PREGÃO ELETRÔNICO N° 089/2020
PROCESSO N° 1340/2020
TIPO: MENOR PREÇO – POR LOTE
OBJETO: Contratação de seguro para os veículos da frota, pelo período de 365 (trezentos e
sessenta

e

cinco)

dias,

em

atendimento

as

Secretarias

Municipais,

conforme

especificações constantes do ANEXO I.
REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretarias Municipais

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 com suas alterações e nº 10.520/2002, Decreto Federal
10.024/2019, arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 (alterada pela Lei Complementar
147/2014), Lei Complementar Municipal nº 001/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº
176/2016) e Decreto Municipal nº 002/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até ás 08:00 horas do dia 10 de setembro de 2020.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:01 às 08:59 horas do dia 10 de setembro
de 2020
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 10 de setembro de 2020.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Plataforma Eletrônica Bolsa de Licitações e
Leilões, através do sítio eletrônico www.bll.org.br “Acesso Identificado no link – licitações”.
O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 27 de agosto a 10 de setembro de
2020, no site www.bll.org.br e no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Amazonas, nº 373 –
Centro, em Piên/PR, CEP 83.860-000.
Piên/PR, 26 de agosto de 2020.

MARINA ROSVITA PASIERPSKI MARINHO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: patricia@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136

1

1. PREÂMBULO:
1.1. O Município de Piên, Estado do Paraná, torna público que, na sala do Departamento de Licitações
e Compras, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Amazonas, nº 373, através da
Plataforma

Eletrônica

“www.bll.org.br”,

realizar-se-á

licitação

sob

modalidade

PREGÃO

ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em atendimento as SECRETARIAS
MUNICIPAIS obedecendo integralmente Leis Federais nº 8.666/1993 com suas alterações e nº
10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019, arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 (alterada
pela Lei Complementar 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 001/2015 (Regulamentada pelo
Decreto Municipal nº 176/2016) e Decreto Municipal nº 002/2006, do tipo MENOR PREÇO – POR
LOTE.
1.2. O PREGÃO será conduzido pela PREGOEIRA, auxiliada pela EQUIPE DE APOIO, designados pelo
Decreto nº 237/2019.
1.3. O PREGÃO será realizado conforme datas abaixo:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até ás 08:00 horas do dia 10 de setembro de 2020.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:01 às 08:59 horas do dia 10 de setembro
de 2020
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horas do dia 10 de setembro de 2020.
1.4. LOCAL: www.bll.org.br “Acesso Identificado no link - licitações”.
1.5. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
1.6. Para participação na licitação, os interessados deverão providenciar o seu cadastramento, sua
certificação e seu credenciamento no portal de licitações, sistema portal de licitações bolsa de
licitações e leilões do Brasil - BLL, de acordo com a Licença de Uso de Software celebrado com o
Município de Piên.
1.7. A proponente licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos no item 1.3 deste
Edital.
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2. OBJETO DO PREGÃO:
2.1. O objeto deste Pregão é a Contratação de seguro para os veículos da frota, pelo período de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, em atendimento as Secretarias Municipais, conforme
especificações constantes do ANEXO I.
3. TIPO DO PREGÃO:
3.1. Este PREGÃO é do tipo MENOR PREÇO - POR LOTE.
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos
orçamentários:
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEFESA CIVIL
Dotações:

10.001.08.243.0013.2024-3390396903/10.001.08.244.0012.2025-3390396903

E

10.002.06.182.0012.2026-33903916903
Contas: 2800/2930/3080
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Dotações: 03.001.04.122.0003.2004.3390396903
Contas: 600/610
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Dotações: 07.002.20.606.0008.2013.33903916903
Contas: 1690/1691
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Dotações: 08.001.12.361.0009.2017.33903916901
Contas: 2080/2081/2090/2100
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Dotações: 09.001.13.392.0010.2022.3390396903 E 09.002.27.812.0011.2023.3390396903
Contas: 2520/2690
SECRETARIA DE GOVERNO
Dotações: 02.001.04.122.0002.2003-3390396903
Contas: 380
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
Dotações: 04.001.04.121.0004.2007.3390396903
Contas: 850
SECRETARIA DE SAÚDE
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Dotações: 11.001.10.301.0014.2029.3390396902
Contas: 3570/3580
SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
Dotações: 05.001.15.452.0005.2009.3390396903
Contas: 1060/1061/1070
5. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
5.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de
Pregão Eletrônico (Licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões.
5.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Piên, denominada Pregoeira,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “BLL
Compras” constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bll.org.br).
6. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
6.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição e
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da
disputa previsto no item 1.3.
7. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
7.1. Poderão participar deste PREGÃO pessoas jurídicas do ramo de atividade pertinente ao objeto da
concessão, que apresentem condições de explorar o objeto desta licitação e que atendam a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS.
7.1.1. A comprovação de que o licitante possui condições de fornecer o objeto será feita por ocasião
do julgamento de habilitação, através dos seguintes documentos: Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE (cartão CNPJ), contrato social, atestado de capacidade técnica, ou ainda por
outro meio de documento que comprove que o licitante já forneceu o objeto para outros clientes.
7.2. Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no certame aquelas que
preenchem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e que não se
enquadrem em nenhuma das situações descritas no parágrafo 4º do referido art. 3º.
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7.2.1. Conforme o inciso I do § 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 considera-se
microempresa, aquela que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
7.2.2. Conforme o inciso II do § 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 considera-se empresa
de pequeno porte, aquela que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil
reais), conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
7.2.3. O Microempreendedor Individual (MEI) é equiparado à microempresa, possui natureza jurídica
de empresário individual e é optante pelo Simples Nacional, considera-se MEI aquele que aufira
receita bruta anual de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), conforme § 1º do art. 18-A da Lei
Complementar nº 123/2006.
7.3. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação
exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
7.4. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
7.5. Não será admitida a participação, direta ou indiretamente, na licitação:
a) de servidores ou dirigentes de órgão do Município de Piên ou de pessoas jurídicas cujos sócios
sejam servidores ou dirigentes de órgão do Município de Piên;
b) de empresas estrangeiras que não funcionem no País;
c) de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e
liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
d) de empresas com participação societária entre si e empresas do mesmo grupo econômico de
direito e/ou de fato, exceto para propostas para itens ou lotes distintos;
e) de empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado
(quando for o caso);
f) também estão abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, e ainda,
aqueles declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, a ser verificado no
momento do credenciamento dos interessados;
g) Não será ainda admitida a participação daqueles que apresentem débitos junto a
Fazenda Municipal de Piên/PR.
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7.6. Para fins de verificação de atendimento às alíneas “f” e “g” do item 7.5, após o credenciamento
dos interessados será realizada consulta:
a)

Tribunal

de

Contas

do

Estado

do

Paraná

–

TCE-PR,

disponível

no

(http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx);
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da CGU, disponível no Portal da
Transparência
(http://portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=false&tamanhoPagina=&offset=&di
recaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2Cnome%2CufSancionad
o%2Corgao%2CtipoSancao%2CdataPublicacao&cpfCnpj=12640302000103&ordenarPor=nome&direca
o=asc);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do CNJ,
por

meio

de

consulta

a

ser

realizada

no

sítio

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
d) Detalhamento da Penalidade - Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), por meio de
consulta

a

ser

realizada

no

sítio

(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc)
e)

