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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 001-2022 

 

O Consórcio Itermunicipal de Educação e Ensino do Paraná, de 

acordo com seu Estatuto Social e Portaria nº 001/2022 que nomeia como pregoeiro 

Luis Guilherme Cuenca Borsatto, por meio da utilização de recursos de tecnologia da 

informação – INTERNET, torna público para conhecimento dos interessados que na 

data, horário e local abaixo indicado, em obediência ao disposto na Lei no 10.520, de 

17/07/2002, nos Decretos Federais nº 3.555/2000, no 7.892/13 e nº 10.024/19; no 

Acordo de Cooperação Técnica para Utilização de Sistema Informatizado de Licitações 

firmado entre o Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná e o Banco 

do Brasil S/A e, subsidiariamente, às Leis Federais no 8.078/90 (CDC), no 8.666/93, 

no 9.784/99 e suas alterações e demais legislações complementares e Lei Estadual nº 

15.608/07, fará realizar Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, por 

Sistema de Registro de Preços do tipo menor preço por lote, para fins de registro 

de preços, na forma e datas abaixo:     

  

ABERTURA E DIVULGAÇÃO DE PROPOSTAS: 08:30h do dia 04/05/2022 

INÍCIO DA SESSÃO/DISPUTA DE LANCES: 09:00h do dia 04/05/2022 

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – A presente licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO tem por objeto a 

seleção de propostas para fornecimento de Lousa Digital Integrada com Capacitação 

de Professores, através do Sistema de Registro de Preços, COM ENTREGAS 

PARCELADAS, para disponibilização aos municípios consorciados do CIEDEPAR, 

lista completa disponível no link https://www.ciedepar.com.br/consorciados, pelo 

período de 12 (doze) meses. 

1.1.1 – Poderão ser incluídos novos municípios ao longo da vigência da ata de registro 

de preços. 

 

2 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
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2.1 - O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da 

INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - 

em todas as suas fases. 

2.2 - Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Consórcio Intermunicipal de 

Educação e Ensino do Paraná, denominado pregoeiro, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e”, 

constante da página eletrônica www.licitacoes-e.com.br. 

2.3 - O Consórcio não se obriga a adquirir dos licitantes vencedores os itens 

relacionados, nem as quantidades indicadas no Anexo I, podendo até realizar licitação 

específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese que, em igualdade de 

condições, o beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do Artigo 15, 

parágrafo 4º da Lei 8.666/93. 

 

3 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

3.1 - Por tratar-se de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços, a 

dotação orçamentária será indicada em documento específico: contrato, nota de 

empenho, autorização de fornecimento, ou outro documento equivalente. 

 

4 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

4.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao pregoeiro através de correio eletrônico, no endereço 

operacionalecompras@ciedepar.com.br, até 3 (três) dias úteis anteriores à data de 

abertura da sessão pública. 

4.1.1 – O pregoeiro responderá os pedidos de esclarecimento no prazo de 2 

(dois) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido. 

 

5 – DO ACOLHIMENTO, ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

5.1 – O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para 

acolhimento e abertura das propostas, atentando, também, para a data e horário do 

início da disputa, no site www.licitacoes-e.com.br. 
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5.2 – As propostas dos fornecedores poderão ser enviadas, substituídas e excluídas até 

a data e hora definidas em edital e replicadas no sistema para a abertura das propostas. 

5.3 – Após o prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a inclusão ou 

alteração de propostas. 

5.4 – Durante o cadastro da proposta no site www.licitacoes-e.com.br, o licitante deverá 

informar marca (nome fantasia, se houver), e demais informações do produto. 

 

6 – DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

6.1 – Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, 

observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão 

registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

7 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

7.1 – Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as 

exigências contidas neste Edital e seus anexos. 

7.2 – Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que 

se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou impedimento de licitar 

imposta pelo Consórcio, ou pela Administração direta do Estado do Paraná, ou ainda 

pelos municípios que integram este Consórcio, nos termos do artigo 87, III da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo, nos termos do artigo 87, 

IV da Lei Federal nº 8.666/93, e ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da 

Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei nº. 

8.666/93; 

d) estejam sob falência, recuperação judicial/extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

e) as hipóteses previstas no art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações; 

f) estejam em situação irregular perante as Fazendas: Federal, Estadual, Municipal (ou 

Distrito Federal). 

mailto:ciedepar@ciedepar.com.br


 

 

  
Rua Voluntários da Patria nº 400, 4º andar – Sala 402 – CEP: 80020-010 – Centro, Curitiba – PR 
CNPJ: 37.584.276/0001-74  Telefone: (41) 3233-5333 
E-mail: ciedepar@ciedepar.com.br 
Site: www.ciedepar.com.br 

7.3 – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá, quando do cadastramento 

da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar seu regime de tributação 

para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar 123/2006). 

 

8 - DA HABILITAÇÃO 

8.1 -  Não serão aceitos protocolos, nem documentos com prazo de validade vencido. 

8.2 -  Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de 

validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 

(sessenta) dias corridos contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de 

inscrição no CNPJ e Atestado(s) de Capacidade Técnica. 

8.3  HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

8.3.1 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores 

ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 

tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade de ações, 

acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus 

administradores; 

8.3.2 - Registro comercial (requerimento de empresário), no caso de empresa 

individual; 

8.3.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada 

de prova da diretoria em exercício; 

8.3.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento expedido no país e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim 

o exigir; 

8.3.5 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

8.4 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

8.4.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade 

Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil ou pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
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8.4.2 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 

do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria Estadual 

competente; 

8.4.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 

sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria 

Municipal competente; 

8.4.4 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 

8.4.5 – Prova de regularidade perante a justiça do trabalho, mediante 

apresentação de certidão 

emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

 

8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.5.1 - Atestado(s) de capacidade técnica da licitante, emitido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa fornece ou 

forneceu SATISFATORIAMENTE executou ou executa, a contento, os serviços 

ou produtos referente ao objeto deste processo licitatório. 

8.5.2 - atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica, de direito 

público ou privado, em papel timbrado, que comprove a aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características e 

quantidades e prazos com o objeto, demonstrando que a empresa licitante 

executa ou executou, fornecimento de produtos da mesma natureza do ora 

licitado. 

8.5.2.1 - Poderão ser solicitada(s) cópia(s) de contrato(s), atestado(s), 

declaração(ões) ou outros documentos idôneos que comprove(m) as 

informações dos atestados apresentados, por meio de diligências. 

8.5.2.2 - Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica 

expedidos após a conclusão do respectivo contrato ou decorrido no 

mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado 

para ser executado em prazo inferior. 

8.5.2.3 - Poderão ser somados os quantitativos de atestados distintos, 

sendo considerado o conjunto, desde que os serviços tenham sido 
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realizados no mesmo período, com vistas a atestar a capacidade 

operacional da empresa para desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação. 

 

9 – ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

9.1 – O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

a - conduzir a sessão pública; 

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

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

elaboração desses documentos; 

c - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no 

edital; 

d - coordenar a sessão pública e o envio de lances; 

e - verificar e julgar as condições de habilitação; 

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

de habilitação e sua validade jurídica; 

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

quando mantiver sua decisão; 

h - indicar o vencedor do certame; 

i - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

j - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

k - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a 

sua homologação; 

l - propor a abertura de processo administrativo para apuração de irregularidade visando 

à aplicação de penalidades. 

9.2 – Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório. 

 

10 – CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

10.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do pregão 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto 

às agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no país. 
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10.2 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 

em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante. 

10.3 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade 

técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

11 – PARTICIPAÇÃO 

11.1 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento 

da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no endereço 

www.licitacoes-e.com.br, observada data e horário limite estabelecidos. 

11.2 – Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 

sua desconexão. 

11.3 – A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 

deste Edital. 

 

12 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO 

JULGAMENTO 

12.1 – A partir do horário previsto no Edital e no sistema – 09:00h do dia 04/05/2022– 

terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de 

preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas. Após o 

prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a inclusão ou alteração de 

propostas. 

12.1.1 – Somente serão aceitas propostas que ofertem o quantitativo total 

estabelecido para cada lote, conforme Termo de Referência. 

12.2 – Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputa 

e ordenadas por valor, de forma decrescente. O sistema não identificará os autores dos 

lances aos demais participantes. 

12.3 – Os lances deverão considerar o valor total do lote. 

