3.

Esta licitação será julgada pelo critério de menor preço por lote.

7.4.
Aberto os envelopes contendo as propostas de preço, o Pregoeiro verificará as propostas
apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos no edital, e classificando a proposta de menor preço e as demais com valores
sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço.
7.5.
Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas de preços nas condições
definidas no item anterior, serão classificadas as três melhores propostas, para que os
representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas
propostas.
7.6.
No caso de empate de ofertas, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes, realizando-se sorteio para definir a ordem dos lances.
7.7.
Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
participantes classificados, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos
e decrescentes a partir do autor da proposta classificada de maior preço. O Pregoeiro convidará
os participantes individualmente para apresentar os lances verbais.
7.8.
A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado,
para efeito de ordenação das propostas.
7.9.
A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os licitantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
7.10. Caso o objeto seja exclusivo para disputa entre ME/EPP, uma vez encerrada a etapa
de lances, será concedido a margem de preferência de até 10% (dez por cento),
primeiramente às empresas localizadas no Município de Candói (PR) e não havendo,
estender-se-á ao demais localizados no âmbito regional, em conformidade com o art. 48, §
3º da LC 123/2006, objetivando incentivar as ME/EPP locais e consequentemente a promoção do
desenvolvimento econômico e social da região geoeconômica onde está inserido o Município de
Candói.
7.10.1. Caso a proposta classificada em primeiro lugar não seja de empresa localizada no
Município de Candói, será verificado a existência outras, de até 10% (dez por cento) superior
à melhor classificada, e, nessa condição, será declarado vencedora a melhor proposta da
empresa sediada no Município de Candói, e não havendo, será verificado no âmbito
regional.
7.10.2. Não havendo nenhuma proposta nas condições anteriores, o vencedor será àquele
preliminarmente classificado em primeiro lugar, independentemente de sua localização.
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Nota Explicativa: Conforme Decreto Municipal 070/2017, para fins de aplicação dos benefícios
previstos na Lei Complementar LC 123/2006, considera-se:
Âmbito Local: Limites geográficos do Município de Candói (PR).
Âmbito Regional: Limites geográficos da 29ª Microrregião Geográfica do IBGE/2012/IPARDES,
composta pelos seguintes municípios: Turvo, Campina do Simão, Candói, Cantagalo, Espigão Alto
do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guarapuava, Inácio Martins, Laranjeiras do Sul, Marquinho,
Nova Laranjeiras, Pinhão, Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do
Iguaçu e Virmond.
7.11. Caso o objeto não seja exclusivo para disputa entre ME/EPP, uma vez encerrada a etapa
de lances, será identificado as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC nº 123/2006.
7.11.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.11.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos, contados após a comunicação pelo Pregoeiro.
7.11.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
7.12. Na hipótese do objeto referir-se à cota reservada para ME/EPP, será observado os
seguintes procedimentos:
7.12.1. Não havendo vencedor para a cota reservada, poderá ser adjudicado ao vencedor
da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
7.12.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação
das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
7.12.3. Será dada a prioridade de contratação das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno
porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as
quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração.
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7.13. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro negociará com o participante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstas neste edital.
7.14. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
8.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1.
Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação.
8.2.
Será desclassificada a proposta que apresentar preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
8.2.1.
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
8.3.
O Pregoeiro poderá notificar o licitante para enviar documento complementar, sob pena de
não aceitação da proposta.
8.3.1.
Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos,
folhetos ou propostas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.4.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.5.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, fixando nova data e horário para
a sua continuidade.
8.6.
Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.7.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação
do licitante.
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9.
DA HABILITAÇÃO
9.1.
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:
9.1.1.
Cadastro de Restrições ao Direito de Contratar, mantido pelo TCE/PR
(https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AIL/ConsultarImpedidos.aspx)
9.1.2.
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br)
9.2.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
9.3.
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 123/2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.4.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, no prazo fixado pelo Pregoeiro, sob pena de inabilitação.
Nota Explicativa: Os documentos complementares a serem requisitados e apresentados não
poderão ser os já exigidos para fins de habilitação no instrumento convocatório. Em outras
palavras, não se trata de uma segunda oportunidade para envio de documentos de habilitação.
A diligência em questão permite, apenas, a solicitação de documentos outros para confirmação
dos já apresentados, sendo exemplo a requisição de cópia de contrato de prestação de serviços
que tenha embasado a emissão de atestado de capacidade técnica já apresentado.
9.5.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
9.6.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.
9.6.1.
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.7.
Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste edital, a documentação relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitação, devendo ser apresentados na sua forma original, cópia
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autenticada ou cópia simples, neste último caso deverá ser apresentado os originais na sessão,
para autenticação pela Equipe de apoio:

9.8. Habilitação jurídica:
9.8.1.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2.
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;
9.8.3.
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;
9.8.4.
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;
9.8.5.
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
9.8.6.
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;
9.8.7.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.
9.8.8.
Caso os documentos já estiver(em) sido(s) entregue(s) para o
credenciamento é desnecessária a sua reapresentação no envelope de habilitação.

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso
9.9.2.
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
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9.9.3.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

9.9.4.
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
9.9.5.
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre
9.9.6.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante

9.9.7.
Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.

9.10.

Qualificação Econômico-Financeira:
9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo cartório distribuidor da comarca da
pessoa jurídica licitante. Caso não conste a data de validade na certidão, será considerado
com prazo de 3 (três) meses contados da sua emissão.
9.10.2. Balanço patrimonial (ativo e passivo), DRE, termo de abertura e de encerramento,
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
registrado no órgão competente, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta.
9.10.2.1. Nesta licitação o balanço patrimonial é para fins de comprovação do
enquadramento da empresa como ME/EPP, podendo à critério do licitante, ser
substituído pela certidão simplificada expedida pela junta comercial em prazo não
superior à 6 meses.

9.11.

Qualificação Técnica: Conforme termo de referência.

9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que
o licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
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úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado
por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.
9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, e fixará nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
edital.
9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.
9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no edital, o licitante será
declarado vencedor.
10.

DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o
prazo, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos.
10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a motivação da intenção de
recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso
10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito
10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias úteis para apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões, em outros três dias, que começarão a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
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10.3. Os recursos deverão ser protocolados no Setor de Protocolo Geral, na sede da Prefeitura
Municipal, no endereço citado no preâmbulo deste edital.
10.4.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.5.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

10.6. A decisão será respondida por e-mail e publicada no portal da transparência do Município
acessível no seguinte endereço eletrônico www.candoi.pr.gov.br.
11.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
11.1.1. 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.
11.1.2. 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.
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
12.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
13.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a ata de registro de preços, cujo prazo
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste edital.
13.1.1. A convocação será feita preferencialmente via e-mail, ou em últimos casos, via
correspondência postal, em todos os casos constará acompanhado da ata de registro de
preços, o qual deverá ser assinado e devolvido no prazo fixado, ou, caso o licitante deseje,
poderá comparecer pessoalmente no Setor de Licitações para fazê-lo de forma presencial.
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13.2. O prazo estabelecido para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma única vez, por
igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde
que devidamente aceito.
13.3. Serão formalizadas tantas atas quanto necessárias para o registro de todos os itens
constantes no termo de referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
14.

DO CONTRATO

14.1. Conforme surgirem as efetivas necessidades, os fornecedores serão convocados para
assinatura do contrato.
14.2. O fornecedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o contrato, cujo prazo de vigência encontra-se nele fixado, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
14.2.1. A convocação será feita preferencialmente via e-mail, ou em últimos casos, via
correspondência postal, em todos os casos constará acompanhado do contrato, o qual
deverá ser assinado e devolvido no prazo fixado, ou, caso o licitante deseje, poderá
comparecer pessoalmente ao Setor de Licitações e Contratos para fazê-lo de forma
presencial.
14.3. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
14.4. Na assinatura do contrato, será exigido a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
14.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar
outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação,
assinar o contrato.
15.

DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

15.1. As regras para reequilíbrio econômico-financeiro são as estabelecidas no termo de
referência, anexo a este edital.
16.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
termo de referência.
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17.

DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO E DO FORNECEDOR

17.1. As obrigações da ADMINISTRAÇÃO e do FORNECEDOR são as estabelecidas no termo
de referência.
18.

DO PAGAMENTO

18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no termo de referência, anexo a este
edital.
19.
19.1.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, o licitante que:
19.1.1. Não assinar o contrato ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta
19.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível
19.1.3. Apresentar documentação falsa
19.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame
19.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto
19.1.6. Não mantiver a proposta
19.1.7. Cometer fraude fiscal
19.1.8. Comportar-se de modo inidôneo.

19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
19.3. O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
19.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação
19.3.2. Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante
19.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Candói, pelo
prazo de até dois anos
19.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública pelo prazo de
até cinco anos.
19.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
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reabilitação perante a Administração Municipal, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir o Município pelos prejuízos causados.
19.5.

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

19.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a Administração poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Código Civil.
19.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante.
19.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
19.9. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no termo de
referência e minuta da ata de registro de preços.
20.

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este edital ou solicitar esclarecimentos.
20.2. A impugnação ou esclarecimento deverá ser encaminhado para o endereço eletrônico
licitacao@candoi.pr.gov.br, ou por petição protocolada no Setor de Licitações e Contratos.
20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação ou responder ao pedido de esclarecimento no prazo de até
dois dias úteis contados da data de conhecimento.
20.4.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20.5. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
20.6.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
20.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no portal da transparência
do Município acessível no seguinte endereço eletrônico www.candoi.pr.gov.br, e vincularão os
participantes e a Administração.
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21.

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

21.1. O licitante 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 desta licitação. Para os propósitos desta cláusula, definemse as seguintes práticas:
21.1.1. “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 do objeto contratual
21.1.2. “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução do objeto contratual
21.1.3. “Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador,
visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos
21.1.4. “Prática coercitiva”: causar danos 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 objeto contratual.
21.1.5. “Prática obstrutiva”:
21.1.5.1. Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações
de prática prevista
21.1.5.2. Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de
promover inspeção.
21.2. A Administração imporá sanção sobre a empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a
inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos 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 do objeto desta licitação.
21.3. O licitante, concorda e autoriza a Administração inspecionar o local de execução do objeto
desta licitação e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução.
22.

DO FORO

22.1. Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava (PR) para dirimir quaisquer dúvidas ou
questões decorrentes desta licitação.
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23.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Da sessão pública do pregão divulgar-se-á ata no portal da transparência do Município
acessível no seguinte endereço eletrônico www.candoi.pr.gov.br.
23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
23.3. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
o horário de Brasília - DF.
23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
23.5.

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

23.6. As normas disciplinadoras da licitação 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.
23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do interesse público.
23.10. Este edital está disponibilizado, na íntegra, no portal da transparência do Município
acessível no seguinte endereço eletrônico www.candoi.pr.gov.br, e também permanecerá na
Divisão de Compras e Licitações, nos dias úteis, no horário das 8h30min às 17h00min, com vistas
franqueada aos interessados.
23.11. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
23.11.1. ANEXO I - Termo de referência
23.11.2. ANEXO II - Minuta da ata de registro de preço
23.11.3. ANEXO III - Minuta do contrato
23.11.4. ANEXO IV - Modelo de credenciamento
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23.11.5. ANEXO V - Declaração unificada.
Candói, 19 de abril de 2021.