Departamento

de

Tributação

da

Prefeitura

Municipal,

disponível

em

(http://192.168.1.7:7474/esportal/stmcertidao.load.logic)
7.6.1. A verificação do item 7.6 alíneas “a” a “e” será realizada após o licitante ser
declarado vencedor, momento que será possível a identificação do mesmo.
7.7. No caso de constar Certidão Positiva em relação aos débitos junto à Fazenda Municipal de Piên/PR
e se tratando o licitante de Micro ou Pequena Empresa, enquadradas no disposto no item 5.2.,
sagrando-se vencedor do certame, está fará jus ao prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar a
Certidão Negativa de Débitos Municipais do Município de Piên ou a Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos Municipais do Município de Piên, em atendimento ao disposto no art. 43, § 1º da
Lei Complementar nº 123/2006.
7.8. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa
de Licitações e Leilões, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento
das propostas.
7.8.1. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à corretora associada, por meio de seu operador
devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão,
conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (conforme ANEXO V).
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b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação
previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões (conforme ANEXO
VI).
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca
e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação da pregoeira no ícone ARQ, inserção de
catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”.
d) O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame,
que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao
percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização
dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL –
Bolsa de Licitações e Leilões.
7.8.2. As MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL deverão declarar no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS, na oportunidade de
credenciamento, a sua condição de ME ou EPP, para ter direito ao desempate, nos termos
da Lei Complementar Federal 123/2006.
8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
8.1. O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em
especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades
previstas na legislação.
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8.2 CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES
DO BRASIL
8.2.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento
de mandato previsto no item 7.8.1. “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado
em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações e Leilões, atribuindo poderes para formular
lances de preços e praticar os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.
8.2.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou
através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões, a qual deverá manifestar, por
meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
8.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de
senha privativa.
8.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa
De Licitações e Leilões.
8.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações
e Leilões a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
8.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
8.2.7. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o
andamento do processo, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
8.3. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO

Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: patricia@pien.pr.gov.br - Fone (41) 3632-1136

8

8.3.1. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias ou licitante direto)
e subsequente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
8.3.2. Caberá ao fornecedor 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 da desconexão do seu representante.
8.3.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou
através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, ou
através da Bolsa de Licitações e Leilões ou pelo e-mail contato@bll.org.br
9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
até às 08:00 horas do dia 10 de setembro de 2020, horário de Brasília/DF, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
9.1.1. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
9.1.2.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
9.2. Até a abertura da sessão pública os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.
9.3. O licitante deverá dar oferta de forma clara e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
9.4. Incumbirá 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.
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9.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
9.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
9.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.
10. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
10.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
Valor unitário;
Marca;
Fabricante;
Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
10.2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
10.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
10.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
11. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
11.1. A partir das 08:01 horas do dia 04 de setembro de 2020, horário de Brasília/DF, a sessão
pública na internet, no sítio eletrônico www.bll.org.br, será aberta por comando da Pregoeira, com a
divulgação das propostas eletrônicas recebidas passando o Pregoeira a avaliar a devida aceitabilidade.
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11.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando, de plano, aqueles que sejam
omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que
identifiquem o licitante, bem como aquelas que não estejam em conformidade com os outros
requisitos estabelecidos neste Edital.
11.3. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
11.4. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
11.5. A comunicação entre a Pregoeira e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
11.6. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
11.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no horário estabelecido neste edital, desde que não haja comunicação da Pregoeira em
contrário.
12. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
12.1. A partir das 09:00 horas do dia 04 de setembro de 2020, horário de Brasília/DF, será
aberta a sessão pública de disputa de preços na internet, no sítio eletrônico www.bll.org.br, por
comando da Pregoeira.
12.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pela Pregoeira, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
12.3. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
12.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de
mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.
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12.5. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último que tenha sido anteriormente
registrado no sistema.
12.6 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01
(um centavo).
12.7. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
12.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
12.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.
12.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
12.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
12.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a
Pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
12.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
12.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
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12.15. Se ocorrer a desconexão da Pregoeira no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
12.16. Caso a desconexão da Pregoeira persista por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes no sítio www.bll.org.br.
12.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
12.18. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos
nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação
do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que
atenda à primeira hipótese.
12.18.1. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do item 12.18, caso não haja envio de
lances após o início da fase competitiva.
12.19. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.
12.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
12.20.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
12.20.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie
a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
12.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
12.22. Os fornecedores, a qualquer momento, depois de finalizado o processo, poderão registrar
questionamentos a Pregoeira via Sistema, acessando a sequência “Relatório de Disputa”/”Chat de
Mensagens”/”Enviar Mensagens”, para cada lote disputado. Esta opção estará disponível até o
momento da declaração de vencedor no Sistema.
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12.23. A Pregoeira/equipe de apoio responderá os questionamentos formulados pelos licitantes, via
Sistema, ficando registradas no Relatório da Disputa as mensagens tanto dos licitantes quanto as
respostas da Pregoeira.
13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
13.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e
no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
13.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
13.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preço global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
13.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita;
13.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata;
13.6. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob pena de não aceitação da
proposta.
13.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.
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13.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham
as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do
seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
13.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
13.9. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
13.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
14. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
14.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeira efetuará consulta aos cadastros
descritos nos subitens 7.6. a fim de comprovar a regularidade de situação do autor da proposta.
14.2. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
14.3. Após as consultas delineadas no item 14.1, a Pregoeira examinará os documentos
de habilitação exigidos abaixo, sendo que a não inclusão de qualquer documento
elencado abaixo, na Plataforma da BLL, acarretará na inabilitação do participante:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (Caso esse
documento já tenha sido entregue no credenciamento fica dispensada sua entrega novamente);
b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (Cartão de Identificação), com prazo de emissão não
superior a 60 (sessenta) dias, contados retroativamente da data de abertura da licitação;
c) Comprovante de Inscrição Estadual (CICAD) ou Ficha de Atualização Cadastral (FAC) ou ainda o
SINTEGRA;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
e) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
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g) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que
abrange inclusive as contribuições sociais);
h) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais;
i) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais de sua sede;
j) Declaração, nos moldes do ANEXO III deste edital, sob as penas da Lei, que:
1) não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno
de trabalho, ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos;
2) nenhum dos sócios da proponente é servidor ou dirigente de órgão do Município de Piên;
3) não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em
qualquer e suas esferas;
5) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
k) No caso da empresa se enquadrar em regime de tributação de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, deverá apresentar declaração conforme modelo do ANEXO VII acompanhada de
comprovante:
1. Para as empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação através do comprovante
extraído