12.4 – Será utilizado o modo de disputa ABERTO, conforme regulamentação dada pelo 

Art. 32º do Decreto federal nº 10.024/2019. 
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12.5 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. O pregoeiro iniciará a 

disputa de cada item individualmente, no qual os fornecedores deverão ofertar seus 

lances. A cada lance ofertado os participantes serão informados, em tempo real, de seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

12.5.1 – O andamento da disputa seguirá o disposto no Decreto federal nº 

10.024/2019 e o regulamento operacional do sistema Licitações-e do Banco do 

Brasil. 

12.5.2 – O intervalo de tempo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não 

poderá ser inferior a 5 (cinco) segundos tanto para lances intermediários, quanto 

para cobrir a melhor oferta. O sistema inibirá aqueles lances que sejam 

registrados em desconformidade com os intervalos aqui estabelecidos. 

12.5.3 – O intervalo de valor entre os lances enviados será de no mínimo R$ 

1,00 (um real), tanto para o próprio fornecedor em relação ao seu último lance, 

quanto para a disputa entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala. O 

sistema inibirá aqueles lances que sejam registrados em desconformidade com 

os intervalos aqui estabelecidos. 

12.6 – No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão Eletrônico, em período de até 10 (dez) minutos, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o pregoeiro, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

12.6.1 – No caso de desconexão com o pregoeiro por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e reiniciada somente no 

mínimo 24 (vinte e quatro) horas após comunicação aos participantes. 

12.7 – Após a etapa de envio de lances, se for constatado que microempresa ou 

empresa de pequeno porte ofertou proposta com valor de até 5% superior à proposta 

mais bem classificada, o sistema aplicará os critérios para desempate, conforme 

estabelece os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

O pregoeiro, então, convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte para que, 

no prazo de 5 (cinco) minutos, apresente proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que será arrematado em seu favor o objeto licitado. 

12.7.1 – Após encerrada a sessão de lances, as empresas participantes que se 

enquadrarem nos critérios do item 12.7 serão convocadas através de mensagem 
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via sistema, com prazo de 24 horas para manifestação, estando sujeitas à 

preclusão. 

12.8 – O não envio dos documentos de habilitação poderá resultar na aplicação das 

sanções previstas no item 6 do Termo de Referência, podendo o pregoeiro convocar a 

empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

12.9 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor 

desatender às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 

subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem 

de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 

que atenda o Edital. 

12.10 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e valor estimado para a contratação. 

12.11 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será 

adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 

 

13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

13.1 – Até 3 (três) úteis dias antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, através de correio 

eletrônico, utilizando o endereço licitacao@ciedepar.com.br. 

13.1.1 – O pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 2 (dois) dias 

úteis constados do recebimento da impugnação. 

13.2 – Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro 

poderá fazê-lo, manifestando sua intenção através do sistema eletrônico, 

imediatamente após a empresa arrematante ser declarada vencedora da disputa pelo 

pregoeiro. O licitante terá o prazo de 24 horas, contados a partir da declaração do 

vencedor do lote no sistema, para manifestar a intenção de recurso, que deverá ser 

inserida no campo apropriado do sistema eletrônico, acompanhada de motivação. Após 

o decurso desse prazo, na ausência de manifestações, o sistema bloqueará 

automaticamente o referido campo. As razões do recurso deverão ser apresentadas no 

prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar, se 

desejarem, contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 

do prazo do recorrente. 
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13.2.1 – As razões do recurso e as contrarrazões deverão ser encaminhadas através 

de correio eletrônico, utilizando o endereço licitacao@ciedepar.com.br. 

13.3 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo 

legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pelo proponente. A falta de manifestação imediata e motivada 

importará a preclusão do direito de recurso. 

13.4 – O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos que não 

podem ser aproveitados. 

13.5 – O licitante desclassificado antes da fase de disputa, também poderá manifestar 

a sua intenção de interpor recurso, no prazo estabelecido no item 13.2 deste edital. 

13.6 – O licitante que desejar vistas ao processo deverá enviar solicitação através de 

correio eletrônico, utilizando o endereço licitacao@ciedepar.com.br. O pregoeiro 

agendará uma data e horário para tal diligência, de modo a não prejudicar o andamento 

da licitação e a etapa de análise de documentação. 

 

14 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA 

14.1 – A empresa participante deverá encaminhar a proposta inicial, exclusivamente via 

sistema, concomitantemente com a documentação de habilitação, assinada pelo 

Representante Legal da Empresa, citado nos documentos de habilitação. 

14.1.1 – A proposta deverá apresentar identificação inequívoca da empresa, 

constando Razão Social, CNPJ, endereço completo e endereço de correio 

eletrônico. 

14.1.1.1 – O endereço de correio eletrônico mencionado acima será 

utilizado para asconvocações para assinatura de ata e retirada de 

empenhos e demais comunicações referentes ao processo. 

14.1.2 – A proposta deverá apresentar os dados bancários para fins de 

pagamento. A conta bancária informada deve estar vinculada ao CNPJ da 

empresa participante, considerando inclusive os dígitos que indicam matriz ou 

filial. 

14.1.3 – A proposta deverá conter valor unitário e total de cada item em moeda 

corrente, já incluídas quaisquer outras despesas como: impostos, fretes, 

seguros, taxas de descarga, montagem, embalagens, etc. 
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14.1.4 – Para composição do preço unitário e total do item, os participantes 

deverão considerar até 02 (dois) dígitos após a vírgula. 

14.1.5 – A proposta de preços deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) 

dias. 

14.2 – Após o encerramento da etapa de lances, a empresa arrematante deverá enviar, 

via sistema, a proposta ajustada ao valor do seu lance, no prazo de até 24 horas. 

14.2.1 – A proposta ajustada deverá conter os mesmos dados exigidos pelo item 

14.1 e subitens. 

14.2.2 – Caso necessário, o valor da proposta ajustada deverá ser reduzido para 

atendimento ao item 14.1.4. 

14.2.3 – O mesmo prazo definido no item 14.2 valerá para o envio de documentos pelas 

empresas que arrematem lotes após a finalização da fase de disputa de lances, em 

decorrência de eventual desclassificação de empresas. 

 

15. DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA 

 

15.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos 

proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do 

objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente. 

15.1.1 - A autoridade competente homologará o resultado da licitação ao v

 encedor do certame. 

15.2 - Homologado o resultado da licitação, a Administração deverá encaminhar ao 

adjudicatário a Ata de Registro de Preços, por intermédio do e-mail informado em sua 

proposta, para que, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data 

desta convocação, seja o referido instrumento assinado e devolvido via postal, sob pena 

de decairdo direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. Se 

assim houver interesse, poderá o adjudicatário comparecer pessoalmente à sede do 

CIEDEPAR para assinatura. 

15.2.1 - A Administração não se responsabilizará pelo não recebimento da Ata 

de Registro encaminhada para o e-mail informado na proposta, devendo o 

proponente mantê-lo em condições de receber as mensagens que lhe forem 

encaminhadas relativas ao presente certame. Em caso de fato superveniente 
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que venha a inviabilizar o recebimento de e-mails, deverá o proponente, em 

tempo hábil, comunicar a Administração. 

15.3 - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para 

o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação dos 

licitantes vencedores, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços 

registrados e demais condições. 

 

16 – SANÇÃO ADMINISTRATIVAS 

16.1 - O licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do 

certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com 

o CIEDEPAR pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

Edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 

17 – FORMA DE PAGAMENTO 

17.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo entregue, e em 

até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal ou 

fatura hábil, acompanhada das CND’s de INSS e FGTS. 

17.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada, e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua 

apresentação válida. 

 

18 – DA CONTRATAÇÃO 

18.1 -  A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura 

de Ata de Registro de Preços. 

18.1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de 

regularidade de débito da Adjudicatária perante o Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a 

situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do 

processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por 

tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
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18.1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações 

a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar 

a sua situação de regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XV, 

mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em 

vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

18.1.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 18.1, ou se 

recusar a cumprir a ordem de compra, será convocada outra licitante na ordem 

de classificação das ofertas, e assim sucessivamente. 

 

19 – DAS SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLEMENTO. 

19.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades: 

19.1.1 - Advertência por escrito; 

19.1.2 – Em caso de descumprimento total da obrigação assumida, poderá ser 

aplicada multa de até 30% do valor do contrato; 

19.1.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, 

com o licitante, por um período não superior a 05 (cinco) anos, conforme na 

forma do art. 7° da Lei n.º 10.520/02; 

19.1.4 - Rescisão da contratação. 

