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CARTA-PROPOSTA
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP

Dispensa de Licitação:
011/2020

Acolhimento/Abertura/Divulgação de
Propostas:

Até 09 h 00 min do dia 19/06/2020
Início da sessão / disputa de lances:

09 h 30 min do dia 19/06/2020
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as
indicações de tempo constantes neste edital.

1 OBJETO:
Aquisição de aparelhos telefônicos celulares, desbloqueados, tipo smartphone Android, incluídos todos os
acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, conforme condições, quantidades, exigências e
estimativas estabelecidas nesta carta proposta e seus anexos.
2 VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO:
O preço global máximo para a contratação pretendida é de R$ 5.388,00 (cinco mil, trezentos e oitenta e
oito reais).
3 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
Despesa: 449052.0.1.000.1
Item Orçamentário: Equipamentos e Material Permanente
Subitem Orçamentário: 1 – Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
4 SISTEMA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
A Disputa em Sessão Pública será realizado através do sistema eletrônico de licitações do Banco do Brasil.
O endereço eletrônico para recebimento e abertura de propostas é o www.licitacoes-e.com.br.
A carta proposta está disponível na internet, nas páginas www.paranaprevidencia.pr.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br.
Os trabalhos serão coordenados por Vinícius Ferrarezi de Souza e equipe de apoio, designados pela
Resolução/Portaria n.º 051/2020, servidores da PARANAPREVIDÊNCIA.
- E-mail: prprev_licitacao@paranaprevidencia.pr.gov.br
- Telefones: (41) 3304-3013 ou (41) 3304-3608
- Endereço: Rua Inácio Lustosa, 700 – 2º andar – CEP 80.510-000, Curitiba/Paraná
- O atendimento será feito no horário das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.
5 ESCLARECIMENTOS:
5.1 ESCLARECIMENTOS:
Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimento antes da data fixada para a abertura da sessão
pública do pregão, em campo específico no e-mail prprev_licitacao@paranaprevidencia.pr.gov.br, pelo qual
serão respondidos os esclarecimentos solicitados.
5.4 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:
No curso da dispensa, os autos do procedimento estarão à disposição dos interessados com o servidor
responsável por sua condução..
6 CONDIÇÕES DA DISPENSA:
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A dispensa e a contratação dela decorrente são reguladas pelas condições específicas da dispensa e pelo
disposto nos demais anexos da Carta- Proposta.
A dispensa será regida pela Lei Estadual nº 15.608/2007, pela Lei Complementar nº 123/2006 e,
subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/1993, demais leis estaduais e federais e decretos sobre licitações
e dispensas, bem como as suas devidas alterações.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA DISPENSA
1 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: PREÇO MÁXIMO
Não será admitida contratação acima dos valores unitários máximos e totais máximos por lote, fixados no
Anexo I desta Carta Proposta.
2 CRITÉRIO DE DISPUTA:
Na fase de disputa, o critério no sistema de compras eletrônicas é o valor máximo global do lote, fixado no
Termo de Referência (Anexo I deste Edital).

Curitiba, 08 de junho de 2020
Vinícius Ferrarezi de Souza
Supervisor de Licitações e Contratos
Pregoeiro
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ANEXO I
REQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR.
A Coordenadoria de Administração e Serviços vem, por intermédio desta requisição, propor a contratação
direta para aquisição de smartphone para suprir às necessidades da PARANAPREVIDÊNCIA, de acordo
com o planejamento elaborado pela Diretoria de Previdência, cujo procedimento de contratação, será
realizado via sistema informatizado do Banco do Brasil: Licitações-e.
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO
1.1 Aquisição de aparelhos telefônicos celulares, desbloqueados, tipo smartphone Android, incluídos todos
os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, conforme condições, quantidades, exigências e
estimativas estabelecidas neste instrumento:

Item

1

Descrição do objeto
Aparelho celular tipo smartphone:
Sistema Operacional: Android 9.0 ou
Superior; Processador: Octa-core 1.6
GHz ou superior; Dual Chip; Memória
interna: de 32 GB ou superior; Entrada
para cartão de memória: MicroSD até
128GB; Display: 5.5” ou Superior;
Memória Ram: 2GB ou Superior; Câmera
Traseira: 13 MP ou Superior; Câmera
Dianteira:
8
MP
ou
Superior,
Conectividade: GSM 3G e 4G; Wi-Fi e
Micro-USB,
bluetooth;
Alimentação:
Bateria de 3000 mAh ou superior;
Receptor GPS interno; Tipo de Display:
touch screen; Cor: Preto.
(Modelo Referência: Motorola, Samsung
ou similar)

Quant.