do

site

da

Secretaria

da

Receita

Federal,

através

do

site

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptantes.app
/ConsultarOpcao.aspx, ou, através de Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado ou
declaração prestada para a Junta Comercial do Estado, atestando a condição de Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte.
2. Para empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, através de Certidão
Simplificada da Junta Comercial do Estado ou declaração prestada para a Junta Comercial do
Estado, atestando a condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
l) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.
m) Comprovação da sua regularidade perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP,
conforme normas daquela entidade.
n) Certidão dos Administradores homologados junto a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP,
também conforme normas daquela entidade.
14.3.1. No caso da empresa possuir a assinatura digital não haverá necessidade de enviar a
documentação original via correio, caso contrário a mesma deverá enviar os documentos originais em
até 03 (três) dias após o encerramento da sessão.
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14.3.2. O documento da alínea “j, m, n” deverá ser anexado na Plataforma BLL no campo
“outros”.
14.4. A participação nas condições previstas na alínea “k” do item 14.3, implica no reconhecimento de
não se encontrar em nenhuma das situações previstas no parágrafo quarto, do art. 3º, da Lei
Complementar nº 123/06.
14.4.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
14.4.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às mesmas
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
14.4.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 14.4.2, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
14.5. Todas as certidões exigidas deverão ser expedidas pela sede do domicílio da licitante.
14.6. Havendo licitante que possua matriz e filiais, toda documentação deverá ser apresentada para
empresa que estiver apresentando a proposta, ou seja, se a proposta for da matriz, toda
documentação deverá referir-se à matriz e se for a filial, toda documentação deverá referir-se à filial.
14.7. Não serão aceitos protocolos de solicitação de certidões ou de quaisquer outros documentos em
substituição daqueles exigidos no presente Edital e seus Anexos.
14.8. A falta ou irregularidade de qualquer dos documentos mencionados acarretará a inabilitação do
concorrente.
14.9. O licitante provisoriamente vencedor em um lote, que estiver concorrendo em outro lote, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do
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lote em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
14.9.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá
sobre o(s) lotes (s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do
licitante nos remanescentes.
14.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
15. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
15.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três)
horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
7.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá:
a) apresentar o número do processo licitatório – PREGÃO;
b) apresentar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico (e-mail), se houver, para contato;
c) apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, em conformidade com as especificações
contidas no ANEXO I; a descrição referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por LOTE;
d) a validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação, sendo certo tratar-se de contratação cuja validade da apólice será de 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias, podendo ser prorrogada nos termos do artigo 57, II da Lei nº 8.666/93;
e) a proposta deverá apresentar os valores do prêmio líquido e das franquias para cada item
do lote relacionado no ANEXO I (não podendo ultrapassar o valor máximo estimado em cada item
do lote, tanto para franquia como para o prémio liquido), considerando os bônus constantes no
mesmo, discriminando o custo da apólice, e ainda o valor total do prêmio para o lote. A descrição
referida deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado pelo lote. O preço deve ser expresso em moeda corrente
nacional, em algarismo, fixo, com no máximo duas casas decimais (Ex.: R$ 1,12) e irreajustável,
apurado à data da apresentação da proposta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou
previsão inflacionária; em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados
os primeiros;
f) incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao
cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer
natureza, despesas com sinistros, despesas com guincho, etc., garantindo-se este durante toda
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a vigência do contrato, exceto quanto aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico-financeiro
previsto na legislação incidental;
g) No caso de Micro ou Pequena Empresa ou Microempreendedor Individual conter declaração
expressa de que a proponente se enquadra no regime tributário de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte (ME/EPP), desde que atenda aos preceitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de
2006;
15.2. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR
PREÇO - POR LOTE.
15.3. Serão desclassificadas as propostas que:
a) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais;
b) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital,
ou seja, manifestamente incompatíveis com o mercado, por decisão da Pregoeira;
c) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos.
d) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita
identificação do produto licitado.
16. DISPENSA DA GARANTIA
16.1. Não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente deste PREGÃO.
17. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:
17.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato
convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da
legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado,
para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das
propostas.
17.1.1. A pretensão referida no subitem 15.1 pode ser formalizada por meio de requerimento
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário
constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por meio do

e-mail patricia@pien.pr.gov.br ou fac-símile, através do telefone (41) 3632-1136, cujos documentos
originais correspondentes deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 15.1.
17.1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente
informal.
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17.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do
recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos
do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes.
18. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
18.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação
ao ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) dias
úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
18.1.1. As medidas referidas no subitem 18.1 poderão ser formalizadas por meio de requerimento
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário
constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de providências ou de impugnação
encaminhado por meio do e-mail patricia@pien.pr.gov.br ou fac-símile, através do telefone (41) 36321636, cujos documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 16.1.
18.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade
subscritora do ato convocatório do PREGÃO. Além de comportar divulgação, deverá também ser
juntada aos autos do PREGÃO.
18.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em
modificação do ato convocatório do PREGÃO, além da alteração decorrente, divulgação pela mesma
forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.
19. RECURSO ADMINISTRATIVO E REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
19.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.
19.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
19.2.1 Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
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19.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
19.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias,
que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
19.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
19.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

19.5 A sessão pública poderá ser reaberta:
19.5.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
19.5.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
19.5.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
19.5.4 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
20.1. Pela inexecução total ou parcial dos compromissos firmados na presente licitação, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao fornecedor as sanções previstas nos art.
86 e 87 da lei 8.666/93, e no art. 7º da Lei nº 10.520/02, conforme segue:
Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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20.1.1. ADVERTÊNCIA: Aplicável no caso de descumprimento de obrigação contratual de menor
gravidade, que não traga prejuízos econômicos e funcionais para as Secretarias requisitantes.
20.1.2. MULTA
a) Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços, o fornecedor ficará sujeito à penalidade de
multa de mora, a partir de 01 (um) dia após o vencimento do prazo devido, a ser calculada
pela seguinte equação:
M=V.F.N
Onde:
M=valor da multa
V=valor correspondente à parcela em atraso
F=fator percentual correspondente a 0,33% por dia de atraso
N=período de atraso em dias corridos
b) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, a critério da
Administração Municipal de Piên, que avaliará a gravidade da falta cometida e os prejuízos sofridos
pela Administração, nos seguintes casos, entre outros:
b.1) reincidência dos motivos determinantes da aplicação da penalidade de advertência;
b.2) quando houver inadimplência na cobertura da seguridade do serviços a serem prestados ao bem
público por prazo superior a 02 (dois) dias ou que impossibilite o atendimento de prazos máximos
a que se sujeite as Secretarias requisitantes;
b.3) descumprimento ou cumprimento irregular das condições estabelecidas neste edital, envolvendo
especificações, prazos, garantia, entre outros;
b.4) interrupção na prestação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
b.5) a subcontratação total ou parcial do seu objeto não autorizada pela Administração;
b.6) desatendimento injustificado das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar o contrato;
b.7) cometimento reiterado de faltas na vigência do contrato;
b.8) recusa injustificada do adjudicatário em aceitar e assinar o contrato dentro do prazo de 05
(cinco) dias úteis após a válida convocação, ou pelo cancelamento não amigável do contrato por
iniciativa do contratado.
20.1.3. SUSPENSÃO: Para o fornecedor que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei
Federal nº 10.520/2002, aplicar-se-á suspensão temporária de participar em licitação e impedimento
de contratar com o Município de Piên, pelo período de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os
Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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motivos determinantes da punição, devendo, também, ser descredenciado, pelo mesmo prazo
estabelecido anteriormente, do respectivo sistema de cadastramento de fornecedor.
20.1.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: No caso de o licitante agir de má fé ou fraudulentamente,
configurando ilícito penal que, será declarada a inidoneidade do licitante ou contratado para licitar e
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
20.2. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. O valor da multa aplicada
será descontado dos créditos devidos ao Contratado. Caso o valor da multa seja superior aos créditos
referidos neste item, será cobrada administrativamente pela municipalidade, ou ainda judicialmente.
20.3. Às multas e sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
20.4. Independentemente da aplicação das penalidades indicadas no item 20.1, a proponente ficará
sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua
inadimplência.
20.5. A inadimplência total ou parcial do empenho, poderá ensejar, além da aplicação das penalidades
descritas no item 20.1, a rescisão contratual, constituindo motivo para tanto as hipóteses
especificadas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02. Fica reconhecido o
direito da Administração, em caso de rescisão administrativa.
20.6. Poderão ser aplicadas, cumulativamente, as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e
legislação complementar.
20.7. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no
impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura, ou de declaração de inidoneidade, será
obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.
20.8. A interposição de recursos protelatórios e impugnações ao Edital por pessoas físicas ou jurídicas
que visem tumultuar e/ou retardar o processo licitatório, incidirá nas penalidades do artigo 93 da Lei
Federal nº 8.666/93, com consequente responsabilidade civil e criminal que o ato ensejar.
21. ADJUDICAÇÃO:
21.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da
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proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo a PREGOEIRA adjudicar o
objeto do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).
21.2. Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do mesmo, a
autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à(s) proponente(s)
vencedora(s).
22. HOMOLOGAÇÃO:
22.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.
22.2. A partir do ato de homologação será(ão) convocada(s) a(s) proponente(s) adjudicatária(s) para
assinar o Contrato, respeitada a validade de sua proposta.
23. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO:
23.1. O resultado final do PREGÃO será comunicado às proponentes e publicado no site
www.diariomunicipal.com.br/amp