 

20 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

20.1 - Homologada a Licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, 

documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura 

contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais 

classificados que aceitarem fornecer o objeto pelo preço do primeiro, obedecida a ordem 

de classificação e os quantitativos propostos. 

20.2 - Antes da assinatura da Ata de Registro de Preços será realizada consulta as suas 

condições de habilitação, que deverão ter sido mantidas. Caso seja comprovada alguma 

pendência, a Empresa será notificada formalmente e ser-lhe-á concedido o prazo para 

sua regularização. 

mailto:ciedepar@ciedepar.com.br


 

 

  
Rua Voluntários da Patria nº 400, 4º andar – Sala 402 – CEP: 80020-010 – Centro, Curitiba – PR 
CNPJ: 37.584.276/0001-74  Telefone: (41) 3233-5333 
E-mail: ciedepar@ciedepar.com.br 
Site: www.ciedepar.com.br 

20.3 - O CONSÓRCIO convocará formalmente os fornecedores, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunião e 

assinatura da Ata de Registro de Preços. 

20.4 - O prazo previsto no subitem acima poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, 

desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Consórcio. 

20.5 - No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer 

ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a 

ele previstas neste Edital, o CONSÓRCIO registrará os demais licitantes, na ordem de 

classificação. 

 

21 - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

21.1 - O CONSÓRCIO está neste edital qualificado, unicamente como órgão 

gerenciador do registro de preços, razão pela qual, poderão utilizar-se da Ata de 

Registro de Preços, e contratar a partir da mesma, todo e qualquer órgão público 

municipal integrante da Administração do Consórcio - MUNICÍPIO CONSORCIADO - 

mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 

vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 

n º 8.666/1993, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços. 

21.2 - Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a 

responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o 

fato ao órgão gerenciador. 

21.3 - Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se 

que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados. 

 

22 - DAS CONDIÇÕES DE GERENCIAMENTO 

22.1 - O CONSÓRCIO será o órgão responsável pelos atos de controle e administração 

da Ata de Registro de Preços decorrentes desta Licitação e indicará, sempre que 

solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a  

serem contratados, o fornecedor para o qual será emitido o pedido. 

22.2 - A convocação dos fornecedores pelo CONSÓRCIO será formalizada e conterá o 

endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo 

pedido. 
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22.3 - O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não 

retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata 

de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital. 

22.4 - Quando comprovada uma dessas hipóteses, o CONSÓRCIO poderá indicar o 

próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo 

administrativo para aplicação de penalidades. 

 

23 - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

23.1 - Na Ata de Registro de Preços, o MENOR PREÇO POR LOTE será fixo e 

irreajustável. Entretanto, poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 

no art. 65 da Lei nº8.666/1993. 

23.2 - Isto não se aplica aos contratos gerados e firmados a partir da Ata de Registro de 

Preços, os quais poderão ser revistos, reajustados e reequilibrados, de acordo com o 

edital. 

23.3 - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços, cujos preços foram 

registrados. 

23.4 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar se 

superior ao preço praticado no mercado, o Órgão gerenciador convocará o Fornecedor 

visando à negociaçãopara redução de preços aos valores praticados pelo mercado. 

23.5 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 

pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

23.6 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 

23.7 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade, se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e Convocar os demais 

fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

23.8 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 

da contratação mais vantajosa. 

 

24 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
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24.1 - O Fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

24.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços. 

24.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido pela 

CONTRATANTE, sem justificativa aceitável; 

24.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior àquelespraticados no mercado; 

24.1.4 - Tiver presentes razões de interesse público. 

24.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório 

e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do 

CONTRATANTE. 

24.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 

ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 

contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

 

25 - DA POSSIBILIDADE DE CARONA 

25.1 - Será facultado aos órgãos ou entidades não participantes a utilização desta ata 

de Registro de Preço nos termos do Artigo 8º e seus parágrafos do Decreto n° 30 de 01 

de março de 2013. 

25.2 - Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública que não 

participaram do procedimento licitatório, quando desejarem, poderão fazer uso da Ata 

de Registro de Preços, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização do 

CIEDEPAR. 

25.3 - O total das adesões não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo do item 

registrado na ata de registro de preço do órgão gerenciador. 

25.4 - As contratações não poderão exceder, por órgão e entidade aderente, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativo do item previsto no instrumento convocatório e 

registrados na Ata de Registro de Preços. 

25.5 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente 

da adesão, desde que não prejudique as obrigações assumidas com o CIEDEPAR. 

25.6 - Compete ao órgão que aderiu à Ata de Registro de Preços a prática dos atos 

relativos à cobrança do cumprimento pelo prestador das obrigações contratualmente 

assumidas, observada a ampla defesa e o contraditório, das penalidades previstas no 
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Edital, em relação às suas próprias contratações, informando a ocorrência ao 

CIEDEPAR. 

25.7 - Fica a cargo do secretário executivo, manifestar sobre as possibilidades de carona 

à ata de registro de preços. 

 

26 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.licitacoes-

e.com.br., e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Setor de Licitação, Rua 

Voluntários da Pátria nº 400, 4º andar – Sala 402 – Centro Curitiba - PR, no e-mail: 

licitacao@ciedepar.com.br e site www.ciedepar.com.br, nos dias úteis, no horário das 

09H:00 às 17H:00, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Declaração de Habilitação; 

Anexo III - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP; 

Anexo IV - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica; 

Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

Anexo VI – Minuta Ata Registro Preços; 

 

26.1 – A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o 

Consórcio revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas 

de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 

conhecimento dos participantes da licitação. O Consórcio poderá, ainda, prorrogar, a 

qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

26.2 – Os fornecimentos realizados em decorrência da licitação serão efetuados 

independentemente de contrato formal, nos termos do § 4º do art. 62 da Lei n.º 8666/93, 

reconhecendo desde já o licitante que os empenhos representam compromisso entre 

as partes, assim como a Ata de Registro de Preços. 

26.3 – Os preços registrados em ata, nos termos deste Edital poderão, justificadamente, 

sofrer variação. 
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26.3.1 – O Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da ata, 

para negociar a redução dos preços visando manter o mesmo objeto cotado na 

qualidade e especificações indicadas na proposta, em virtude de redução dos 

preços de mercado. 

26.3.2 – Caso o fornecedor não aceite a redução de preço, o Consórcio poderá 

cancelar a ata unilateralmente. 

26.4 – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade 

de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará na imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 

tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo 

das demais sanções cabíveis. 

26.5 – Quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital, será 

solicitada a apresentação dos documentos originais não digitais. 

26.6 – É facultado ao pregoeiro, bem como à equipe de apoio, ou à autoridade superior, 

em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, e/ou solicitar amostra do produto cotado para 

verificação do atendimento à especificação do Edital. 

26.7 – Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro, via correio eletrônico, sob pena 

de desclassificação do lote/inabilitação. 

26.8 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes e obtenção do melhor preço, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

26.9 – Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo pregoeiro. 

26.10 – A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os 

termos deste Edital. 

26.11 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 

CIEDEPAR revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas 

de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para 

conhecimento dos licitantes. 
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26.12 - O CIEDEPAR poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos 

preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei 

nº 8.666/93. 

26.13 - O CIEDEPAR poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, 

os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

26.14 -  - Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, para dirimir 

eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula 

como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha 

a ser. 

 

Curitiba - PR, 12 de abril de 2022. 

. 

 

Luis Guilherme Borsatto 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - DO OBJETO 

A presente licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO tem por objeto a seleção de 

propostas para fornecimento de Lousa Digital com Capacitação de Professores, através do 

Sistema de Registro de Preços, COM ENTREGAS PARCELADAS, para disponibilização aos 

municípios consorciados do CIEDEPAR (lista completa disponível no site do Consórcio, 

www.ciedepar.com.br), pelo período de 12 (doze) meses. 

 

2– DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO. 

Sem dúvida ocorreram mudanças nas necessidades de aprendizagem do ser 

humano. A cada dia surgem novas descobertas nas diversas áreas do conhecimento, exigindo 

que as pessoas busquem aprender de forma mais dinâmica e motivadora. A escola, percebendo 

tais mudanças, tem o dever de buscar soluções educacionais para acompanhar essa evolução, 

pois, conforme vários teóricos da educação afirmam, ela tem que preparar o aluno para a vida. 