Silvestre Gonçalves Ferreira Filho
Pregoeiro
Portaria nº 382/2021
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
(Processo Administrativo nº 073/2021)
1. DO OBJETO
1.1.
Registro de preços de links de internet para execução do projeto
“CANDOICONECTADO”, instituído através do Programa de Internet Acesso Gratuito,
conforme quantidades e exigências que seguem:
Lote: 1 - CANDOICONECTADO
Item Código Nome do produto/serviço
1

2

3

35742

35741

35740

Link de internet com velocidade
mínima de 100 mbps, distribuído aos
usuários do projeto
CANDOICONECTADO, através de
transmissor via rádio, com
velocidade mínima de 5 mbps e
eficiência de 80% para download e
50% para upload para cada usuário.
Ponto de instalação: local a ser
indicado - comunidade de Lagoa
Seca
Link de internet com velocidade
mínima de 100 mbps, distribuído aos
usuários do projeto
CANDOICONECTADO, através de
transmissor via rádio, com
velocidade mínima de 5 mbps e
eficiência de 80% para download e
50% para upload para cada usuário.
Ponto de instalação: local a ser
indicado - comunidade de Paz
Link de internet com velocidade
mínima de 100 mbps, distribuído aos
usuários do projeto
CANDOICONECTADO, através de
transmissor via rádio, com
velocidade mínima de 5 mbps e
eficiência de 80% para download e
50% para upload para cada usuário.

Ponto de instalação: local a ser
indicado - sede do Município
Total do lote 1
Lote: 2 - Internet Gratuíta - Espaço Públicos

Qtde Período Un Preço máx Preço máx
Ponto
total
1
12
MS
400,00
4.800,00

1

12

MS

400,00

4.800,00

6

12

MS

400,00

28.800,00

38.400,00
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Item Código Nome do produto/serviço
1

2

3

35745

35744

35743

Link de internet com velocidade
mínima de 100 mbps, distribuído
simultaneamente para até 50
usuários via wifi livre em espaços
públicos, com velocidade mínima de
2 mbps e eficiência de 80% para
cada usuário, e com cobertura em
um raio mínimo de 100 metros do
ponto de instalação.
Ponto de instalação: local a ser
indicado - comunidade de Lagoa
Seca
Link de internet com velocidade
mínima de 100 mbps, distribuído
simultaneamente para até 50
usuários via wifi livre em espaços
públicos, com velocidade mínima de
2 mbps e eficiência de 80% para
cada usuário, e com cobertura em
um raio mínimo de 100 metros do
ponto de instalação.
Ponto de instalação: local a ser
indicado - comunidade de Paz
Link de internet com velocidade
mínima de 100 mbps, distribuído
simultaneamente para até 50
usuários via wifi livre em espaços
públicos, com velocidade mínima de
2 mbps e eficiência de 80% para
cada usuário, e com cobertura em
um raio mínimo de 100 metros do
ponto de instalação.
Ponto de instalação: local a ser
indicado - sede do Município
Total do lote 2

Qtde Período Un Preço máx Preço máx
Ponto
total
1
12
MS
130,00
1.560,00

1

12

MS

130,00

1.560,00

4

12

MS

120,00

5.760,00

8.880,00

2. DO VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL
2.1.
O valor máximo aceitável para a contratação total do objeto desta licitação é de R$
47.280,00 (quarenta e sete mil, duzentos e oitenta reais).

3

99
1-1
01-0

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
3.1.
A Lei Municipal 1.007/2010 criou o projeto CANDOICONECTADO, que faz parte do
Programa de Internet Acesso Gratuito e Programa de Inclusão Digital de Candói.
O projeto tem como finalidade a concessão do sinal de internet aos munícipes, de forma
gratuita, para fins domésticos, visando a inclusão digital.
Trata-se de uma ação que fornece as condições para que todos possam ter o acesso à
rede mundial e utilizá-la para auxiliar nos estudos, principalmente nesta época de pandemia e do
estímulo do ensino à distância, bem como para o entretenimento e acesso aos mais variados tipos
de serviços digitais oferecidos pelo setor comercial, bancário e etc.
Ainda, é importante destacar o quanto a internet revolucionou a forma de comunicação e
de relacionamento social, transformando profundamente o modo de interação, seja no trabalho ou
nos outros grupos sociais, portanto, pode-se dizer que tornou-se um mecanismo de relevância
inestimável para a sociedade, para as pessoas, para o diálogo, para a informação, para a
aproximação de culturas, entre outros incontáveis benefícios.
Dito isto, resta a implantação deste importante projeto, e para isto, o art. 6º da referida lei
autoriza à Administração firmar contratos com terceiros para o cumprimento de suas finalidades,
justificando assim a instauração do presente procedimento de licitação.
Os pontos de transmissão serão registrados e contratados conforme planejamento e
necessidades da Administração.
Alguns pontos poderão ser instalados em locais públicos, para livre acesso mediante
check-in nas redes sociais do Município.
4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
4.1.
A qualificação técnica deverá ser comprovada como critério de habilitação, mediante
apresentação do rol de documentos a seguir, inclusos no invólucro com os demais documentos
de habilitação exigidos no edital, sob pena de inabilitação:
4.1.1.
Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove aptidão do licitante na manutenção e instalação de link de internet.
No atestado deverá constar data, assinatura com firma reconhecida em cartório ou por um
servidor da Administração Pública e demais informações suficientes para a identificação da
empresa que emitiu.
4.2.
Os documentos deverão ser apresentados na sua forma original, cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração Pública.
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5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1.
As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação terão suporte nalguma
das dotações orçamentárias relacionadas a seguir, previstas no orçamento para o exercício em
curso e nas suas correspondentes no exercício subsequente:
Dotações
Exercício
da despesa
2021
2021

Conta da Funcional programática
despesa
1200
04.005.04.122.0002.2021
1280
04.005.19.183.0015.2023

Fonte de
recurso
0
0

Natureza da
Grupo da fonte
despesa
3.3.90.40.00.00 Do Exercício
3.3.90.40.00.00 Do Exercício

6. DA SOLICITAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO
6.1.
Os bens ou serviços deverão ser fornecidos somente após a apresentação da requisição
de compra emitido pelo Setor de Compras.
6.2.
Quaisquer fornecimentos de bens ou serviços sem o recebimento da requisição de compra,
será de inteira responsabilidade do FORNECEDOR, não sendo pago tais serviços ou
fornecimento, mesmo que haja o recebimento dos itens por agente público.
6.3.
É vedado o fornecimento de bens ou serviços que não estejam licitados, ou que excedam
os quantitativos previstos, sob pena do não pagamento, sendo de responsabilidade do fornecedor
a conferência dos quantitativos disponíveis, bem como também, a comunicação à Administração
caso haja solicitação sem o trâmite estabelecido.
7. DO REGIME DE EXECUÇÃO
7.1.