também

no

site

oficial

do

Município

de

Piên,

endereço

www.pien.pr.gov.br.
24. CONTRATAÇÃO:
24.1. Após a adjudicação e homologação, o proponente terá até 05 (cinco) dias para assinatura do
Contrato, após convocação.
24.1.1. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove
a data do correspondente recebimento.
24.1.2. Por ocasião da assinatura do contrato o proponente vencedor deverá comprovar o
atendimento aos requisitos previstos no ANEXO I deste Edital.
24.2. A recusa da assinatura do Contrato dentro do prazo estabelecido será considerada como
desistência.
24.2.1. No caso de desistência, será chamado o proponente classificado em 2º lugar, e assim
sucessivamente, desde que concordem em cumprir a proposta vencedora.
25. PRAZO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
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25.1. O objeto deste PREGÃO deverá ser prestado a partir das 00:00 do dia 17 de setembro de 2020.
26. PAGAMENTO
26.1. O pagamento será feito por crédito em conta bancária da licitante vencedora ou via boleto
bancário no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal/fatura, estando
condicionado à aceitação e atesto da Secretaria solicitante.
26.1.1 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.
26.2. O Município de Piên reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal para pagamento se os
bens/serviços fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências apresentadas em Edital.
26.3. A Nota Fiscal deverá ser apresentada sem rasuras, em letra bem legível, em nome do Município
de Piên, CNPJ nº. 76.002.666/0001-40, indicando o número de conta corrente para pagamento, o
nome do Banco e a respectiva Agência, e, ainda, os materiais/serviços fornecidos.
26.4. Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentação da nota fiscal/fatura junto as secretarias, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado
monetariamente INPC, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e efetivo
pagamento (conforme art. 40, XIV, “c” Lei Federal 8.666/1993).
27. DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS
27.1. O preço do valor registrado não sofrerá nenhum tipo de correção ou reajuste durante a vigência
do presente termo.
27.2 O contratado em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o EQUILÍBRIO ECONÔMICO
dos preços vigentes através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que
comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da Administração Municipal, a qual deverá
ser prolatada em até 20 (vinte) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o
fornecimento do objeto solicitado pela Administração ao contratado, deverá ocorrer normalmente,
pelo preço pactuado.
27.2.1. O Equilíbrio econômico não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter
a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de
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mercado vigente à época.
27.3. A Contratante poderá, na vigência do contrato solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa do beneficiário do Registro, e de conformidade com os parâmetros de
pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços
praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço será válido a partir da
formalização/atualização do contrato.
28. DISPOSIÇÕES FINAIS
28.1. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42 a 46 da Lei
Complementar nº 123/2006, atendendo o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.
28.2. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Piên
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e
fundamentado disponibilizado no sistema eletrônico utilizado na realização do certame, dando assim,
a todos os participantes da licitação, ciência de seu teor.
28.3. O Município de Piên poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura.
28.4. 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 a 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.
28.5. É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
28.6. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
28.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.
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28.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
28.9. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário
Oficial do Município www.diariomunicipal.com.br/amp também no site oficial do Município de Piên,
endereço www.pien.pr.gov.br.
28.10. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste
Edital.
28.11. Não cabe à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas obrigações
assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de
entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
28.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será
o de Rio Negro/PR, considerado aquele a que está vinculado ao Pregoeiro.
28.13. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 08 h às 12 h e
das 13 h às 16:30 h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Licitações e
Compras, localizado na Rua Amazonas, nº 373, Centro, Piên/PR, CEP 83.860-000, fone 41 3632-1136,
ramal 2.
28.14. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos
autos da licitação e não será devolvida ao proponente, mesmo nos casos de desclassificação ou
inabilitação da proponente.
28.15. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro
em contrário.
28.16. Em conformidade com o disposto no § 3º do art. 48 da Lei nº 8.666/93 quando todos os
licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá
fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras
propostas, corrigidas as inconformidades.
28.17. Os casos omissos, deste Edital, serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos da legislação
pertinente.
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29. RELAÇÃO DE ANEXOS
29.1. Integram o presente edital os seguintes anexos:
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Termo de Referência
Minuta do Contrato
Modelo de Declarações
Modelo de Proposta de Preços
Procuração nomeando representante legal
Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações
Modelo de declaração de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Modelo de declaração que cumpre os requisitos de habilitação

30. ELEMENTOS BASES NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
30.1. O edital completo ficará à disposição dos interessados e as dúvidas poderão ser esclarecidas na
Prefeitura Municipal de Piên, no Departamento de Licitações e Compras.
Piên/PR, 26 de agosto de 2020.
MARINA ROSVITA PASIERPSKI MARINHO
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
I. OBJETO: Contratação de seguro para os veículos da frota, pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, em atendimento as Secretarias
Municipais, conforme especificações e quantidades estimadas abaixo:
Lote

Local
de
risco/
UF

Classe
de
bônus

Cobertu
ra

Casco

DMT (R$)

DCT (R$)

Dano
Moral
(R$)

APP
com
DMH
(R$)

Assis.
24
horas
especi
al

Proteção a
vidros

Franquia

Valor
Prémio
máximo

Item

Veículo

Placa

Chassi

Ano/
Modelo

1

Volkswagen
Kombi 1.4 STD
Flex

ATS-2954

9BWMF07X5BP0216
41

2011/2011

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,
00

PN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
3.339,00

R$
1.428,76

2

Fiat Uno Mille
Fire Flex 66cv

AOR-1886

9BD1582278495594
3

2007/2008

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,
00

PN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
2.998,00

R$
1.043,39

3

Fiat Palio Evo
Attractive 1.0
Flex

AYX-9473

9BD17144LF599506
9

2014/2015

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,
00

PN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
3.164,00

R$
1.194,00

4

VW Gol 1.0
City Trend
Flex

AUZ-5965

9BWAA05W6CP0951
32

2012/2012

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,
00

PN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
3.043,00

R$
1.109,72

5

Fiat Palio Evo
Attractive Flex
1.0

AYX-8633

9BD17144LF991843

2014/2015

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,
00

PN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
3.164,00

R$
1.196,07

6

Renault
Sandeiro 1.0
Authentique
HI-Power 16V

BAC-1866

93Y5SRD04GJ95395

2015/2016

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,
00

PN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
3.227,00

R$
1.196,07

7

Renault
Sandeiro 1.0
Authentique
HI-Power 16V

BAC-1873

93Y5SRD04GJ19532
1

2015/2016

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,
00

PN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
3.227,00

R$
1.196,07

8

Renault
Sandeiro 1.0
Authentique
HI-Power 16V

BAC-1871

93Y5SRD04GJ95415

2015/2016

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,
00

PN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
3.227,00

R$
1.196,07

1
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9

Renault Logan
1.0 Expression
HI-Flex 16V

BAC-2563

93Y4SRD04GJ14814

2015/2015

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,
00

PN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
3.381,00

R$
1.208,30

10

Renault Logan
1.0 Expression
HI-Flex 16V

AZT-3848

93Y4SRD04GJ91156
7

2015/2015

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,
00

PN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
3.381,00

R$
1.211,00

11

Fiat Ducato
Minibus 2.3
Teto Alto

BAD-5321

93W245R3RG21571
21

2015/2016

Piên

0

C.I.R.

100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,
00

PN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
10.548,00

R$
2.645,00

12

Marcopolo
Microônibus
Volare A6
escolar 4x2,
24 passageiros
131cv

ALR-7850

93PB22C2M4C01228
0

2004/2004

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

NÃO

R$
8.245,00

R$
2.303,00

13

Marcopolo
Minibus Volare
V8 4x2/ 27
passageiros

ARF-8159

93PB26G309C02991
2

2009/2009

Piên

0

C.I.R.

100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

NÃO

R$
11.377,00

R$
2.549,00

14

Iveco Daily
City Class
70C17

AXR-7130

93ZL68C01E845424
241

2013/2014

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

NÃO

R$
14.805,00

R$
2.690,00

15

M Benz OF –
ônibus 1519
Escolar

AYT-7748

9BM384069EB94580
5

2014/2014

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

NÃO

R$
30.920,00

R$
3.940,00

16

Mascarello
Gran mini
Microônibus
escolar, 31
passageiros
115cv

ARE-0862

9BWP452RX9R9286
18

2009/2009

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

NÃO

R$
9.534,00

R$
2.384,00

17

Mascarello
Gran mini
Microônibus
escolar, 31
passageiros
115cv

ARE-0859

9BWP452RX9R9286
35

2009/2009

Piên

0

C.I.R.