Uma resposta as necessidades deste mundo produtivo é garantir aos estudantes o mínimo de 

conhecimento tecnológico. 

A Tecnologia Educacional pode ser uma excelente ferramenta para a inclusão 

desenvolvimento do protagonismo juvenil, importante para a formação do cidadão, pois 

possibilita ensinar e aprender de forma diferente, desenvolver habilidades e competências 

distintas, articular os conteúdos curriculares de outro modo, transformar as relações entre os 

professores, alunos e tarefas escolares. Também, estimula a comunicação e o desenvolvimentde 

projetos da vida profissional. 

É cada vez maior o esforço dos educadores no sentido de encontrar formas de 

superação da fragmentação do conhecimento na sua atuação didática. Apesar de todos estes  

esforços, ainda resta muito a fazer para tornar a aprendizagem um processo que apresente um 

significado maior para as crianças e jovens. Este é um desafio que se busca superar a cada dia, 

cada aula, em cada atividade no cotidiano das salas de aula nas nossas escolas. 

Neste aspecto em particular é que se salienta a importância na utilização da 

atividade laboratorial como poderoso recurso educacional. Com ela, pode-se explorar 

peculiaridades dos objetos, instrumentos, equipamentos e fatos do nosso cotidiano de forma 

investigativa, utilitária, multifuncional; com ela pode-se descobrir limites dos sentidos humanos 

que dificilmente percebemos e podem interferir na nossa própria aprendizagem; com ela 
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podemos atuar prazerosamente utilizando, transformando e compreendendo os objetos e 

materiais que nos cercam, tanto através de processos orientados quanto usando atividades livres 

e ricas em criatividade. Dentro deste pressuposto, destaca-se a importância da aquisição dos 

laboratórios de Matemática e Ciências. Assim, em sintonia ao que prevê o texto da LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação), isso irá implicar na construção de uma noção mais completa 

da realidade, no desenvolvimento de um cidadão mais capaz e participativo ao terminar a sua 

Educação Básica. Não só tendo a capacidade de melhor compreender os fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos, como também de constantemente aprimorar-se como 

pessoa humana, com autonomia intelectual e criatividade crítica. 

A incorporação de uma cultura digital se faz necessária, considerando a 

presença maciça do digital na vida moderna. Os mais diferentes segmentos da sociedade se 

apropriaram da tecnologia digital para facilitar a realização dos mais diversos processos. E a 

escola não pode ficar fora disso, tendo em vista que a tecnologia, quando aplicada à educação, 

tem um grande potencial para articular as diferentes áreas do saber, inovando assim a forma de 

ensinar e aprender. 

A BNCC – Base Nacional Comum Curricular, quando apresenta as 

competências gerais para a Educação Básica, dá ênfase ao uso da tecnologia, salientando o uso 

da linguagem digital como parte do escopo dos diferentes tipos de linguagens que o aluno deve 

utilizar. Ainda, destaca que o aluno deve “compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 

informação e comunicação de forma crítica, reflexiva e ética”. (BRASIL, 2018, P.9). No 

documento é citado que a tecnologia não é para ser explorada de forma isolada, mas sim como 

ferramenta de ensino para o desenvolvimento das habilidades e competências. Um grande 

avanço, considerando que os meios digitais fazem parte do cotidiano dos nossos alunos, e a 

escola. 

 

 

Item ESPECIFICAÇÃO 
Unid 

Quant. 

Estim. 
Valor máx. uni Valor Total 

1 LOUSA DIGITAL INTEGRADA 3 SEÇÕES  

INTERATIVO DE NO MÍNIMO 70 POLEGADAS. 

Aspectos Técnicos e Construtivos. 

1.1- Dimensões e Aspectos dos Planos de Escrita 

traditional e Digital Interativo 

 A lousa digital integrada deverá possuir altura mínima 

de 1,15 e máxima de 1,31 metros, largura total mínima 

de 4,00 e máxima de 4,50 metros e profundidade mínima 

de 0,25 e máxima de 0,30 metros. Deverá ser modulada 

em três seções; sendo uma seção com superfície de 

UND 150 R$ 51.237,43 R$  7.685.614,50  
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escrita tradicional branco diagramado com marcação 

50mmX50mm fixa, uma seção com superfície de escrita 

tradicional branco diagramado com marcação 

50mmX50mm deslizando e revelando a seção interativa, 

composta por uma superfície display em tecnologia LED 

interativa digital touchscreen, com geração de imagens, 

protegida por material transparente e resistente a 

impactos de alta segurança e possuir aspecto de 

projeção wide mínimo 16:9. 

 

1.2- Material Construtivo das Sessões  

O produto deverá possuir seções modulares em 

estrutura com perfil tubular com 20x20 milímetros de 

seção transversal quadrada e espessura de paredes 0,9 

milímetro, soldado por técnica MIG. Toda estrutura 

metálica deverá receber acabamento de pintura com 

resinas a base de polímeros a seco na cor cinza médio, 

com tecnologia de pintura eletrostática, com posterior 

catalisação em forno a quente. A espessura final da 

camada de pintura não deverá ser inferior a 50 microns. 

Este procedimento de pintura deverá seguir a norma da 

ABNT NBR ISO/IEC 17025 - Certificação em Teste de 

Corrosão por Exposição a Nevoa Salina, com 1000 horas 

de duração e com grau de enferrujamento 10 conforme 

ASTM D610 e F0 de acordo com NBR ISO 4628-3. A 

estrutura deverá possuir sistema deslizante contendo 

trilho suspenso U e trilho guia T, e possuir sistema de 

segurança com fechadura (tipo pino). 

1.2.1 - Superfície das Sessões Plano de 

Escrita tradicional 

Sua superfície de escrita deverá ser fabricada 

por laminado Estrutural - HPL (High Pressure 

Laminate) na cor branco, diagramado, com a 

impregnação de filme overlay em melamina 

especial para uso de canetas marcadores em 

quadro branco em sua face de escrita e branco 

liso na sua contra face com espessura total de 

2 mm, com impregnação de materiais 

celulósicos com resinas termoestáveis, 

formando um único material prensado por 

meio de calor e alta pressão, antichamas 

garantindo a segurança. Este laminado 

Estrutural deverá possuir certificação de 

acordo com norma técnica ISO 4586-1/2 de 
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resistência a desgaste superior a 1000 ciclos, 

NBR ISO 4586 - 1/2 resistência a manchas HD 

4 e 5, ISO 4586 – 1/2 Resistencia a Alta 

Temperatura do acabamento superior a 4, 

NEMA – LD-3 superior a 25 ciclos, ISO 4586 –

1/2 Resistencia à Luz de Xenônio padrão LAN 

6. 

1.2.2 - Superfície de Escrita Digital touchscreen 

A superfície da seção touchscreen deverá ser 

fabricado com superfície de toque em material 

cristalino de espessura mínima de 6 

milímetros, material resistente, garantindo que 

não haja riscos aos usuários em caso de 

quebra, trinco e ao produto durante o uso ou 

em caso de acidente.  

O equipamento deve ser responsável pela 

reprodução de imagens a partir do próprio 

display, sem a necessidade de projeção ou 

monitor adicional, com resolução mínima de 

1920 x 1080 pixels e proporcionar a interação 

digital, ao toque do dedo ou por caneta tipo 

bastão de ponta plástica. 

Deverá possuir aspecto de imagem wide 16:9 

de no mínimo 70 polegadas. 

A superfície digital deve ser sensível ao toque 

do dedo, não dependendo de nenhum 

dispositivo especial ou proprietário para a 

interação e operação. Aceitar no mínimo 2 

toques simultâneos, permitindo que 2 pessoas 

escrevam ao mesmo tempo, suporta o 

reconhecimento de gestos com múltiplos 

toques, tais como zoom na página, aumentar, 

rotacionar e agrupar objetos. 

Deverá ser de baixo consumo de energia, 

dotada de tecnologia de reprodução de 

imagem LED, resolução desejável ULTRA HD 

4K. A tela digital touchscreen deve possuir 

sistema compatível com reprodução online, e 

espelhamento com dispositivos iOS, Android. 

A conexão de dados e toque com o 

computador deverá é feita através de cabo 

USB 2.0 e vídeo através de conexão HDMI. 

O consumo elétrico do quadro deve ser menor 

que 500mA. A resolução de toque deve ser 

32768 x 32768 pontos. 
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O tempo de resposta ao toque deve ser entre 

6 ms. A precisão do toque do dedo é de 1 mm. 

