
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 107/2021 
PROCESSO N° 2886/2021 

TIPO: MENOR PREÇO – POR LOTE 
 

OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de uniformes escolares, kit de agasalhos e tênis, 
destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Piên, para o ano letivo de 2022, de acordo 
com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e quantidades 
estimadas constantes do ANEXO I.  
 
REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Educação. 
 
LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, Lei Complementar Federal n° 123/2006 (alterada 
pela Lei Complementar n° 147/2014), Lei Complementar Municipal nº 1/2015 (Regulamentada pelo Decreto 
Municipal nº 176/2016), Decretos Municipais nº 002/2006 e n° 153/2011. 
 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até ás 09:29 horas do dia 11 de novembro de 2021. 
 
ABERTURA, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, E INICIO DE DISPUTAS DE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 11 
de novembro de 2021 
 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Piên, situada na Rua 
Amazonas, nº 373, Centro – Piên/PR. 
 
O edital completo estará à disposição dos interessados do dia 26 de outubro a 11 de novembro de 2021 
no Departamento de Licitações e Compras e no portal eletrônico da Prefeitura de Piên. 
 
 
 
 

Piên/PR, 25 de outubro de 2021. 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2021 
PROCESSO Nº 2886/2021 

1. PREÂMBULO:  

1.1. O Município de Piên, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação, na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com base nas Leis Federais nº 8.666/1993 
e nº 10.520/2002, Lei Complementar Federal n° 123/2006 (alterada pela Lei Complementar n° 147/2014), Lei 
Complementar Municipal nº 1/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016), Decretos Municipais 
nº 002/2006 e n° 153/2011. 
 
1.2. O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, designados pela Portaria 
nº 496/2021 e alterações. 
 
1.3. O PREGÃO será realizado no dia 11 de novembro de 2021, com início às 9:30 horas, na Rua Amazonas, 
nº 373 – Centro, Piên/PR, quando deverão ser apresentados, no início, os documentos para credenciamento, a 
declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação (conforme ANEXO V), e os envelopes de 
proposta de preços (envelope 01) e de documentos de habilitação (envelope 02), seguindo-se em ato contínuo 
seu processamento. 

2. OBJETO: 

Registro de preços para futura aquisição de uniformes escolares, kit de agasalhos e tênis, destinados aos 
alunos da Rede Municipal de Ensino de Piên, para o ano letivo de 2022, de acordo com a solicitação da 
Secretaria Municipal de Educação 
 

3. TIPO DO PREGÃO: 

Este PREGÃO PRESENCIAL é do tipo MENOR PREÇO – POR LOTE. 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos orçamentários: 
 
 

5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

5.1. Poderão participar deste PREGÃO pessoas jurídicas do ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação, 
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. 
 
5.2. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
 
5.3. 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. 
 
5.4. 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 

08.001.12.361.0009.2017  3390320000 
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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; 
 
5.5. 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, sagrando-se vencedor do certame, esta fará jus ao prazo de 
05 (cinco) dias úteis para apresentar a Certidão Negativa de Débitos ou a Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa de Débitos, em atendimento ao disposto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006. 

6. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01) E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO (Nº 02): 

6.1. Os envelopes, respectivamente PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(Envelope nº 02) deverão ser apresentados, fechados e indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte 
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 
(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2021 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
DATA: ........./........../2021 

 
(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2021 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
ENVELOPE Nº 02 – HABILITAÇÃO 
DATA: ........./........../2021 

 
6.2. Os documentos constantes do ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS deverão ser apresentados em 
01 (uma) via, redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem a sua análise, numeradas, sendo a proposta datada e 
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo Procurador, juntando-se, neste 
caso, a Procuração. 

6.2.1. A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS obedecerá 
também aos comandos contemplados nos subitens 6.3, 6.3.1, 6.3.1.1, 6.3.1.2, 6.3.1.3 e 6.3.2. 
6.2.2. A proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA DE PREÇOS. 

 
6.3. Os documentos de habilitação (ENVELOPE Nº 02) e os documentos para credenciamento poderão ser 
apresentados por cópias simples, ou por cópias autenticadas por cartório competente, ou por meio de 
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publicação em órgão da imprensa oficial, ou em original, quando expedida via Internet. 

6.3.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original ao 
PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE Nº 02 e do credenciamento para devida autenticação. 