100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

NÃO

R$
9.534,00

R$
2.384,00

18

Iveco City
Class
Microônibus
escolar, 24
passageiros
155cv

ARB-0953

93ZL68B019840852
8

2009/2009

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

NÃO

R$
10.319,00

R$
2.557,00
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19

20
21

Ambulância
jumper furgão
2.3 jtd 35 lh
Gol tl mcv
2017/2017
Renault/maste
r tca mic

BAV-5614

BBG-1438
BBP-4745

22

Gol

BBV-9616

23

Gol

BBV-9613

24

Gol

BBV-9617

25

Gol

BBV-9610

26

Gol

BBV-9604

27

Gol

BBV-9621

28
29
30

31
32
33

Virtus mf
volkswagen
Novo gol tl
mcv
Renault/maste
r tca amb
branca
Renault/maste
r tca amb
branca
Novo gol tl
mcv
Fiat grand
siena

BBY-6141
BCB-3371

935ZCWMNCH2162
360
9BWAG45U1HP1193
81
93YAMAFEXNJJ3589
4
9BWAG45U9JT1003
95
9BWAG45U3JTI003
27
9BWAG45U5JTI002
95
9BWAG45U1JTI003
57
9BWAG45U2JT1003
83
9BWAG45U9JT1005
26
9BWDL5BZ6JP0527
82
9BWAG45U7JT1269
46

2016/2017

Piên

10

C.I.R.

2017/2018

Piên

10

C.I.R.

2017/2018

Piên

0

C.I.R.

2017/2018

Piên

10

C.I.R.

2017/2019

Piên

10

C.I.R.

2017/2020

Piên

10

C.I.R.

2017/2021

Piên

10

C.I.R.

2017/2022

Piên

10

C.I.R.

2017/2023

Piên

10

C.I.R.

2018/2018

Piên

0

C.I.R.

2018/2018

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe
100%
Fipe
100%
Fipe
100%
Fipe
100%
Fipe
100%
Fipe
100%
Fipe
100%
Fipe
100%
Fipe
100%
Fipe
100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

10.000,00

200.000,00

200.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,
00
10.000,
00
10.000,
00
10.000,
00
10.000,
00
10.000,
00
10.000,
00
10.000,
00
10.000,
00
10.000,
00
10.000,
00

CN

CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
9.333,00

R$
3.181,00

VD/RET/FAR
/LAN.
VD/RET/FAR
/LAN.
VD/RET/FAR
/LAN.
VD/RET/FAR
/LAN.
VD/RET/FAR
/LAN.
VD/RET/FAR
/LAN.
VD/RET/FAR
/LAN.
VD/RET/FAR
/LAN.
VD/RET/FAR
/LAN.
VD/RET/FAR
/LAN.

R$
3.155,00
R$
9.083,00
R$
3.155,00
R$
3.155,00
R$
3.155,00
R$
3.155,00
R$
3.155,00
R$
3.155,00
R$
3.594,00
R$
3.155,00

R$
1.266,30
R$
2.254,00
R$
1.273,00
R$
1.273,00
R$
1.273,00
R$
1.273,00
R$
1.273,00
R$
1.273,00
R$
1.498,00
R$
1.273,00

BCC-5078

93YMAFEXCKJ31138
7

2018/2019

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
12.903,00

R$
3.640,00

BCC-5079

93YMAFEXCKJ31134
1

2018/2020

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
12.903,00

R$
3.640,00

2018/2018

Piên

0

C.I.R.

100.000,00

100.000,00

10.000,00

2018/2018

Piên

10

C.I.R.

100.000,00

100.000,00

10.000,00

VD/RET/FAR
/LAN.
VD/RET/FAR
/LAN.

R$
3.155,00
R$
2.827,00

R$
1.273,00
R$
1.308,00

BCB-1244
BCF-7634

9BWAG45U7JT1344
16
9BD19713NJ335794
0

100%
Fipe
100%
Fipe

10.000,
00
10.000,
00

CN
CN

34

Caminhoneta
l200 triton
sport
mitsubishi

BCI - 7784

93XLJKL1TLCJ11840

2018/2019

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
9.280,00

R$
2.366,00

35

Ambulância
Renault
master

BCF-6020

93YMAFEXAKJ35746
5

2018/2019

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
12.900,00

R$
3.640,00

36

CAMINHÃO
CARGA FORD
MODELO
CARGO 1119

BCL-8757

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
12.897,00

R$
3.066,00

9BFWEA7B0KBS461
50

2018/2019
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9BWAG45UAKT0389
55

37

NOVO GOL 1.0

BCL-9829

38

MICRO
ONIBUS
VOLKSWAGEN
THUNDER
WAY

BCL-8758

39

Master 2.3 DCI
Executive 16
lugares

BCR-9D95

40

Doblo Essence
1.8

BCT-9J65

9BD1196GDK11502
73 A

41

Montana ano
2018/2019
(Ambulância)

BCY 6064

9BGCA8030KB13881
0

2018/2019

Citroen
Aircross start
mt

BDD3H71
935SUNF1KB521162

2018/2019

MICROONIBUS
VOLARE V8

BDI-8B97

44

FORD KA 1,5
SE 12 V

BDN-4D83

9BFZH55S3L840866

45

CAMINHÃO
MERCEDEZ
BENZ ATEGO

BDN 3643

9BM958174KB12232
0

46

Pick-up’s
Chevrolet S10
LT –
2019/2020

BDR -8D39

9BMG148FK0LC407
594

47

Fiat Strada
Hard

BDL –
1D91

9BD5781FFLY36895
7

48

Caminhão
Mercedes Benz
Atego 2730

BEA - 4A96

9BM958174LB15193
0

42

43

49

CAMINHÃO
MERCEDES
BENZ ATRON
2729K 6X4

9532M52P7KR90938

93YMAFEXCKJ64812
6

93PB43M32LC06181
6

2018/2019

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,
00

PN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
3.600,00

R$
1.296,70

Piên

0

C.I.R.

100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
20.608,00

R$
3.662,90

Piên

0

C.I.R.

100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
9.750,00

R$
3.022,30

Piên

10

C.I.R.

100%
Fipe

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
2.637,00

R$
1.498,10

Piên

0

C.I.R.

100%
Fipe

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
5.857,00

R$
2.311,50

Piên

0

C.I.R.

100%
Fipe

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
5.186,00

R$
1.361,00

Piên

0

C.I.R.

100%
Fipe

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
14.813,00

R$
3.827,00

Piên

0

C.I.R.

100%
Fipe

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
3.259,00

R$
1.395,00

Piên

0

C.I.R.

100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
12.845,00

R$
3.352,00

Piên

0

C.I.R.

100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
6.147,00

R$
2.505,00

Piên

0

C.I.R.

100%
Fipe

100.000,00

100.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
3.000,00

R$
1.564,00

Piên

0

C.I.R.

100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
19.464,00

R$
3.246,00

Piên

0

C.I.R.

100%
Fipe

200.000,00

200.000,00

10.000,00

10.000,
00

CN

VD/RET/FAR
/LAN.