O software gestor da superfície digital deve ser 

fornecido no idioma Português do Brasil, com 

o número de licenças ilimitado, permitindo 

instalar em quantos PCs forem necessários. 

Os arquivos gerados pelo software da 

superfície digital - Lousa Interativa, deve 

permitir a gravação dos mesmos nos formatos: 

PDF, PPTX, XLSX, JPEG, JPG, BMP, PNG, 

HTML, DOCX, SVG, IWB. 

1.2.3 - Molduras e Acabamentos 

Deverá possuir seção longitudinal estruturada 

em cambota boleada de forma curvatura 

acentuada proporcionando segurança contra 

acidentes e não obter partes pontiagudas, 

fabricada com material seguro e flexível e 

revestido na cor cinza médio conforme o 

produto. 

1.3 – Módulo de processamento digital 

Processador - Deverá possuir 04 núcleos físicos e 04 

threads. Frequência de 1,50 Ghz. Cache deve ser 

mínimo 04 MB. Litografia máxima 14nm. Consumo TDP 

de até igual ou superior 10W Trabalhar com instruções 

64-bits. Não serão aceitos processadores 

descontinuados. 

Placa mãe - O chipset deverá ser do mesmo fabricante 

do processador ofertado a fim de garantir 

perfeita compatibilidade. Deverá possuir suporte a 

expansão de memória de no mínimo 01 Soquete DDR4 

SO-DIMM suportando mínimo 16 GB de memória do 

sistema. Suporte a controladora de disco padrão Serial 

ATA III. 

Portas de comunicação - Todos os conectores das 

portas de entrada/saída de sinal devem ser 

identificados no padrão de cores PC’99 System Design 

Guide, bem como pelos nomes ou símbolos. 

1 porta D-sub (VGA) 

1 porta HDMI 

Possuir 6 (seis) portas USB integradas a Placa-Mãe, 

sendo: 

2 portas USB 3.0 

4 portas USB 2.0 

1 porta LAN RJ45 10/100/1000 

1 porta Wi-Fi padrão 802.11 b/g/n/ac 
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2 conectores de áudio (Line-out e Mic-in), ou conector 

combo. 

Não serão aceitas interfaces externas ou modelos 

conectados nas portas USB’s, como o uso de “hub” USB. 

 

Controladora - Controladora de discos, padrão SATA 

6Gb/s ou superior com interface Mínimo 02  (duas) 

unidades de disco e 01 (um) conector M.2 

(2242/2260/2280 SATA e suporte SSD PCIe). 

 

Controladora de video 

1x porta D-Sub (VGA) 

1 x porta HDMI 

 

Interface de som 

Interface de som “on-board” padrão Plug-and-Play de 

alta definição. 

Memoria - Arquitetura de memória dual channel Suporte 

para no mínimo 01 módulo de memória DDR4 2400/2133 

MHz / DDR4/LPDDR4 2400MHz ou Superior 1(um) 

módulo de 8 GB RAM instalado por equipamento. 

Armazenamento - Uma unidade armazenamento padrão 

SATA 6.0 Gb/s ou superior, com 

capacidade mínima de armazenamento de 120 GB SSD, 

instalado. Interno ao gabinete no tamanhode 2,5”. 

Gabinete - O gabinete ofertado deverá ser integrado 

sendo totalmente compatível e operacional coma placa 

mãe e demais periféricos internos e externos. 

Fonte de alimentação 

Possuir botão liga/desliga. 

Possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e acesso 

à unidade de armazenamento. 

Não serão aceitos gabinetes com interface e/ou 

conectores laterais devido a impossibilidade de conexão 

de periféricos como, pen drive, considerando o local 

onde os computadores serão instalados. Deverá 

acompanhar suporte padrão VESA para 

acondicionamento na parte traseira do monitor. Fonte de 

alimentação do tipo AC/DC bivolt com tensão de 

alimentação de 115/230 V automática. Possuir potência 

real de até 60 Watts, o suficiente para alimentar os 

componentes da presente configuração. Cabo de 

alimentação de energia elétrica do microcomputador 

padrão NBR 14136. 

Sistema operacional 
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Deverá ser entregue com Sistema Operacional Windows 

10 Para os 64 bits licenciados para uso, em português, 

através de regime O&M. A Contratada deverá realizar o 

desenvolvimento da imagem junto com os técnicos da 

CONTRATANTE e deverá ser replicada em todos os 

equipamentos. 

Teclado: Padrão ABNT2, com ajuste de inclinação, 

interface USB padrão de cor de acordo com o gabinete. 

Mouse: Óptico, interface USB, resolução mínima de 400 

DPI, 2 botões de seleção e botão de 

rolagem scroll, padrão de acordo com o gabinete. 

 

1.4 – Sistema de Áudio 

Deve possuir sistema de áudio e caixas acústicas, 

integrado e deve conter auto falantes selados composto 

por amplificador compacto com técnica moderna de 

circuito eletrônico que obtém alta qualidade na 

reprodução de sinais em toda faixa de frequência de 

áudio e forneça até 80 watts de Potência. O sistema de 

amplificação do áudio deve possuir resposta plana e 

apresentar excelente desempenho desde superbaixa até 

alta frequência. 

O amplificador deve conter: Controle de volume máster; 

Botão liga e desliga; Led indicador de on/off Controle 

remoto, Auxiliar com Jack P2 de 3,5mm, desejável 

Bluetooth 2.0 e Digital Áudio In. A alimentação do 

Amplificador deve ser feita através de fonte dedicada 

ligada a corrente Alternada 110/127 ou 220 VAC bivolt. 

1.5 - Software de Gestão e Ferramentas de 

Interatividade da LOUSA DIGITAL 

O software deverá permitir a importação de arquivos com 

os seguintes formatos: PDF, PPT, PPTX, DOC, DOCX, 

XLS, XLSX, SWF, 3GP, AVI, MKV, MP4, WMV, MPG, 

MPEG, MOV, TIFF, GIF, JPG, BMP, PNG, SVG.  

Deve possuir recurso para ocultar o conteúdo da página, 

e revelar o conteúdo gradativamente. Possuir o efeito de 

holofote, permitindo focar a atenção das pessoas, em 

determinada área da tela.  

O software deve permitir criar elementos geométricos, e 

pré-definidos, tais como linhas retas, elipses, 

quadriláteros e triângulos. Ao se desenhar uma forma 
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geométrica, deve ser possível exibir automaticamente, 

as medidas dos ângulos gerados. 

O software deve possuir opções de canetas 

customizáveis, podendo mudar a espessura, cor, estilo 

tracejado, pontilhado etc. Possuir ferramenta de captura 

de tela. Podendo capturar qualquer imagem na tela do 

computador, de forma parcial, podendo ainda contornar 

imagens na tela. Ser possível fazer a cópia de uma 

página, além de renomear, limpar todo o seu conteúdo, 

ou salvá-la como template. 

Deverá possuir recursos de gravação, permitindo a 

execução de todas as ações na tela do PC, além da voz 

do interlocutor, através de microfone, gerando um 

arquivo de vídeo (incluindo áudio) com todo o conteúdo 

gravado. Possuir diferentes tipos de canetas tais como: 

caneta marca-texto, caneta simulando pincel, caneta 

com tinta que desaparece, caneta que reconhece e 

converte formas geométricas. É possível adicionar links 

aos objetos, sendo links para páginas da web, arquivos 

dentro do PC, ou outras páginas dentro do software da 

lousa. 

Possibilitar ao professor navegar por outros softwares 

enquanto utiliza o software da lousa, possibilitando assim 

a escrita sobre qualquer outra aplicação. Possui leitor de 

vídeo, para que arquivos de vídeos possam ser 

reproduzidos, permitindo a interação e anotações sobre 

a tela do leitor. O software deve permitir a criação 

dinâmica de tabelas e gráficos de acordo com os 

parâmetros inseridos pelo professor. 

O software deve possuir o recurso para conversão de 

texto em áudio de palavras escritas pelo professor. No 

caso de fechamento inesperado do software, o mesmo 

deverá garantir que na próxima execução as 

informações inseridas pelo professor sejam 

recuperadas. 

Deve funcionar nas plataformas Windows a partir da 

versão Windows 7. Por motivo de segurança a 

alimentação elétrica deve ser obrigatoriamente obtida 

através de um cabo USB nativa conectado ao modulo 

processador. 
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Acessórios que devem acompanhar a lousa digital 

integrada: 

Suporte de canetas que deve ser fixado na borda do 

módulo. 