6

Valor máximo
unitário

Valor máximo total

R$ 898,00

R$ 5.388,00

1.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1.2.1. Os aparelhos fornecidos devem ser entregues com os seguintes acessórios:
1.2.2. 01 (um) manual de instrução em português;
1.2.3. 01 (um) fone de ouvido; e
1.2.4. 01 (um) carregador com fonte de alimentação bivolt automática.
1.3. Os aparelhos deverão ser novos, certificados pela ANATEL, sem uso, em linha de produção,
comercializados pela na data da licitação e acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de
forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade.
1.4. Só serão aceitos aparelhos celulares com assistência técnica, credenciada pelo fabricante, na cidade
de Curitiba
1.5. Da Garantia:
1.5.1. Os aparelhos devem ter garantia mínima de 12 (doze) meses do fabricante, com rede de assistência
técnica autorizada no território nacional e pontos de atendimento na cidade de Curitiba.
www.paranaprevidencia.pr.gov.br
Rua Inácio Lustosa, 700 – CEP: 80.510-000 – Curitiba/PR
CNPJ: 03.165.607/0001-10 – Fone: (41) 3304-3000
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1.5.2. A garantia do produto, no prazo mínimo estipulado no item anterior, não exonera a CONTRATADA de
cumprir as obrigações previstas na Lei 8.078 de 11/09/90, e alterações - Código de Defesa do Consumidor.
2. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E HORÁRIO.
2.1. A entrega deverá ser feita em até 15 (quinze) dias úteis após a emissão da Ordem de Compra na Rua
Inácio Lustosa, nº. 700, São Francisco, Curitiba – Paraná no seguinte horário: das 08:30 às 11:30 e 13:30
às 17:30.
2.2. O produto deverá ser novo, de primeiro uso, e sua entrega deverá ser devidamente acompanhada de
Nota Fiscal/Fatura, em embalagem apropriada, situação que será conferida pelo Setor competente para o
seu recebimento. O responsável pelo recebimento será o funcionário Sérgio Kiyoshi Inoue.
3. DO RECEBIMENTO
3.1. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
3.1.1. O material entregue pela CONTRATADA será recebido pelo Setor da CAS/Almoxarifado, obedecido o
prazo estipulado no item 2.1., da seguinte forma:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações
contidas neste Termo de Referência;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade do objeto e consequente aceitação, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório.
3.1.3. A entrega do material pela CONTRATADA, e o recebimento pela CONTRATANTE, não implica em
sua aceitação definitiva.
3.1.4. Finda a etapa de recebimento e estando o equipamento em conformidade com a proposta vencedora,
será dado o aceite na própria nota fiscal/fatura, confirmando seu recebimento definitivo.
3.1.5. Caso o equipamento seja, após o recebimento definitivo, considerado irregular ou defeituoso, será
devolvido à empresa, que terá o prazo de 10 (dez) dias para substitui-lo contados da data da ciência da
recusa.
4. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL APLICÁVEL PARA A CONTRATAÇÃO DIRETA:
4.1. Tendo em vista que a compra do objeto em questão está dentro do limite de valor estabelecido no Art.
34, II, da Lei 15.608/2007 II – para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde
que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser
realizada de uma só vez, esta é a fundamentação legal para indicação de dispensa de licitação.
5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
5.1. Primeiramente requer consignar que não há disponibilidade do objeto em questão no estoque da
Instituição, que não há previsão de aquisição do mesmo objeto para os próximos meses, assim como que
é a primeira aquisição deste objeto no presente exercício financeiro, não implicando, portanto em
fracionamento de despesas.
5.2. A Diretoria de Previdência está desenvolvendo seus trabalhos no sentido de aumentar a comunicação
com seus beneficiários com a busca de dinamização dos procedimentos. Essa Diretoria solicitou
ferramentas para uma melhor comunicação com nossos beneficiários, desde a solicitação de benefícios de
pensão e aposentadorias até a implantação e manutenção de pagamentos, inclusive, os procedimentos de
recadastramento, perícia médica e serviço social. A solução encontrada foi o uso do aplicativo “WhatsApp”
que permitirá que as áreas, que precisam de contatos permanentes com os beneficiários, possam fazê-lo
por meio do uso do aplicativo, sem o uso de correspondência via correio, o que deixa de gerar custos
bastante elevados a PARANAPREVIDÊNCIA.
5.3. A aquisição de aparelhos celulares tem por finalidade viabilizar a comunicação das áreas da Diretoria
de Previdência com público externo, para que a comunicação seja continuo e ininterrupto, tornando-se
célere e eficiente.
6. PESQUISA DE PREÇOS