R$
11.000,00

R$
2.515,00

2018/2019

2018/2019

2019/2020
2019/2020

2018/2019

2019/2020
2019/2020

2019/2020

AYB - 4A46

9BM693388DB9361
11

2013/2013
TOTAL
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R$
101.031,
25
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I.II. COBERTURAS MÍNIMAS:
Índice de cobertura: C.I.R. (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO)
I.R. (ICNCÊNDIO, ROUBO)
R.C.F. (RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA)
Índice de Garantias: PERDA PARCIAL (PERDA PARCIAL DO VEÍCULO)
IND. INTEGRAL (INDENIZAÇÃO INTEGRAL (DANOS, ROUBO, INCÊNDIO)
DMT (DANOS MATERIAIS A TERCEIROS)
DCT (DANOS CORPORAIS A TERCEIROS)
DANO MORAL (DANOS MORAIS)
APP COM DMH (ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO)
Assistência 24h: CARRO RESERVA (NÃO INCLUSO)
ESPECIAL PN (PRONTO SOCORRO ASSISTÊNCIA COMPLETA PASSEIO NACIONAL)
ESPECIAL CN (PRONTO SOCORRO ASSISTÊNCIA COMPLETA CARGA NACIONAL)
Proteção a vidros: VD, RET, FAR E LA (DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS)
VIDROS E CARGA (VIDROS E CARGA)
I.III. Características comuns a todos os veículos:
a) Podem ser vistoriados pela CONTRATADA nas respectivas Secretarias desde que agendadas
b) Os serviços de assistência emergencial (24 horas) incluem serviços de guincho com quilometragem
livre, tanto para o Segurado como para o terceiro em caso de acidente;
c) Na hipótese de qualquer tipo de sinistro com perda total do veículo segurado, a CONTRATADA terá
o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento da indenização, contados do protocolo por parte
do Município, dos documentos necessários à comprovação.
d) Em não sendo o caso de perda total, ou ainda no pagamento de terceiros eventualmente
envolvidos, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para autorizar o(s) conserto(s) do(s)
veículo(s), também contados do protocolo por parte do Município, dos documentos necessários à
comprovação do sinistro.
g) Na hipótese de manutenção decorrente de sinistro em que incida no pagamento da franquia por
parte do Município, a escolha da oficina ficará a critério do município.
h) A execução do objeto deverá ser efetuada de acordo com as normas vigentes da Superintendência
de Seguros Privados – SUSEP, aplicáveis ao objeto, a ser regulamentado pela respectiva Apólice de
Seguro. Será nula toda e qualquer cláusula ou especificação constante da Apólice de Seguro que
colidir com este Termo de Referência ou Edital e seus anexos.
II. DA PROPOSTA ESCRITA APÓS A FASE DE LANCES: A PROPOSTA DEVE CONTER O VALOR
UNITÁRIO DO PRÊMIO LIQUIDO E DA FRANQUIA DE CADA VEÍCULOS E TOTAL DO PRÊMIO LIQUIDO
PRAZO DE VALIDADE da proposta (não inferior a 60 dias).
Rua Amazonas, nº 373 – Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
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III. DA CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
III.I. O objeto deste PREGÃO deverá ser prestado a partir das 00:00 do dia 17 de setembro de 2020.
IV. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será feito por crédito em conta bancária da
licitante vencedora ou via boleto bancário no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da
Nota Fiscal/fatura, estando condicionado à aceitação e atesto das Secretarias solicitantes.
IV.I. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o
pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.
IV.II. O Município de Piên reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal para pagamento se os
bens/serviços fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências apresentadas em Edital.
IV.III. A Nota Fiscal deverá ser apresentada sem rasuras, em letra bem legível, em nome do Município
de Piên, CNPJ nº. 76.002.666/0001-40, indicando o número de conta corrente para pagamento, o
nome do Banco e a respectiva Agência, e, ainda, os materiais/serviços fornecidos.
IV.IV. Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentação da nota fiscal/fatura junto a secretaria, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado
monetariamente INPC, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e efetivo
pagamento (conforme art. 40, XIV, “c” Lei Federal 8.666/1993).
V. DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da execução do objeto deste pregão será realizada pela
Administração, através dos servidores indicados abaixo, a qual atuarão no acompanhamento das
solicitações e acompanhara a efetividade da prestação dos serviços:
SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FISCAL
MARINA ROSVITA PASIERPSKI MARINHO

VI. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: A Tendo em vista que os veículos do município estão em
constante deslocamento, tanto no Município, como para outros municípios no Estado do Paraná e
Santa Catarina, é imprescindível a necessidade de cobertura de seguro para os mesmos, dando mais
segurança ao atendimento e locomoção dos servidores, passageiros do transporte escolar e
autoridades do município. Além disso, os veículos estão sujeitos a acidentes que podem causar danos
ao patrimônio do Município e a terceiros. A contratação do seguro proporciona maior segurança no
caso de envolvimento dos veículos em sinistros, possibilitando maior facilidade na recuperação e no
ressarcimento de possíveis danos que possam ocorrer.
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VI.I. JUSTIFICATIVA POR LOTE: Excepcionalmente, a possibilidade de a Administração instaurar
licitação por lote, em que serviços distintos são agrupados em um único lote, desde que essa
condição, de forma comprovada e justificada, decorra da necessidade de inter-relação entre os
serviços contratados, do gerenciamento centralizado ou implique vantagem para a Administração. A
licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência e seus Anexos, em lote
justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que vários
prestadores de serviços poderão implicar descontinuidade da padronização, bem assim em
dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a contratação tem a finalidade de
formar um todo unitário. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de
qualidade e eficiência que pode ser acompanhado ao longo dos serviços, o que fica sobremaneira
dificultado quando se trata de diversos prestadores de serviços. O agrupamento dos itens faz-se
necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização de um único contrato e os
transtornos que poderiam surgir com a existência de duas ou mais empresas para a execução e
supervisão do serviço a ser prestado. Assim, com destaque para os princípios da eficiência e
economicidade, é imprescindível a licitação por grupo.
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº ....../2020
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 089/2020
CONTRATO DE SEGURO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE PIÊN/PR E ...................
Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços
que entre si celebram, de um lado o MUNICÍPIO DE PIÊN, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.002.666/0001-40, com sede à Rua Amazonas, 373, Centro,
Piên/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. JOAO OSMAR MENDES, brasileiro, casado,
empresário, portador da CI nº ...... e inscrito no CPF sob nº ............., residente e domiciliado nesta
cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro .........................,
doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato de
prestação de serviços, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002 e, subsidiariamente, nos termos da
Lei nº 8.666/1993, e suas alterações, resoluções e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da
presente contratação, de acordo com as normas constantes no Edital de Licitação, modalidade Pregão
Eletrônico nº 089/2020 devidamente homologada pelo CONTRATANTE mediante as cláusulas
expressas a seguir, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades de ambas as partes.
DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS (Art. 55, I, Lei 8.666/93).

Cláusula Primeira: Contratação de seguro para os veículos da frota, pelo período de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, em atendimento as Secretarias Municipais, conforme especificações abaixo:

Parágrafo Único: Os riscos cobertos compreenderão, além daqueles constantes na apólice, os
seguintes:
a) colisão, abalroamento ou capotamento;
b) queda em precipício ou de pontes, e queda de materiais sobre o veículo;
c) incêndio, explosão, raio e suas consequências;
d) roubo ou furto total, e tentativa de roubo ou furto;
e) acidente durante o transporte do veículo por meio apropriado;
f)

atos danosos praticados, de forma isolada e eventual, por terceiros;

g) submersão total ou parcial em água doce proveniente de inundações ou enchentes, inclusive
de veículo guardado em subsolo;
h) granizo, furacão e terremoto.
DO REGIME DE EXECUÇÃO OU DA FORMA DE FORNECIMENTO (Art. 55, II, Lei 8.666/93).
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Clausula Segunda: Podem ser vistoriados pela CONTRATADA nas respectivas Secretarias desde que
agendadas.

Cláusula Terceira: Os serviços de assistência emergencial (24 horas) incluem serviços de guincho com
quilometragem livre, tanto para o Segurado como para o terceiro em caso de acidente;

Cláusula Quarta: Na hipótese de qualquer tipo de sinistro com perda total do veículo segurado ou
roubo, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento da indenização,
contados do protocolo por parte do Município, dos documentos necessários à comprovação.

Cláusula Quinta: Em não sendo o caso de perda total, ou ainda no pagamento de terceiros
eventualmente envolvidos, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para autorizar o(s)
conserto(s) do(s) veículo(s), também contados do protocolo por parte do Município, dos documentos
necessários à comprovação do sinistro.