Suportes de aço galvanizado e sistemas de fixação e 

grapas. 

01 Cabo USB 

01 Caneta de plástico sem tinta 

Software em português 

Garantia da Lousa Interativa: pelo prazo mínimo de 24 

meses 

Instalação e configuração 

Nas instalações serão fornecidas apenas componentes 

novos. O local de fixação e a instalação da Lousa Digital 

Integrada será definido pelo Contratante. A instalação da 

Lousa Digital Integrada e dos Equipamentos de 

informática e todas as configurações necessárias para o 

seu pleno funcionamento será́ executada imediatamente 

após a entrega. 

A instalação, sincronização e configuração da Lousa 

Digital Integrada, dos softwares deverão ser feitos no ato 

da instalação da lousa. A lousa deverá possuir grapas 

fabricadas em chapa de aço carbono dotadas de dobras 

executadas a frio que servem a função de fixação dos 

módulos, ser feita por meio de parafusos AATT com 

50mm de comprimento X 8 mm de diâmetro em buchas 

de poliamida 6.6 com dimensões de 10 mm de diâmetro 

e 50 mm de extensão, dotadas de garras específicas 

para alvenaria ou se houver necessidade de instalação 

em paredes dry wall deverá além de fixar nas paredes 

ter suporte em aço para apoio no chão. 

 

2 

CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES PARA USO DE 

LOUSA. 

A empresa vencedora do certame 

deverá por conta de seus próprios recursos realizar um 

programa de capacitação para com o objetivo de formar 

os usuários para utilização dos recursos solicitados no 

objeto desse edital, conforme especificado a seguir: 

UND 50 R$ 5.288,85 
 
R$ 264.442,50 
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Os serviços de capacitação deverão, 

obrigatoriamente, ser operacionalizados em sessões 

presenciais, realizadas nas instalações do órgão e com 

calendário definido de comum acordo entre o órgão e 

empresa contratada. O conteúdo programático deve 

focar a efetiva utilização dos equipamentos e das 

ferramentas da solução no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Objetivo deve ser em capacitar os 

usuários para uso da Lousa Digital Integrada e Pacote 

de softwares com aplicação dos recursos em Sala de 

Aula Interativa. 

O curso deve ser feito conforme segue - 

Conceito de aplicações e utilização da Lousa Digital 

Integrada e conceitos básicos de informática. 

Instalação da Tela: Conexão dos cabos 

– Instalação do software – Orientação Componentes de 

Hardware: Superfície de escrita – Canetas e apagador 

Operação Básica: Escrita simples – Avanço e retrocesso 

de páginas – Movimentos dos objetos – Seleção de 

múltiplos objetos – Escala dos objetos – 

Reconhecimento de escrita – Troca do modo da Interface 

– Propriedade dos objetos. 

Operação intermediaria: operação com 

miniaturas – Copiar e colar – Arrastar e soltar – Recursos 

de agrupamento inteligente – Modificar a fonte de texto 

– Editar texto – Operação do teclado virtual – Inserir 

imagens e formas geométricas – Controlar a ordem dos 

objetos – Agrupar e desagrupar – Captura de tela- Botão 

direito do mouse – Personalização de formas 

geométricas – Escritas sobre o desktop – Recursos 

Avançados: Painel de controle – Reconfigurando os 

recursos da bandeja. 

Interação com todo o conteúdo do 

pacote de Software da Lousa Digital. 

Utilizando as Aulas Interativas da 

Biblioteca de Aulas mostrando todos os seus recursos e 

benefícios. 

Galeria: inserindo da galeria. 

Operando com outros Softwares: 

Recursos extras no pacote Office (em especial World, 

Excel, Power Point). 

Usando o software da Lousa com 

repositório de conteúdo: Preservação e disponibilidade 

mailto:ciedepar@ciedepar.com.br


 

 

  
Rua Voluntários da Patria nº 400, 4º andar – Sala 402 – CEP: 80020-010 – Centro, Curitiba – PR 
CNPJ: 37.584.276/0001-74  Telefone: (41) 3233-5333 
E-mail: ciedepar@ciedepar.com.br 
Site: www.ciedepar.com.br 

de arquivos em outros formatos (Exportar para PFD, 

HTML, JPEG e PNG). 

As listas de presença de todos os grupos 

capacitados serão elaboradas pelo Órgão, sendo a 

empresa contratada incumbida de fornecer todo material 

necessário para o curso. A emissão de certificados será 

de responsabilidade do Órgão em conjunto com a 

empresa contratada sendo que todo o custo e confecção 

dos mesmos devem ser de responsabilidade da empresa 

contratada. Os Grupos capacitados devem ter até 15 

(quinze) educadores e funcionários, proporcionando 

maior aproveitamento do aprendizado das novas 

tecnologias. O objetivo deve ser em capacitar os 

usuários para o uso da Lousa Digital Integrada bem 

como no Pacote de softwares interativos com aplicação 

dos recursos em Sala de Aula Interativa. O curso deve 

ser feito em 06 (seis) a 08 (oito) horas aproximadamente, 

ou conforme programação do Órgão. 

 

 

 

3 - DO CONTROLE DE QUALIDADE 

3.1 - Os produtos do item 2 do Lote 1 deste TERMO DE REFERÊNCIA estão sujeitos 

ao Controle de Qualidade realizado pela CONTRATANTE ou por instituição indicada por 

eles. 

3.2 -  O controle de qualidade ocorrerá: 

a) Na apresentação da amostra, após a fase de aceitação da proposta da 

empresa e antes da homologação da licitação; 

b) A qualquer tempo, durante a vigência da(s) Ata(s) de Registro de Preços e/ou 

dos contratos firmados, na forma prevista neste certame; 

3.3 - O Controle de Qualidade deverá considerar os requisitos técnicos estabelecidos 

para cada item do termo de referência. 

3.4 - As amostras apresentadas poderão ser desmontadas ou destruídas durante as 

etapas de Controle de Qualidade. 

3.5 - Em qualquer etapa do Controle de Qualidade, a critério da CONTRATANTE, 

poderão ser realizadas visitas técnicas às instalações do fornecedor ou fábrica. 

3.6 - As avaliações do Controle de Qualidade serão realizadas por Comissão Técnica 
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multidisciplinar especialmente designada para este fim, que verificará a conformidade 

das características das amostras com as especificações deste termo de referência, além 

da realização de testes de aderência, para demonstração dos requisitos técnicos e 

funcionais. 

4 - PROCESSO DE FORMAÇÃO 

4.1 A CONTRATADA deverá oferecer, para cada escola que adquirir alguma das 

tecnologias educacionais presentes no termo de referência deste edital, 4 (quatro) 

acessos à uma plataforma digital para realizar um curso na modalidade à distância. 

 

5 – DAS AMOSTRAS. 

A licitante vencedora deverá apresentar uma amostra ITEM 1 que 

compõe o(s) lote(s) no prazo máximo de 10 dias úteis a contar da convocação do 

pregoeiro. 

As amostras deverão ser entregues na sede do CIEDEPAR das 9:00 as 

12h. 

As amostras deverão atender a especificação técnica do Edital. Se 

amostra for reprovada a empresa será desclassificada, e será solicitado ao próximo 

colocado até que se encontre uma amostra que atenda a especificação, mantendo  

prazos e condições iguais para apresentação das amostras entre todos os participantes. 

Deverão ser entregues junto com as amostras os Laudo Técnico emitidos 

pelo INMETRO, conforme especificação do Edital. O custo gerado pelos testes e 

ensaios serão por conta da licitante, em conformidade com o artigo 75 da Lei Federal nº 

8666/93. 

A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação 

da proponente, exceto no que tange a questões meramente formais, que serão 

analisadas e decididas caso a caso. 

Por assegurar a responsabilidade contratual, o princípio da padronização, 

garantindo um serviço eficiente e de qualidade, o critério de julgamento será do tipo 

MENOR PREÇO POR LOTE, desde que observadas as especificações e demais 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

6 – DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÕES. 
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A licitante vencedora terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data 

da ordem de serviço, para apresentar entrega dos materiais. 

As Secretarias Municipais de Educação designarão servidores para 

a fiscalização e entrega dos equipamentos, podendo solicitar esclarecimentos e 

determinar o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades 

observadas. 