O regime de execução será pela forma de empreitada por preço global.

8. PRAZOS E LOCAL DE EXECUÇÃO
8.1.
O prazo máximo para instalação do link e início da disponibilização da internet será de 15
(quinze) dias corridos à contar da solicitação.
8.2.
O local de instalação é na sede e no interior do Município de Candói, nos endereços fixados
na especificação de cada link.
9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.1.

São obrigações do CONTRATANTE:
9.1.1.

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais

9.1.2.
Disponibilizar local com ponto de alimentação elétrica para instalação dos
equipamentos necessários para transmissão da internet
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9.1.3.
Autorizar formalmente o CONTRATADO à providenciar o acesso à internet àqueles
usuários que requisitarem e cumprirem as formalidades do Programa de Internet Acesso
Gratuito – projeto CANDOICONECTADO
9.1.4.
Receber o serviço no prazo e condições fixadas no termo de referência do edital e
contrato
9.1.5.
Verificar minuciosamente, a conformidade do serviço recebido provisoriamente em
relação as especificações constantes do edital e proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo
9.1.6.
Comunicar ao CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto, para que seja substituído, reparado ou corrigido
9.1.7.
Efetuar o pagamento no valor, prazo e forma fixados no termo de referência e
contrato.
9.2.
O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto desta licitação, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de seus atos, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
10.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes no edital e proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:
10.1.1. Manter, durante a vigência do registro de preço e do contrato, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação
10.1.2. Apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que
houver
10.1.3. Não subcontratar o objeto da licitação
10.1.4. Arcar com todas as responsabilidades decorrentes da execução do contrato, nos
termos do código civil e do código de defesa e proteção do consumidor
10.1.5. Indenizar o CONTRATANTE ou a terceiros por quaisquer danos causados, em
decorrência de imprudência ou imperícia ou inabilidade
10.1.6. Cumprir rigorosamente os prazos e obrigações fixados no termo de referência do
edital de licitação e no contrato
10.1.7. Se responsabilizar pelo frete, descarregamento, pessoal, hospedagem,
alimentação, deslocamentos entre outros que se fizerem necessários para colocação e
manutenção do link em operação nos locais à serem indicados pelo CONTRATANTE
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10.1.8. Fornecer sem ônus ao CONTRATANTE todos os equipamentos e acessórios
necessários para disponibilização do link em pleno funcionamento
10.1.9. Fornecer o acesso à internet 24h por dia, ininterruptamente
10.1.10. Substituir no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sem ônus ao
CONTRATANTE, os equipamentos e componentes que apresentarem problemas ou mal
funcionamento
10.1.11. Fornecer suporte técnico 24 horas por dia, sete dias por semana, para
esclarecimentos de quaisquer dúvidas ou solicitação de reparo no serviço ou equipamentos
10.1.12. Quando houver necessidade de manutenção corretiva ou preventiva dos serviços
ou
equipamentos,
e
que
não
haja
necessidade
de
substituição
de
peças/equipamentos/componentes, o CONTRATADO deverá fazer tal manutenção no prazo
máximo de 08 (oito) horas
10.1.13. Em caso de manutenções programadas por necessidade do CONTRATADO, esta
deverá notificar o CONTRATANTE no prazo mínimo de 72 horas antes da interrupção do
serviço
10.1.14. Arquivar em sistema próprio, o log de acesso dos usuários por no mínimo 12 meses
10.1.15. Implementar o bloqueio de acesso à sites de pornografia ou apologia ao crime ou
materiais ilícitos, nos termos do art. 4 da Lei Municipal nº 1.007/2010

10.1.16. Referente ao projeto CANDOICONECTADO:
10.1.16.1. Distribuir o sinal em 360º, com autenticação e gestão dos usuários
10.1.16.2. Disponibilizar equipamentos na frequência 5.8Ghz, compatíveis
com os equipamentos dos usuários
10.1.16.3. Fornecer o acesso somente aos usuários autorizados pelo
CONTRATANTE
10.1.16.4. Providenciar o acesso no prazo máximo de 48h contados da
autorização do CONTRATANTE, devendo no mesmo prazo instruir ao usuário
de todos os procedimentos de configuração
10.1.16.5. Fornecer relatório mensal por ponto, dos usuários cadastrados e
autorizados ao acesso através daquele ponto
10.1.16.6. Orientar aos interessados, dos procedimentos previstos na Lei
Municipal 1.007/2010 ou outra que vier a substituir, para requisitar o acesso ao
programa CANDOICONECTADO
10.1.16.7. Orientar aos requisitantes do CANDOICONECTADO, da
responsabilidade de cada usuário no custeio das despesas com equipamentos
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e serviços necessários para que o sinal de internet seja recebido dos
transmissores em sua residência.

10.1.17. Referente à Internet Gratuita nos espaços públicos:
10.1.17.1. Oferecer acesso por meio de check-in nas redes sociais oficiais do
CONTRATANTE.
11. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
11.1. O objeto será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes deste termo de referência e proposta.
11.2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, devendo ser reparado no prazo fixado
pela Administração, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, nas seguintes hipóteses:
11.2.1. Estiver em desacordo com as especificações constantes deste termo de referência
e proposta
11.2.2. Reincidência de lentidão ou instabilidade na conexão
11.2.3. Velocidade fornecida seja menor do que a velocidade contratada
11.2.4. Inoperância sem a devida justificativa
11.3. O objeto será recebido definitivamente no prazo de até 7 (sete) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e consequente aceitação.
11.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.
11.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da empresa
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto desta licitação.
12. DO FATURAMENTO E PAGAMENTO
12.1. A nota fiscal deverá ser emitida em conformidade com os dados do órgão que constar na
requisição de compra, somente após o fornecimento do bem ou serviço, sob pena do não
pagamento.
12.2. O CONTRATADO deverá preencher em campo apropriado da nota fiscal as seguintes
informações:
12.2.1. Identificação do pregão e do contrato
12.2.2. Número da requisição de compra ou do empenho
12.2.3. Dados bancários para depósito.
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12.3. A nota fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal.
12.3.1. Constatando-se, a situação de irregularidade, será providenciada sua notificação,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o FORNECEDOR regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma
vez, por igual período, a critério do CONTRATANTE.
12.3.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, será
comunicado aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
12.3.3. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual, assegurada a ampla defesa.
12.4. O pagamento estará condicionado ainda à aceitação do objeto e será desembolsado
mensalmente, até o dia 15 de cada mês, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pelo FORNECEDOR, desde que seja de sua titularidade.
12.5.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.6. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pela Administração, o valor
devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das
seguintes fórmulas:
I = (TX / 100) / 365
EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
13. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO E REAJUSTE CONTRATUAL
13.1. As condições para concessão do reequilíbrio econômico financeiro constam na minuta da
ata de registro de preço, e do reajuste constam na minuta do contrato
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14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1.

Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

15. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
15.1. A fiscalização caberá ao fiscal de contratos, será a Sra. Indianara Simeoni Vasselechen,
designada pela Portaria 177/2020.
15.2.

Os bens e serviços serão recebidos pela Comissão de Recebimento.

15.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do FORNECEDOR, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vícios.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1.

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520/2002, o FORNECEDOR que:
16.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação
16.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto
16.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato ou instrumento equivalente
16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo
16.1.5. Cometer fraude fiscal.

16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto, a Administração pode aplicar ao
FORNECEDOR as seguintes sanções:
16.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a ADMINISTRAÇÃO
16.2.2. Multa moratória de uma UFM (Unidade Fiscal do Município) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias
16.2.3. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho,
no caso de inexecução total do objeto
16.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida
16.2.5. Multa de 5 (cinco) UFM pela entrega do objeto em desacordo com edital
16.2.6. Multa de 5 (cinco) UFM pela reincidência do mesmo defeito
16.2.7. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Candói, pelo
prazo de até dois anos
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16.2.8. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Candói, órgãos e entidades
da União pelo prazo de até cinco anos
16.2.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o FORNECEDOR ressarcir a ADMINISTRAÇÃO pelos prejuízos causados
16.2.10. Adequação das situações irregulares, com prazo razoável para a regularização,
sob pena da aplicação diária de uma até 10 (dez) Unidade Fiscal do Município - UFM
16.2.11. Ressarcimento de valores aos cofres públicos, na exata medida do prejuízo ou
dano causado
16.2.12. Devolução de bens, e demais ações que a autoridade competente julgar
necessárias, com vistas a consecução do interesse público.
16.3. As sanções poderão ser aplicadas juntamente com as multas, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
16.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados serão deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.
16.5. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a Administração poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419
do Código Civil.
16.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
Candói, 19 de abril de 2021.

Antônio Carlos Ternouski
Secretária de Administração
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ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021
ATA Nº __/2021
O Município de Candói, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob
o nº 95.684.478/0001-94, com sede na Av. XV de Novembro, nº 1761, Bairro Cacique Candói,
CEP 85.140-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ALDOINO GOLDONI FILHO, inscrito
no CPF sob o nº 533.961.209-06, portador da cédula de identidade civil RG nº 12R1497082
SESP/SC, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, resolve registrar os
preços da empresa indicada e qualificada nesta ata como FORNECEDOR, de acordo com a
classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas
alterações, no Decreto Municipal nº 123/2003, na Lei Federal nº 8.078/1990, em outras normas de
direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público, e em conformidade com as
disposições à seguir:
1. DO FORNECEDOR
1.1. ...............................................................................................................................................
2.

OBJETO

2.1.
Registro de preços de links de internet para execução do projeto “CANDOICONECTADO”,
instituído através do Programa de Internet Acesso Gratuito.
3.

PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

3.1.
O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, e as demais condições
ofertadas na proposta são as que seguem:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4.

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

4.1.
Esta ata vincula-se ao edital do Pregão Presencial nº 050/2021 e à proposta apresentada
pelo FORNECEDOR, independentemente de transcrição.
5.
5.1.
6.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Não será admitida a adesão à esta ata de registro de preços.
VIGÊNCIA DA ATA

6.1.
A vigência desta ata será extinta quando esgotar o quantitativo registrado, ou após 12
(doze) meses de sua assinatura.
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6.2.
A vigência desta ata não obriga a ADMINISTRAÇÃO firmar as contratações com o
FORNECEDOR, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa
às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições,
nos termos do art. 15 § 4 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.
7.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1.
As despesas decorrentes de eventuais contratações, terão cobertura nalgumas das
dotações orçamentárias relacionadas a seguir, previstas no orçamento em curso e nas suas
correspondentes no exercício subsequente:
Dotações
Exercício
da despesa
2021
2021

8.

Conta da Funcional programática
despesa
1200
04.005.04.122.0002.2021
1280
04.005.19.183.0015.2023

Fonte de
recurso
0
0

Natureza da
Grupo da fonte
despesa
3.3.90.40.00.00 Do Exercício
3.3.90.40.00.00 Do Exercício

DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO

8.1.
O prazo máximo para instalação do link e início da disponibilização da internet será de 15
(quinze) dias corridos à contar da solicitação.
8.2.
O local de instalação é na sede e no interior do Município de Candói, nos endereços fixados
na especificação de cada link.
9.

OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

9.1.

Conforme termo de referência do edital de licitação.

10. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
10.1.

Conforme termo de referência do edital de licitação.

11. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
11.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.
11.2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado para que promova a redução dos
preços.
11.3. Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido,
podendo a Administração convocar os demais fornecedores classificados para, nas mesmas
condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro de preços ou
parte dela.
11.4. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior aos registrados, o fornecedor poderá
solicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, com apresentação de
comprovantes e de planilha detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo não pode cumprir
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as obrigações assumidas, em função da elevação dos custos dos bens, decorrentes de fatos
supervenientes.
11.5.

Procedente o pedido, a Administração providenciará a alteração do preço registrado.