Cláusula Sexta: Na hipótese de manutenção decorrente de sinistro em que incida no pagamento da
franquia por parte do Município, a escolha da oficina ficará a critério do município.

Cláusula Sétima: A execução do objeto deverá ser efetuada de acordo com as normas vigentes da
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, aplicáveis ao objeto, a ser regulamentado pela
respectiva Apólice de Seguro. Será nula toda e qualquer cláusula ou especificação constante da
Apólice de Seguro que colidir com este Termo de Referência ou Edital e seus anexos.
DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES PAGAMENTO (Art. 55, III, Lei 8.666/93).

Cláusula Oitava: Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$.............., a serem pagos em
04 (quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ ..............,

Parágrafo Primeiro: O pagamento será feito por crédito em conta bancária da licitante vencedora ou
via boleto bancário no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal/fatura,
estando condicionado à aceitação e atesto da Secretaria solicitante.

Parágrafo Segundo: Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão
licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.
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Parágrafo Terceiro: O Município de Piên reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal para
pagamento se os bens/serviços fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências
apresentadas em Edital.

Parágrafo Quarto: A Nota Fiscal deverá ser apresentada sem rasuras, em letra bem legível, em nome
do Município de Piên, CNPJ nº. 76.002.666/0001-40, indicando o número de conta corrente para
pagamento, o nome do Banco e a respectiva Agência, e, ainda, os materiais/serviços fornecidos.

Parágrafo Quinto: Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias contados
da apresentação da nota fiscal/fatura junto as secretarias, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado
monetariamente INPC, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e efetivo
pagamento (conforme art. 40, XIV, “c” Lei Federal 8.666/1993).

Cláusula Nona: O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não será reajustado,
conforme Leis nº 8.880/94 e 9.069/95, exceto quando ocorrer prorrogação contratual por prazo
superior a 12 (doze) meses, quando poderá ser promovido reajuste do valor contratual mediante
requerimento da parte interessada, tomando-se por base o índice do INPC.

Cláusula Décima: O contrato poderá vir a ser objeto de reequilíbrio econômico-financeiro, tanto por
iniciativa do Poder Público como do Contratado.
DO PRAZO DE INÍCIO DA CONTRATAÇÃO E DO SEGURO (Art. 55, IV, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Primeira: O período de vigência do contrato inicia-se com a publicação do presente
contrato, encerrando-se no último dia de vigência da apólice.

Cláusula Décima Segunda: A Contratada deverá fornecer apólice referente a todos os veículos
componentes da frota oficial do Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data
de assinatura deste contrato.

Parágrafo Primeira: A apólice deverá ter vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir
das 00:00 h de 17/09/2020.

Parágrafo Segundo: Ocorrendo substituições, inclusões ou exclusões, a Contratada deverá emitir
endosso a apólice, dentro do mesmo prazo, atualizando os dados disponíveis.
DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).
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Cláusula Décima Terceira: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do crédito
indicado pelos códigos nº:
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DEFESA CIVIL
Dotações:

10.001.08.243.0013.2024-3390396903/10.001.08.244.0012.2025-3390396903

E

10.002.06.182.0012.2026-33903916903
Contas: 2800/2930/3080
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Dotações: 03.001.04.122.0003.2004.3390396903
Contas: 600/610
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Dotações: 07.002.20.606.0008.2013.33903916903
Contas: 1690/1691
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Dotações: 08.001.12.361.0009.2017.33903916901
Contas: 2080/2081/2090/2100
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
Dotações: 09.001.13.392.0010.2022.3390396903 E 09.002.27.812.0011.2023.3390396903
Contas: 2520/2690
SECRETARIA DE GOVERNO
Dotações: 02.001.04.122.0002.2003-3390396903
Contas: 380
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO
Dotações: 04.001.04.121.0004.2007.3390396903
Contas: 850
SECRETARIA DE SAÚDE
Dotações: 11.001.10.301.0014.2029.3390396902
Contas: 3570/3580
SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS
Dotações: 05.001.15.452.0005.2009.3390396903
Contas: 1060/1061/1070
DA GARANTIA PARA ASSEGURAR A PLENA EXECUÇÃO (Art. 55, VI, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Quarta: Não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente
deste PREGÃO.
DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).
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Cláusula Décima Quinta: Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Emitir a(s) apólice(s) de seguro no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a
efetivação do seguro; cobrindo os bens, contra prejuízos e despesas devidamente
comprovados e decorrentes dos riscos cobertos até o valor das importâncias seguradas;

b) Oferecer serviço de atendimento ao segurado 24 horas, dentro e fora do estado;
c) Emitir documento que contenha os dados do seguro e os bens segurados, coberturas, valores
contratados (importância seguradas), franquias, vigência do seguro, condições gerais e
particulares que identifiquem o risco, assim como modificações que produzam durante a
vigência do seguro alterado através do endosso;

d) Providenciar a regularização do sinistro porventura ocorrido, tão logo lhe seja comunicado
pelo CONTRATANTE;

e) Permanecer como única e total responsável perante o CONTRATANTE inclusive do ponto de
vista técnico, respondendo pela qualidade e presteza no atendimento, principalmente quando
da regularização de situações decorrentes de eventuais sinistros;

f)

Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da prestação
do serviço, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e contribuições,
indenizações; vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e
exigidas pelo Governo;

g) Assumir todos os encargos de demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à prestação
do serviço;

h) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo
comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer fato superveniente que possa
comprometer a manutenção do contrato.

i)

As vistorias de todos os veículos serão efetuadas nos locais onde eles se encontrarem,
cabendo à Contratada entregar uma cópia do Termo de Vistoria para a Contratante.

j)

Para cada veículo segurado corresponderá um bônus individual, no caso de renovações. A
ocorrência de sinistro em quaisquer dos veículos, não interferirá na concessão de bônus
individualizado dos demais veículos segurados. A Contratada deverá informar ao Contratante,
por escrito, o percentual do bônus de cada veículo, com 30 (trinta) dias de antecedência do
término da vigência da apólice.

k) Fica a contratada obrigada a cobrir acidentes que ocorram quando o condutor for funcionários
da prefeitura ou motorista terceirizado via licitação.

Cláusula Décima Sexta: Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Cumprir todas as normas e condições do edital.
b) Permitir e facilitar a vistoria do bem a ser segurado.
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c) Informar à segurada sempre que houver transferência do veículo.
d) Fornecer todas as informações, esclarecimentos, documentos e as condições necessárias pela
cobertura do seguro.
e) Comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidade manifestadas na prestação do
serviço.
f)

Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados.

g) Assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso aos veículos segurados para a plena
execução do objeto.
DAS PENALIDADES APLICÁVEIS (Art. 86 a 88, Lei8.66/93)

Cláusula Décima Sétima: Nos termos dos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total
ou parcial deste contrato, o Contratante poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à Contratada as
seguintes sanções:
I) ADVERTÊNCIA: Aplicável no caso de descumprimento de obrigação contratual de menor gravidade,
que não traga prejuízos econômicos e funcionais para as Secretarias requisitantes.
II) MULTA
a) Pelo atraso injustificado da prestação dos serviços, o fornecedor ficará sujeito à penalidade de
multa de mora, a ser aplicada a partir do 1º dia útil posterior ao vencimento do prazo, a ser calculada
pela seguinte equação:
M=V. F.N
Onde:
M=valor da multa
V=valor correspondente à parcela da entrega em atraso
N=período de atraso em dias corridos
h) Fiscalizar a prestação dos serviços vinculados ao objeto.
F=fator percentual correspondente a 1% por dia de atraso, limitado a 10%
b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Requisição de Empenho, a critério da
Administração Municipal de Piên, que avaliará a gravidade da falta cometida e os prejuízos sofridos
pela Administração, nos seguintes casos, entre outros:
b.1) reincidência dos motivos determinantes da aplicação da penalidade de advertência;
b.2) quando houver atraso injustificado por prazo superior a 10 (dez) dias ou que impossibilite o
atendimento de prazos máximos a que se sujeite a Secretaria requisitante;
b.3) descumprimento ou cumprimento irregular das condições estabelecidas neste edital, envolvendo
especificações, projetos, prazos, garantia, entre outros;
b.4) paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
b.5) a subcontratação total ou parcial do seu objeto;
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b.6) desatendimento injustificado das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução;
b.7) cometimento reiterado de faltas na execução do objeto;
III) SUSPENSÃO
Para o contratado que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal nº
10.520/2002, aplicar-se-á suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com o Município de Piên, pelo período de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, devendo, também, ser descredenciado, pelo mesmo prazo estabelecido
anteriormente, do respectivo sistema de cadastramento de fornecedor.
IV) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
No caso de o licitante agir de má fé ou fraudulentamente, configurando ilícito penal e, no caso de
inexecução dolosa que, será declarada a inidoneidade do licitante ou contratado para licitar e
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Primeiro - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. O valor da
multa aplicada será descontado do crédito devido ao contratado. Caso o valor da multa seja superior
aos créditos referidos neste item, será cobrada administrativamente pela municipalidade, ou ainda
judicialmente.