Os MUNCÍPIOS que aderirem a ATA de Registro de Preço reservam-se 

o direito de não receber equipamentos em desacordo com o previsto neste instrumento 

convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da 

Lei Federal nº. 8.666/93. 

Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto deste Edital, 

deverão ser prontamente atendidas pela Adjudicatária, sem ônus para os Municípios. 

 

7 - PAGAMENTO 

O pagamento ao licitante contratado será efetuado no prazo de até 30 

(trinta) dias, contado a partir da efetiva entrega dos produtos ora licitados. 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 

efetuado pela Secretaria de Finanças do Município, após a comprovação da entrega do 

objeto licitado nas condições exigidas, mediante atestação do responsável pelo 

recebimento, e apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo de até 30 (trinta) 

dias. 

A nota fiscal deverá ser emitida pela contratada em inteira conformidade 

com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal. 

O Município, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá 

devolvê-la à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o 

prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, 

desde que devidamente sanado o vício. 

O pagamento devido pelo Município será efetuado por meio de depósito 

em conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, eventualmente, por outra forma 

que vier a ser convencionada entre as partes. 

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, de acordo com o 

quantitativo locado e os serviços prestados. 
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8 - LOCAL DE ENTREGA 

Os itens descritos neste Termo de Referência deverão ser entregues junto às 

Secretarias Municipais de Educação dos municípios consorciados ao CIEDEPAR. 

 

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Durante a vigência do contrato, a LICITANTE VENCEDORA obrigar-se-

á a: 

I. Arcar com todas as despesas e encargos decorrentes do contrato, 

notadamente no que se refere a salários, obrigações previstas na legislação 

trabalhista e previdenciária, resultantes dos contratos de trabalho do pessoal 

empregado direta ou indiretamente na execução deste contrato, bem como, 

responsabilizarem-se pelas demais exigências oriundas da legislação federal, 

estadual e municipal, aplicáveis à matéria, devendo exibir quitadas, sempre que 

solicitadas e por ocasião dos pagamentos, as guias de recolhimento do INSS e 

FGTS, sob pena de retenção dos créditos a que tiver direito. 

II. Cumprir as determinações dos MUNICÍPIOS no que concerne à execução dos 

contratos. 

III. Responsabilizar-se por quaisquer danos que, na execução do contrato, 

causar aos MUNICÍPIOS ou a terceiros, por motivo de dolo ou culpa (negligência, 

imprudência ou imperícia), bem como na indenização a estes em decorrência de 

atos de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

IV. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente 

às reclamações sobre seus serviços. 

 

10- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Constitui obrigações dos MUNICÍPIOS: 

I. Indicar o responsável pela gestão do contrato, a quem competirá a fiscalização 

da entrega dos produtos, a qualquer instante, solicitando à LICITANTE 

VENCEDORA, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, 

bem como pelo recebimento dos produtos. 

II. Fornecer todas as informações necessárias com clareza ao fiel cumprimento 

do objeto deste edital. 
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III. Efetuar o pagamento correspondente aos produtos entregues, nas condições 

contratuais. 

IV. Notificar a LICITANTE VENCEDORA, por escrito, irregularidade encontrada 

na entrega dos produtos, fixando-lhe prazo para corrigi-la. 

V. Garantir que a utilização dos produtos entregue será adstrita às atividades 

dos MUNICÍPIOS. 

 

11- CONDIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Após a sessão do Pregão o CIEDEPAR juntamente com a Licitante 

vencedora celebrará a Ata que terá validade por 12 (doze) meses. 

Em caso da licitante vencedora não assinar a Ata, reservar-se-á ao 

CIEDEPAR o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas à 

primeira colocada, inclusive quanto ao preço atualizado, ou revogar a licitação, 

independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste edital. 

Até a assinatura da Ata, a proposta da licitante vencedora poderá ser   

desclassificada se o CIEDEPAR tiver conhecimento de fato desabonador à sua 

habilitação, conhecido após o julgamento. 

Ocorrendo à desclassificação da proposta da licitante vencedora por 

fatos referidos no item anterior, o CIEDEPAR poderá convocar as licitantes 

remanescentes, observada a ordem de classificação de acordo com a Lei Federal n° 

10.520/2002. 

A Ata a ser firmada em decorrência desta licitação poderá ser cancelada 

a qualquer tempo, independente de notificações ou interpelações judiciais ou 

extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, 

ambos da Lei Federal n° 8.666/93. 

A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou 

transferência parcial, bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas 

quando apresentada a documentação comprobatória que justifique quaisquer das 

ocorrências e com o consentimento prévio e por escrito do CIEDEPAR desde que não 

afete a boa execução da Ata. 

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 

ascontratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 
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meios respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 

do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

O fornecedor do bem, PRESTADOR DE SERVIÇO, deverá providenciar  

encaminhar ao CIMAMS/MUNICÍPIO, sempre que se fizer necessário, os documentos 

que seencontrarem vencidos no procedimento licitatório. 

 

12 - REVISÃO E CANCELAMENTO 

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 

intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade 

dospreços registrados nesta Ata. 

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 

fornecedor(es). 

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 

negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e 

o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes  o pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada 

a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de  

negociação. 

3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à  

evogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

O registro do fornecedor será cancelado quando: 

1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 
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3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

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

devidamente comprovados e justificados: 

7. por razão de interesse público; ou a pedido do fornecedor. 

 

13- CONDIÇÕES GERAIS 

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega 

e recebimento dos serviços, objeto desta ATA, as obrigações da Administração e do 

fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se 

definidos no EDITAL. 

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de 

registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

 

Curitiba, 12 de abril de 2022. 

 

 

 

 

Luis Guilherme Borsatto     Jacir Bombonato Machado 

Pregoeiro      Superintendente do CIEDEPAR 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º XX/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS N.º XXX/2022 

 

 

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob 

o nº,________________________, por intermédio de seu representante legal ou 

credenciado, Sr(a)______________________________________________, portador 

do Documento deIdentidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº 

______________________,DECLARA cumprir plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 4º, VII da Lei Federal 

nº 10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

 

 

 

Local, data. 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Nome legível: ____________________________________________________ 

Qualificação: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

➢ Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 

proponente. 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º xx/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS N.º xxx/2022 

 

 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ  

sob o nº__________________________, por intermédio de seu representante legal  

Sr.(a)________________________________________, portador do Documento de 

identidade nº ___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ 

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 

____________________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) 

ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que 

não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 

 

Ressalva: (   ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 

pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, 

para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, 

estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Local, data. 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Nome legível: ____________________________________________________ 

Qualificação: _____________________________________________________ 

 

 

➢ Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 

proponente. 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA 

JURÍDICA 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º xxx/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS N.º xxx/2022 

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob 

o nº________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) 

______________________________________________, portador do Documento de 

Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº 

______________________, DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao 

disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição da República, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

Ressalva: (    ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

Local, data. 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Nome legível: ____________________________________________________ 

Qualificação: _____________________________________________________ 

 

 

➢ Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 

proponente. 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

IMPEDITIVOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º xxx/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS N.º xxx/2022 

A empresa ____________________________________________________, inscrita 

no CNPJ sob o nº ________________________, por intermédio de seu representante 

legal, o(a) Sr(a) ______________________________________________, portador do 

Documento de Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº 

______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que não está suspensa 

temporariamente da participação em licitações, nem impedida de contratar com o Poder 

Público e, da mesma forma não está na situação de empresa/pessoa inidônea para 

licitar ou contratar com o Poder Público, na forma dos incisos III e IV, do artigo 87 da Lei 

Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 

 

Local, ____ de _______________ de 2020. 

 

 

 

➢ Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 

proponente. 
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ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002/2022 

 

PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 001/2022 

 

Pelo presente instrumento, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

ENSINO DO PARANÁ, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito Público com sede 

na Praça Osório nº 400, 4º andar – Sala 402 – CEP: 80020-010 – Centro, Curitiba – PR, 

inscrita no CNPJ/MF no 37.584.276/0001-74, neste ato representada pelo seu 

Presidente, Sr. EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, Portador da Cédula 

de Identidade R.G. nº 4.666.065-0SSP/PR, CPF nº 672.678.159.87, residente e 

domicialiado na cidade de Santa Cecília do Pavão Paraná, 

___________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº________________________, com sede na ________________________________ 

nº_______ - __________ , neste ato representada por __________________________, 

Carteira de Identidade nº___________________________ e CPF 

nº_____________________, adiante denominada CONTRATADA nos termos da Lei nº. 