11.6.

Não sendo acatado o pedido de revisão, a Administração poderá:
11.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se
confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento;
11.6.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

11.7. Não será concedido reequilíbrio econômico financeiro e/ou liberação do compromisso
assumido pelo fornecedor, para os pedidos já realizados.
12. DO CANCELAMENTO DA ATA
12.1.

Esta ata poderá ser cancelada nos seguintes casos:
12.1.1. O FORNECEDOR descumprir as obrigações assumidas
12.1.2. O FORNECEDOR não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, sem
justificativa aceitável
12.1.3. O FORNECEDOR não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado
12.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial por parte do
FORNECEDOR
12.1.5. Ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
12.1.5.1. Por razão de interesse público
12.1.5.2. A pedido do fornecedor.

13. DA PUBLICAÇÃO
13.1. Uma vez formalizado, a presente ata será publicada no diário oficial do Município, pela
ADMINISTRAÇÃO, em cumprimento ao disposto no Art. 61 § único da Lei Federal 8.666/1993.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
Candói, ......... de ........................... de 2021.

Administração/Fornecedor:
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ALDOINO GOLDONI FILHO
PREFEITO

REPRESENTANTE LEGAL
NOME DO FORNECEDOR

Testemunhas:

NOME ..........
CPF ..............

NOME ..........
CPF ..............
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ANEXO III
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2021
CONTRATO Nº __/2021
O Município de Candói, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob
o nº 95.684.478/0001-94, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 1761, Bairro Cacique Candói,
CEP 85.140-000, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ALDOINO GOLDONI FILHO, inscrito
no CPF sob o nº 533.961.209-06, portador da cédula de identidade civil RG nº 12R1497082
SESP/SC, doravante denominado CONTRATANTE, e ________________, pessoa jurídica de
direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº _______________, com sede na ________________,
doravante designado CONTRATADO, neste ato representado pelo Sr.(a) _______________, em
observância às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei
Federal nº 8.078/1990 e da Lei Municipal nº 1.431/2018, resolvem celebrar o presente contrato,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
17. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
17.1. Contratação de links de internet para execução do projeto "CANDOICONECTADO",
instituído através do Programa de Internet Acesso Gratuito
17.2.

Discriminação do objeto:

18. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
18.1. Este contrato vincula-se ao edital do Pregão Presencial nº 050/2021, à proposta do
CONTRATADO e Ata de Registro de Preços nº __/2021, independentemente de transcrição.
19. CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1. O valor total deste contrato é de R$ _______ (_______________), desembolsado em 12
(doze) parcelas mensais de R$ ____ (___).
19.2. As despesas decorrentes deste contrato terão suporte nas dotações orçamentárias
relacionadas a seguir, previstas no orçamento para o exercício corrente:
Exercício
da despesa
2021
2021

Conta da Funcional programática
despesa
1200
04.005.04.122.0002.2021
1280
04.005.19.183.0015.2023

Fonte de
recurso
0
0

Natureza da
Grupo da fonte
despesa
3.3.90.40.00.00 Do Exercício
3.3.90.40.00.00 Do Exercício
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20. CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE EXECUÇÃO
20.1. O prazo de vigência deste contrato é 12 (doze) meses, com início em __________e
término em _______, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº
8.666/1993.
20.2. O prazo máximo para instalação do link e início da disponibilização da internet será de 15
(quinze) dias corridos à contar da solicitação.
20.3. O local de instalação é na sede e no interior do Município de Candói, nos endereços fixados
na especificação de cada link.
21. CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE
21.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
21.2. Dentro do prazo de vigência deste contrato e mediante solicitação do CONTRATADO, o
valor contratual poderá sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice de
Serviços de Telecomunicações - IST, acumulado nos últimos doze meses.
22. CLÁUSULA SEXTA - DA SOLICITAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO
22.1. Os bens ou serviços deverão ser fornecidos somente após a apresentação da requisição
de compra emitido pelo Setor de Compras.
22.2. Quaisquer fornecimentos de bens ou serviços sem o recebimento da requisição de compra,
será de inteira responsabilidade do CONTRATADO, não sendo pago tais serviços ou
fornecimento, mesmo que haja o recebimento dos itens por agente público.
22.3. É vedado o fornecimento de bens ou serviços que não constem no contrato, ou que
excedam os quantitativos contratados, sob pena do não pagamento, sendo de responsabilidade
do CONTRATADO a conferência dos quantitativos, bem como também, a comunicação ao
CONTRATANTE caso haja solicitação sem o trâmite estabelecido.
23.
23.1.
24.
24.1.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
O regime de execução será pela forma de empreitada por preço global.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE:
24.1.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais
24.1.2. Disponibilizar local com ponto de alimentação elétrica para instalação dos
equipamentos necessários para transmissão da internet
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24.1.3. Autorizar formalmente o CONTRATADO à providenciar o acesso à internet àqueles
usuários que requisitarem e cumprirem as formalidades do Programa de Internet Acesso
Gratuito – projeto CANDOICONECTADO
24.1.4. Receber o serviço no prazo e condições fixadas no termo de referência do edital e
contrato
24.1.5. Verificar minuciosamente, a conformidade do serviço recebido provisoriamente em
relação as especificações constantes do edital e proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo
24.1.6. Comunicar ao CONTRATADO, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto, para que seja substituído, reparado ou corrigido
24.1.7. Efetuar o pagamento no valor, prazo e forma fixados no termo de referência e
contrato.
24.2. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto deste contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de seus atos, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
25.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