Parágrafo Segundo - As multas e sanções, exceto a de mora, serão aplicadas após regular processo
administrativo, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Parágrafo Terceiro - Independentemente da aplicação das penalidades indicadas nesta cláusula, a
proponente ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e
decorrentes de sua inadimplência.

Parágrafo Quarto - A inadimplência total ou parcial do contrato poderá ensejar, além da
aplicação das penalidades descritas nesta cláusula, a rescisão contratual, constituindo
motivo para tanto as hipóteses especificadas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93. Fica
reconhecido o direito da Administração, em caso de rescisão administrativa.

l)

Responsabilizar-se

pelos

encargos

trabalhistas,

previdenciários,

fiscais

e

comerciais

resultantes da execução do contrato.
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Parágrafo Quinto - Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade
que implique no impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura, ou de declaração de
inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.
DOS CASOS DE RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
(Art. 55, VIII e IX, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Oitava: O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato
unilateralmente quando ocorrerem as hipóteses do art. 77 e 78 da Lei nº 8.666 de 21.06.93.

Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato poderá ser ainda amigável, por acordo entre as
partes, na forma do art. 79, II da Lei nº 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislação.
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL OU AO PREGÃO (Art. 55, XI, Lei 8.666/93).

Cláusula Décima Nona: O presente contrato está vinculado ao edital do Pregão nº 089/2020.
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93).

Cláusula Vigésima: O presente contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, pela Lei nº 10.520/02 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os
princípios da Teoria Geral dos Contratos, as disposições de Direito Privado, a Lei Orgânica e demais
normas aplicáveis à espécie do Município de Piên/PR.

Parágrafo Único: Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas alterações,
recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de Direitos.
DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO (Art. 55, XIII, Lei 8.666/93).

Cláusula Vigésima Primeira: Fica o CONTRATADO obrigado a manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação.
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Cláusula Vigésima Segunda: A fiscalização da execução do objeto do Contrato será realizada pela
Administração, através do servidor indicado abaixo, a qual atuará no acompanhamento das
solicitações e execução dos serviços:
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SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FISCAL
MARINA ROSVITA PASIERPSKI MARINHO

DO FORO (Art. 55, § 2º, Lei 8.666/93).

Cláusula Vigésima Terceira: Concorda o CONTRATADO quanto ao foro privilegiado atribuído ao
CONTRATANTE, qual seja o Foro da Comarca de Rio Negro/PR, para dirimir eventuais questões
oriundas do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de
igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.
Piên/PR, ............ de ............... de 2020.
__________________________________

JOÃO OSMAR MENDES - PREFEITO DE PIÊN
CONTRATANTE
_________________________________
............................ - ............................
CONTRATADO
Testemunhas:
Nome: MARINA ROSVITA PASIERPSKI MARINHO Assinatura: ____________________________
Nome: JHENNEFER LORRAINNY SANTOS ALCALDE Assinatura: ____________________________
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÕES
Pregão Eletrônico nº ...../2020
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório em
epígrafe, instaurado por este município, que:
a) não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei
Federal n.º 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n.º 8666/93;
b) nenhum de nossos sócios é servidor(a) ou dirigente de órgão do Município de Piên;
c) não estamos suspensos temporariamente de participar em licitação ou impedidos de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, em
qualquer e suas esferas;
e) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e
estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
_______________, em __________ de ____________ de 2020.

___________________________________________________
(Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.
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ANEXO IV
PROPOSTA PARA FORNECIMENTO
Ao Município de Piên
Sra. Pregoeira,
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º ____/2020
Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços, a preços fixos
e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é ......................
QNTDE
LOTE

DESCRIÇÃO

MARCA
/MODE
LO

GARAN
TIA

VALOR
UNITÁRI
O

VALOR
TOTAL

1
O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) ((inserir o prazo

de validade por extenso)) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das
propostas.
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa
de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006.
Local, __ de ___ de 2020.

(nome legível, RG n° e assinatura do responsável legal)
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ANEXO V
PROCURAÇÃO NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES
Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome: (Razão Social)
Nome Resumido:
Endereço:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF:
CEP:
CNPJ/CPF:
Inscrição estadual: RG:
Telefone comercial: Fax:
Celular:

E-mail:
Representante legal:
Cargo:
Telefone:
Ramo de Atividade:
1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual
declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
a) tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos
quais venha a participar;
b) observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para
fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
c) observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e
regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno
conhecimento;
d) designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, e
e) pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
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3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de
taxas de utilização, conforme previsto no ANEXO VI do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no ANEXO VI do
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
5. (Cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos
poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código
Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse
realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil,
podendo a sociedade corretora, para tanto:
a) declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
b) apresentar lance de preço;
c) apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo Pregoeiro;
d) solicitar informações via sistema eletrônico;
e) interpor recursos contra atos do Pregoeiro;
f) apresentar e retirar documentos;
g) solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
h) assinar documentos relativos às propostas;
i) emitir e firmar o fechamento da operação; e
j) praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato,
que não poderá ser substabelecido.
Corretora:
Endereço:
CNPJ:
O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a
qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades
assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.
Local e data
(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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ANEXO VI
ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BOLSA DE
LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL – (DIRETAMENTE PELO LICITANTE).
Indicação de Usuário do Sistema
Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Operadores
1 Nome:
CPF: Função:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail:
2 Nome:
CPF: Função:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail:
3 Nome:
CPF: Função:
Telefone: Celular:
Fax: E-mail:
O Licitante reconhece que:
a) A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso
exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou
prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
b) O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação
escrita de seu titular ou do Licitante;
c) A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada
imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso;
d) O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no
sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e
e) O não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no
Serviço de Proteção de Credito e no SERASA.
Local e data:
(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A Pregoeira Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
DECLARAÇÃO
.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................, por intermédio de seu
Representante Legal, Sr.(a)........................................, portador(a) da Carteira de Identidade
n.º..............., inscrito no CPF/MF sob o nº......................., DECLARA, para fins do disposto no Edital
de ......................................... nº ............./.................., sob as penas da lei, que esta empresa,
na presente data, é considerada:
OBS: Assinalar com um “X” a condição da empresa.
1. ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de
14/12/2006;
2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º
123, de 14/12/2006;
3. ( ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL, conforme § 1º do artigo 18 da Lei Complementar n.º
123, de 14/12/2006.
DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º
da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.
.........................................................
(local e data)
.........................................................
(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal)
Importante:
1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da
mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006.
2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Microempreendedor Individual, falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades previstas neste
Edital, bem como, às demais sanções penais cabíveis.
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO.

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº ... /2020
Sra. Pregoeira,
Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a empresa
.................(indicação da razão social)............. cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o
PREGÃO Nº .../2020, cujo objeto é ... .

....................................................
(Local e data)
....................................................
Nome e Assinatura do Representante Legal

(Nome, RG e Assinatura do Representante Legal)
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