www.paranaprevidencia.pr.gov.br
Rua Inácio Lustosa, 700 – CEP: 80.510-000 – Curitiba/PR
CNPJ: 03.165.607/0001-10 – Fone: (41) 3304-3000

Assinado por: Vinicius Ferrarezi de Souza em 08/06/2020 16:17, Celso Gaffke em 09/06/2020 08:47. Inserido ao protocolo 16.494.753-0 por: Vinicius Ferrarezi de Souza em:
08/06/2020 16:17. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 148c0fb117acbdcafd54f75a8d918e0e.

ESTADO DO PARANÁ
PARANAPREVIDÊNCIA
COMISSÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

28
18

Protocolo n° 16.494.753-0

Dispensa de Licitação N° 011/2020

– CARTA-PROPOSTA (página 5 de 6)

6.1 O preço máximo será de R$ 5.388,00 (Cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais), valor este que é o
menor obtido por pesquisa de preço realizada junto ao mercado do ramo do objeto, conforme detalhamento
contido neste protocolo, servindo tão somente como referência para a obtenção de um melhor preço.
7. CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
7.1. Nos termos do artigo 48, inciso I da Lei Complementar n. º 123/2006, este procedimento será destinado
exclusivamente para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
8. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
8.1. O pagamento dar-se-á após o recebimento da Nota Fiscal expedida em nome da
PARANAPREVIDÊNCIA, com as seguintes discriminações: quantidade, preço unitário, preço total, fazendose acompanhar da Nota de Empenho ou cópia desta.
8.2. O prazo para pagamento, após o recebimento e aceite da Nota Fiscal pela PRPREV, efetivar-se-á em
até 20 (vinte) dias e ocorrerá mediante Ordem Bancária em favor da contratada. Havendo erro na Nota
Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam o pagamento da despesa, será a mesma devolvida à
contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à contratante.
9. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
9.1. Serão verificadas as condições de regularidade da primeira colocada, através de consulta ao
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que poderá ser feito pelo
Sistema GMS, no portal www.comprasparana.pr.gov.br.
9.2 A falta de documentação específica no sistema GMS poderá ser suprida pela apresentação dos
seguintes DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Prova de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); Prova de inscrição no
cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; Certificado de regularidade do
FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; Certidões de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a
Contribuições Previdenciárias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados
em outro Estado da Federação); e Fazenda Municipal; e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
instituída pela Lei Federal nº 12.440/2011.
9.3 Será verificada a existência de impedimentos à contratação com a Administração Pública através de
consulta:
a) Ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;
b) Ao sistema de Gestão de Materiais e Serviços – GMS do Estado do Paraná;
c) Ao do Cadastro Informativo Estadual – CADIN;
d) E, ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, expedida pelo
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em caso de certidão positiva, o fornecedor deverá comprovar que não
está impedido de contratar com a Administração Pública.
9.4 A primeira colocada deverá fornecer COMPROVANTE DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP:
a) Certidão Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente,
b) Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a Resolução nº 1.418/2012, de Conselho
Federal de Contabilidade CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, parágrafo único, do Decreto
Estadual nº 2.474/2015).
9.5 Além da documentação acima disposta, poderão ser requisitados esclarecimentos e complementação
de documentação à primeira colocada.
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10 ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
10.1 Encerrada a disputa, a primeira colocada deverá enviar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, os documentos
mencionados no item anterior, bem como qualquer outro documento que venha a ser solicitado pelo
Coordenador do presente procedimento, para o e-mail prprev_licitacao@paranaprevidencia.pr.gov.br.

Celso Gaffke
Coordenadoria de Administração e Serviços
Coordenador
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