25.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes do edital e da sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
25.1.1. Manter, durante a vigência do registro de preço e deste contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de licitação
25.1.2. Apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que
houver
25.1.3. Não subcontratar o objeto deste contrato
25.1.4. Arcar com todas as responsabilidades decorrentes da execução do contrato, nos
termos do código civil e do código de defesa e proteção do consumidor
25.1.5. Indenizar o CONTRATANTE ou a terceiros por quaisquer danos causados, em
decorrência de imprudência ou imperícia ou inabilidade
25.1.6. Cumprir rigorosamente os prazos e obrigações fixados no termo de referência do
edital de licitação e neste contrato
25.1.7. Se responsabilizar pelo frete, descarregamento, pessoal, hospedagem,
alimentação, deslocamentos entre outros que se fizerem necessários para colocação e
manutenção do link em operação nos locais à serem indicados pelo CONTRATANTE
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25.1.8. Fornecer sem ônus ao CONTRATANTE todos os equipamentos e acessórios
necessários para disponibilização do link em pleno funcionamento
25.1.9. Fornecer o acesso à internet 24h por dia, ininterruptamente
25.1.10. Substituir no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sem ônus ao
CONTRATANTE, os equipamentos e componentes que apresentarem problemas ou mal
funcionamento
25.1.11. Fornecer suporte técnico 24 horas por dia, sete dias por semana, para
esclarecimentos de quaisquer dúvidas ou solicitação de reparo no serviço ou equipamentos
25.1.12. Quando houver necessidade de manutenção corretiva ou preventiva dos serviços
ou
equipamentos,
e
que
não
haja
necessidade
de
substituição
de
peças/equipamentos/componentes, o CONTRATADO deverá fazer tal manutenção no prazo
máximo de 08 (oito) horas
25.1.13. Em caso de manutenções programadas por necessidade do CONTRATADO, esta
deverá notificar o CONTRATANTE no prazo mínimo de 72 horas antes da interrupção do
serviço
25.1.14. Arquivar em sistema próprio, o log de acesso dos usuários por no mínimo 12 meses
25.1.15. Implementar o bloqueio de acesso à sites de pornografia ou apologia ao crime ou
materiais ilícitos, nos termos do art. 4 da Lei Municipal nº 1.007/2010

25.1.16. Referente ao projeto CANDOICONECTADO:
25.1.16.1. Distribuir o sinal em 360º, com autenticação e gestão dos usuários
25.1.16.2. Disponibilizar equipamentos na frequência 5.8Ghz, compatíveis
com os equipamentos dos usuários
25.1.16.3. Fornecer o acesso somente aos usuários autorizados pelo
CONTRATANTE
25.1.16.4. Providenciar o acesso no prazo máximo de 48h contados da
autorização do CONTRATANTE, devendo no mesmo prazo instruir ao usuário
de todos os procedimentos de configuração
25.1.16.5. Fornecer relatório mensal por ponto, dos usuários cadastrados e
autorizados ao acesso através daquele ponto
25.1.16.6. Orientar aos interessados, dos procedimentos previstos na Lei
Municipal 1.007/2010 ou outra que vier a substituir, para requisitar o acesso ao
programa CANDOICONECTADO
25.1.16.7. Orientar aos requisitantes do CANDOICONECTADO, da
responsabilidade de cada usuário no custeio das despesas com equipamentos
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e serviços necessários para que o sinal de internet seja recebido dos
transmissores em sua residência.

25.1.17. Referente à Internet Gratuita nos espaços públicos:
25.1.17.1. Oferecer acesso por meio de check-in nas redes sociais oficiais do
CONTRATANTE.
26.

CLÁUSULA DÉCIMA - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

26.1. O objeto será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes no termo de referência e na proposta.
26.2. O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, devendo ser reparado no prazo fixado
pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, nas seguintes
hipóteses:
26.2.1. Estiver em desacordo com as especificações constantes no termo de referência,
proposta ou contrato
26.2.2. Reincidência de lentidão ou instabilidade na conexão
26.2.3. Velocidade fornecida seja menor do que a velocidade contratada
26.2.4. Inoperância sem a devida justificativa
26.3. O objeto será recebido definitivamente no prazo de até 7 (sete) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e consequente aceitação.
26.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.
26.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do
CONTRATADO pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto contratual.
27.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

27.1. A nota fiscal deverá ser emitida em conformidade com os dados do órgão que constar na
requisição de compra, somente após o fornecimento do bem ou serviço, sob pena do não
pagamento.
27.2. O CONTRATADO deverá preencher em campo apropriado da nota fiscal as seguintes
informações:
27.2.1. Identificação do pregão e deste contrato
27.2.2. Número da requisição de compra ou do empenho
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27.2.3. Dados bancários para depósito.
27.3. A nota fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal.
27.3.1. Constatando-se, a situação de irregularidade do CONTRATADO, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.
27.3.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.
27.3.3. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão do contrato, assegurada ao CONTRATADO a ampla defesa.
27.4. O pagamento estará condicionado ainda à aceitação do objeto e será desembolsado
mensalmente, até o dia 15 de cada mês, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pelo FORNECEDOR, desde que seja de sua titularidade.
27.5.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

27.6. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor
devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação das
seguintes fórmulas:
I = (TX / 100) / 365
EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
28. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES
28.1. A comunicação entre as partes contratantes, será preferencialmente através de e-mail, as
quais produzirão total validade jurídica.
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29. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
29.1. Este contrato poderá ser alterado nos termos do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993 e
suas alterações posteriores.
30. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
30.1. A fiscalização caberá ao fiscal de contratos, será a Sra. Indianara Simeoni Vasselechen,
designada pela Portaria 177/2020.
30.2.

Os bens e serviços serão recebidos pela Comissão de Recebimento.