8.666/93, de 21.06.1993, e suas alterações, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – A presente licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO tem por objeto a 

seleção de propostas para fornecimento de xxxxxxxxxxx, através do Sistema de 

Registro de Preços, COM ENTREGAS PARCELADAS, para disponibilização aos 

municípios consorciados do CIEDEPAR (lista completa disponível no site do 

Consórcio, www.ciedepar.com.br), pelo período de 12 (doze) meses. 

Parágrafo Único - Integram esta Ata de Registro de Preço, como se nela estivessem 

transcritos, o Termo de Referência do edital de licitação e a Proposta Comercial 

apresentadapela CONTRATADA no Processo Licitatório nº xxx/2022, Pregão 

ELETRÔNICO por Registro de Preços nº xxx/2022. 
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2 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados 

a partir da sua assinatura. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços, 

o CIEDEPAR / Entidades adesos, não serão obrigados a efetuar a aquisição, 

exclusivamente por seu intermédio, os serviços referidos na cláusula primeira, podendo 

utilizar para tanto, outros meios, desde que permitidos por lei, sem que de fato, caiba 

recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 

 

3 DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O gerenciamento deste instrumento caberá ao CIEDEPAR. 

 

4 DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO 

Os itens, as especificações, unidades, as quantidades e os preços estão registrados 

nessa Ata de Registro de Preços, encontram-se indicados na tabela abaixo: 

Item ESPECIFICAÇÃO Uni Quant. 

Estim. 

Valor 

máx. 

uni 

 

Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas 

seguintes hipóteses: 

a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, 

na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 

ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do princípio e fato da administração, 

nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93; 

b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do 

mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 

8.666/93. A revisão dos valores será feita com fundamento em planilhas de composição 

de custos e/oupreço de mercado; Nos preços supracitados estão incluídas todas as 

despesas relativas ao objeto contratado(tributos, seguros, encargos sociais, etc.). 

 

5 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

Comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da 
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convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob 

pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado. 

Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

recebimento da convocação formal. 

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será 

de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 

Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços 

injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não 

apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, 

observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis nas Leis 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições 

vigentes. 

No caso de descumprimento (não assinatura), o CIMAMS se reserva no 

direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a 

ata, sendo este o novo detentor. 

Na ata de Registro de Preços constarão todas as obrigações, direitos e 

deveres estabelecidos no edital. 

A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante 

vencedor, estará 

disponível no setor de licitações do CIEDEPAR. 

É vedado reajustes antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da 

Ata de Registro de Preços. 

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência 

da Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação 

econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, 

cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado. 

Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão 

concedidos depois de decorrido 12 (doze) meses da vigência da Ata, por provocação 

dos Órgãos/ Entidades adesos, que deverão comprovar através de percentuais do 

INPC/FGV, o reajuste pleiteado. 

Os valores registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os 

preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença apurada entre o valor 

originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
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Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o 

CIEDEPAR solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução 

do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 

Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o CIEDEPAR poderá 

rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo valor do 1º 

(primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão 

desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação. 

Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços 

registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor 

demandante, na pesquisa de estimativa de preços. 

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas 

seguintes situações: 

➢ Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no 

Edital e da Ata de Registro de Preços; 

➢ Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota 

de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos 

incisos de I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93; 

➢ Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho 

decorrente deste Registro; 

➢ Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

➢ Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados. 

➢ Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 

correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de 

Registro de Preços. 

➢ No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se 

cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

➢ A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá 

não ser aceita pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação 

das penalidades previstas em Edital. 

➢ Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 

FORNECEDOR relativas ao fornecimento dos serviços, permanecendo mantido 

o compromisso da garantia dos anteriormente ao cancelamento. 
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➢ Caso o CIEDEPAR não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro 

de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou 

sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a 

condição contratual infringida. 

➢ Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 

intermédio de lavratura de termo aditivo a ata de registro de preços. 

➢ É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para 

qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização do 

CIEDEPAR. 

 

6 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da(o) Contratada(o): 

a) Cumprimento integral do objeto deste contrato; 

b) execução do objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos, sob 

pena de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, salvo 

por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificados; 

c) arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceiros, nisto 

incluindo obrigações trabalhistas, sociais, tributárias e previdenciárias, 

bem como outras de quaisquer espécies para a execução do objeto 

contratado, exceto os casos expressamente previstos neste instrumento; 

d) arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas 

desta contratação; 

e) responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto 

materiais, morais e/ou pessoais, durante a execução do objeto 

contratado, causados à Contratante e/ou a terceiros por ação ou omissão 

própria ou de qualquer de seus empregados ou prepostos; 

f) assumir os riscos inerentes às atividades; 

g) a Contratada não poderá pleitear indenizações por prejuízos ou 

despesas decorrentes de casos fortuitos ou força maior; 

h) manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações porele (a) assumidas, com todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
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7 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Aderir à ATA de Registro de Preços e determinar a execução do objeto 

quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus 

débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos; 

Emitir ordem de serviço estabelecendo quantidade, local e demais 

informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 

Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade 

e condições estabelecidas neste processo licitatório; 

Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos 

serviços, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes 

da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adeso ao registro; 

Efetuar o pagamento, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal 

juntamente  om as certidões negativas do FGTS e INSS; 

Designar, servidor gestor do contrato, ao qual caberá a responsabilidade 

de acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato, conforme legislação vigente; 

Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela 

CONTRATADA; 

Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na 

realização de prestação de serviço, para imediata correção; 

Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no 

fornecimento do Objeto; 

Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou 

representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adeso ao 

Registro. 

 

8 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Por tratar-se de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços, a dotação 

orçamentária será indicada em documento especifico: contrato, nota de empenho,  

autorização de fornecimento, ou outro documento equivalente. 
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9 DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo 

entregue, e em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante apresentação da 

nota fiscal ou fatura hábil, acompanhada das CND’s de INSS e FGTS. 

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas 

à Contratada, e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua 

apresentação válida. 

 

10 DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno 

direito, nas seguintes situações: 

a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes 

nesta Ata de Registro de Preços, no Edital e seus anexos; 

b) Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da 

Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas 

nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho 

decorrente deste Registro; 

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

 

11 DAS PENALIDADES. 

O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do 

Edital e da Ata de Registro de Preços sujeita a CONTRATADA, a juízo da administração, 

garantida a prévia e ampla defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia 

de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, consoante o 

caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93. 

A multa prevista no item acima será descontada dos créditos que a 

contratada possuir com o Órgão/Entidade e pode cumular com as demais sanções 

administrativas, inclusive com as multas previstas. 

Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços e 

retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no 
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ato da feitura da  mesma, garantida a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes 

penalidades: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública por prazo de até 02 (dois) anos, e; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

A licitante, adjudicatária ou CONTRATADA que deixar de entregar ou 

apresentar  ocumentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar- e de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e 

ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com município pelo prazo de até dois 

anos, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 

Caso a detentora da Ata, não possua nenhum valor a receber do 

Órgão/entidade adeso, serlhe- á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, respeitado o 

direito de ampla defesa, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão 

encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do 

CIEDEPAR/Entidade adeso, podendo, ainda o Órgão/entidade proceder à cobrança 

judicial. 

Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco 

dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua 

decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e 

decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

Serão publicadas as sanções administrativas previstas nesta seção, 

inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da 

reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar 

ao ÓRGÃO. 

A aplicação das multas será feita pelos Órgãos/Entidades que fizerem 

adesão e o cancelamento e/ou suspensão pelo gestor da Ata de Registro de Preços. 
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De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções 

administrativas previstas em instrumento convocatório e no contrato. 

 

12 DISPOSIÇÕES FINAIS 

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de  

lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 

II -  Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o 

Edital de Pregão Eletrônico nº. xxx/2022 e seus anexos e as propostas das classificadas. 

III -  É vedado caucionar ou utilizar esta Ata decorrente do presente registro para 

qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do órgão competente 

da administração. 

IV - O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, de acordo com o 

requerimento, nos locais e datas definidos pelos municípios consorciados ao 

CIEDEPAR. A entrega deverá efetuar-se em até 10 (dez) dias após a emissão da ordem 

de compra. 

 

13 DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Curitiba, Paraná 

como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro 

de Preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via 

administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Curitiba, _______de ____________de 2022. 

 

_________________________________ 

Presidente CIMAMS – CONTRATANTE 

 

_______________________________ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS:____________________________________________ 

CPF______________________ 
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