30.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vícios.
31. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
31.1. Constituem motivos para rescisão contratual as hipóteses especificadas nos arts. 77 e 78
da Lei Federal nº 8.666/1993.
31.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento do
CONTRATANTE poderá sem prejuízos as demais penalidades cabíveis:

CONTRATADO,

o

31.2.1. Fazer a execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE,
e dos valores das multas e indenizações a ela devidos
31.2.2. Reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos
causados, já calculados ou estimados
31.3. Na ocorrência de rescisão provocada pelo CONTRATADO, poderá a CONTRANTE aplicar
multa rescisória no percentual de até 10% (dez por cento) do total à executar.
32. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
32.1.
que:

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o CONTRATADO
32.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação
32.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto
32.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato
32.1.4. Comportar-se de modo inidôneo
32.1.5. Cometer fraude fiscal
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32.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, o CONTRATANTE pode aplicar
ao CONTRATADO as seguintes sanções:
32.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a CONTRANTANTE
32.2.2. Multa moratória de uma UFM (Unidade Fiscal do Município) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias
32.2.3. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto
32.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida
32.2.5. Multa de 5 (cinco) UFM pela entrega do objeto em desacordo com edital e contrato
32.2.6. Multa de 5 (cinco) UFM pela reincidência do mesmo defeito
32.2.7. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos
32.2.8. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Candói, órgãos e entidades
da União pelo prazo de até cinco anos
32.2.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados
32.2.10. Adequação das situações irregulares, com prazo razoável para a regularização,
sob pena da aplicação diária de uma até 10 (dez) Unidade Fiscal do Município - UFM
32.2.11. Ressarcimento de valores aos cofres públicos, na exata medida do prejuízo ou
dano causado
32.2.12. Devolução de bens, e demais ações que a autoridade competente julgar
necessárias, com vistas a consecução do interesse público.
32.3. As sanções poderão ser aplicadas juntamente com as multas, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
32.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do CONTRATANTE, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.
32.5. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do CONTRATADO, o CONTRANTANTE poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Código Civil.
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32.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao
CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade.
32.7. O CONTRATADO fica ciente que, em eventual processo administrativo aberto em seu
desfavor por qualquer situação inerente à presente contratação, que a comunicação dos atos
processuais, exceto a citação, ocorrerão todos pelo e-mail.
33. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
33.1. 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:
33.1.1. “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
33.1.2. “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
33.1.3. “Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador,
visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
33.1.4. “Prática coercitiva”: causar danos 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;
33.1.5. “Prática obstrutiva”:
33.1.5.1. Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações
de prática prevista
33.1.5.2. Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de
promover inspeção.
33.2. O CONTRATANTE imporá sanção sobre a empresa ou pessoa física, inclusive
declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos
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 do contrato.
33.3. O CONTRATADO concorda e autoriza o CONTRATANTE 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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34. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
34.1. Uma vez firmado o presente contrato, o CONTRATANTE providenciará a publicação do
seu respectivo extrato no Diário Oficial do Município (http://www.diariomunicipal.com.br/amp) para
cumprimento ao disposto no Art. 61 § único da Lei Federal nº 8.666/1993.
35. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
35.1. Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava (PR) para dirimir quaisquer dúvidas ou
questões decorrentes do presente contrato.
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, firmam o presente contrato em 02
(duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes
para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e
assinadas.
Candói, __ de _________ 2021.

Contratantes:

ALDOINO GOLDONI FILHO
PREFEITO

REPRESENTANTE LEGAL
NOME DO FORNECEDOR

Testemunhas:

NOME ..........
CPF ..............

NOME ..........
CPF ..............
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ANEXO IV - MODELO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021
CARTA DE CREDENCIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº ......../2021
Objeto: Descrever aqui o objeto da licitação, conforme consta na cláusula 1.1 deste edital.
Pelo presente fica credenciado o (a) Sr.(a) ( _______________________________________),
inscrito no CPF sob o nº (_______________________), portador da cédula de identidade civil RG
nº (______________________) expedido por (_____________) para representar nossa empresa
na licitação acima epigrafado, podendo o mesmo rubricar ou assinar documentos (habilitação e
proposta), manifestar, dar lances, prestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor
recursos, desistir de prazos e recursos, enfim praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita
representação ativa da outorgante na licitação em referência.
_________________, _____ de _____________________ de 2021.
_____________________________________________________________
Razão Social
CNPJ
Identificação e assinatura do representante legal

* Anexar cópia autenticada em cartório ou por servidor público do documento de identificação do
credenciado
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ANEXO V - MODELO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021
DECLARAÇÃO UNIFICADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº ......../2021
Objeto: Descrever aqui o objeto da licitação, conforme consta na cláusula 1.1 deste edital.
RECEBIMENTO DO EDITAL
Declaramos, sob as penas da lei, que o edital e seus anexos foram colocados à nossa disposição,
e tomamos conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade para
execução do objeto da licitação
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Declaramos, sob as penas da lei, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII, do
artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente
os requisitos de habilitação exigidos no edital supracitado.
FATOS IMPEDITIVOS
Declaramos, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para
participação e habilitação de nossa empresa na presente licitação, ciente da obrigatoriedade de
declarar, caso ocorram fatos posteriores que nos inabilite a participar de licitações.
Declaramos ainda que a empresa não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com
órgãos da Administração Pública.
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Declaramos, para os fins do tratamento diferenciado e favorecido previsto neste edital e que cogita
a Lei Complementar nº 123/2006:
(

) que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

OU
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição
de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que não estamos incursos nas
vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ciente que a
declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.
PROTEÇÃO AO TRABALHO MENOR
Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º
da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, que não
empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, NÃO POSSUINDO,
AINDA, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos.
INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO
Declaramos, sob as penas da lei, que os sócios da empresa, bem como gerentes e diretores não
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são cônjuges, companheiros (as) ou parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade até o
terceiro grau do Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de Candói (PR).
ENDEREÇO FÍSICO E ELETRÔNICO (E-MAIL)
Declaramos que o e-mail _____________________________, deverá ser utilizado pela
Administração Municipal de Candói para comunicação entre as partes, para encaminhamento de
contratos, atas, citações, notificações, intimações e quaisquer outros necessários referentes ao
processo licitatório supracitado.
Declaro, ainda estar ciente da responsabilidade de informar formalmente sobre qualquer alteração
e de verificar periodicamente o correio eletrônico, sabendo que o conteúdo dos e-mails
encaminhados entre as partes produzirão total validade jurídica.
Declaro também estar ciente do disposto na Lei Municipal nº 1.431/2018, em especial o art. 8º,
inciso II, qual consta disponível para consulta no site oficial do Município acessível no seguinte
endereço eletrônico: http://candoi.pr.gov.br.
................. de ...................................de 2021.

_____________________________________________________________
Razão Social
CNPJ
Nome/CPF e Assinatura do Representante Legal