6.3.1.1. Para fim da previsão contida no subitem 6.3.1, o documento original a ser apresentado não poderá 
integrar o envelope. 
6.3.1.2. Os documentos expedidos via Internet e, inclusive aqueles outros apresentados, terão, sempre que 
necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do PREGOEIRO. 
6.3.1.3. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 
momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade referida, e não tendo sido apresentados os 
documentos preconizados, inclusive quanto à forma exigida, a proponente será inabilitada caso não porte a 
comprovação da informação de que se trata. 

6.3.2. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira, deverão 
ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o português por tradutor público 
juramentado. 

 
6.4. Os licitantes que não possam se fazer presentes na sessão de abertura dos envelopes de habilitação e de 
proposta de preços, poderão enviar seus envelopes via correios ou transportadoras, devendo garantir que os 
mesmos cheguem até o Departamento de Licitações e Compras até a data marcada para a abertura dos 
envelopes, respeitado o horário previsto no item 1.3. 

6.4.1. Endereço para envio dos envelopes: Rua Amazonas, nº 373, Centro, CEP 83860-000, Piên/PR, aos 
cuidados de Sr. Marcos Aurelio Melenek - Departamento de Licitações e Compras.  

 

7. CONTEÚDO DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01): 

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; 
d) apresentar o prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de sua 
apresentação, sendo que a omissão do prazo de validade na proposta de preços da licitante importará no 
cumprimento da validade mínima de 60 (sessenta) dias; 
e) apresentar preço unitário e total por ITEM/LOTE, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo, 
fixo, com 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, frete, tributos de qualquer natureza, 
encargos sociais e comerciais, etc., garantindo-se este durante toda a vigência da Ata de Registro De Preços, 
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; 

5 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
 

h) indicar e-mail para envio da Nota de Empenho e demais informações pertinentes ao processo, além de 
conter declaração que se responsabiliza pela comunicação feita pelo e-mail indicado. (A ausência desta 
declaração não gera desclassificação da proposta). 
i) conter declaração expressa que a empresa tem conhecimento e está de acordo com todas as condições 
estabelecidas no edital, sendo que a omissão desta informação importará na aceitação automática das 
condições editalícias. 

 
7.2. É facultado à proponente cotar todos ou quaisquer itens integrantes do objeto do PREGÃO, não sendo 
admitido, todavia, cotação inferior à quantidade prevista em cada lote. 
 
7.3. Além das especificações da proposta contidas nesse item, o licitante deverá atentar-se as orientações do 
Termo de Referência no ANEXO I deste edital. 

8. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 02): 

8.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

8.1.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os seguintes 
(observar disposições do item 6.3 e subitens deste edital): 

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) 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. 

8.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que 
abrange inclusive as contribuições sociais); 
d) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais; 
e) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais de sua sede; 
f) Comprovante de que a empresa se enquadra em regime de tributação de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte. 

8.2.1. Para as empresas optantes do Sistema Simples de Tributação através do comprovante extraído do site 
da Secretaria da Receita Federal, 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.  
 
8.2.2. Para empresas não optantes do Sistema Simples de Tributação, através de Certidão Simplificada da 
Junta Comercial do Estado ou declaração prestada para a Junta Comercial do Estado.  
8.2.3. Todas as certidões exigidas deverão ser expedidas pela sede do domicílio da licitante.  
8.2.3. 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.  
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8.2.4. Não serão aceitos protocolos de solicitação de certidões ou de quaisquer outros documentos em 
substituição daqueles exigidos no presente Edital e seus Anexos.  
8.2.5. 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.  
8.2.6. 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.  
8.2.7. A regularização de documentos relativos à regularidade fiscal que possam ser obtidos sem custos via 
internet, item 8.2 poderão ser impressos durante a própria sessão pública pelo Pregoeiro nos sites oficiais dos 
órgãos responsáveis pela emissão dos mesmos e juntados ao processo, sanando-se, imediatamente a 
pendência. No que se refere a providência prevista no item 8.2 adverte-se que o Pregoeiro não se 
responsabilizará por eventual indisponibilidade de acesso aos sítios oficiais dos emitentes de certidões de 
regularidade fiscal, cabendo aos interessados, neste caso, buscarem a comprovação da regularização no prazo 
legal. 
8.2.8. Para certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado o prazo máximo 
de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissões, devendo estar válidas na data de 
abertura dos envelopes dos documentos de habilitação.  
8.2.9. A falta ou irregularidade de qualquer dos documentos mencionados acarretará a inabilitação do 
concorrente. 
8.2.10. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigida para efeito de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme os preceitos do art. 
42 e 43, § 1º e 2º da Lei Complementar nº. 123/2006, porém, as 
microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 
deverão apresentar toda a documentação exigida em edital para efeito de comprovação de regularidade fiscal 
e trabalhista, mesmo que apresenta alguma restrição. 

Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006: Estatuto de Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte: “Art. 43. 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. “ 
      § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 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. 

      § 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.  

8.2.11. Destaca-se que não serão aceitas certidões com prazo de validade vencido. 

8.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

8.3.1. Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, em vigor, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da abertura do certame;  
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8.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Comprovação através de Atestado(s) ou Certidão(ões) de Capacidade Técnica, no mínimo, por 01 (um) 
órgão público ou privado, de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação; 

a.1) O atestado fornecido por órgão privado deverá conter reconhecimento de firma da assinatura do 
responsável; 
a.2) O(s) Atestado(s) poderão ter sua autenticidade comprovada conforme Art. 43, § 3°, da Lei Federal 
8.666/93. 

 
8.4.1. Não será aceita solicitação de substituição de documento àquele exigido no presente EDITAL e seus 
ANEXOS. 

8.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:  

8.5.1. Declaração, nos moldes do ANEXO III deste edital, sob as penas da Lei, que: 

a) 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;  
b) nenhum dos sócios da proponente é servidor ou dirigente de órgão do Município de Piên; 
c) não está suspensa temporariamente de participar em licitação ou impedida de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer e suas 
esferas;  
e) se até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

9. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

9.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as 
seguintes atribuições: 

a) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
b) abrir as propostas de preços; 
c) analisar a aceitabilidade das propostas; 
d) desclassificar propostas indicando os motivos; 
e) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
f) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
g) declarar o vencedor; 
h) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
i) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 
j) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
k) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação. 

10. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL: 

10.1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado no Departamento de Licitações e Compras da 
Prefeitura Municipal de Piên, com sede à Rua Amazonas, nº 373, Centro, durante o expediente normal do órgão 
licitante, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 16:30 horas, até a data marcada para recebimento dos 
documentos e dos ENVELOPES Nº 01 E Nº 02. 
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10.2. O aviso do EDITAL será publicado no Diário Oficial do Município, no site www.diariomunicipal.com.br/amp 
também no site oficial do Município de Piên, endereço www.pien.pr.gov.br. 
 
10.3. O EDITAL será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão, no horário e local especificado no 
subitem 10.1. 

10.3.1. A disponibilização deste edital poderá ser solicitada também através do e-mail 
licitacoes@pien.pr.gov.br. 

 
10.4. As possíveis alterações do edital deverão ser consultadas pelo interessado no site www.pien.pr.gov.br, 
sendo de inteira responsabilidade do interessado o acompanhamento do mesmo, não cabendo a esta Prefeitura 
informar prévia ou posteriormente qualquer proponente quanto às suas atualizações. 

11. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL: 

11.1. 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. 

11.1.1. A pretensão referida no subitem 11.1 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 
licitacoes@pien.pr.gov.br, cujos documentos originais correspondentes deverão ser entregues no prazo 
indicado também no subitem 11.1. 
11.1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente 
informal. 
11.1.3. 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. 

12. PROVIDÊNCIAS/ IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

12.1. 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 02 (dois) dias úteis anteriores 
à data fixada para recebimento das propostas. 

12.1.1. As medidas referidas no subitem 12.1 poderão ser formalizadas por meio de requerimento endereçado 
à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário constantes do subitem 
10.1. Também será aceito pedido de providências ou de impugnação encaminhado por meio do e-mail 
licitacoes@pien.pr.gov.br, cujos documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado também no 
subitem 12.1. 
12.1.2. 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. 
12.1.3. 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. 

13. CREDENCIAMENTO: 

13.1. Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, consoante previsão 
estabelecida no subitem 13.2 deste EDITAL, o representante da proponente entregará ao PREGOEIRO 
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documento que o credencie para participar do aludido procedimento conforme estabelece o item 6.3. e subitem 
6.3.1, respondendo por sua autenticidade e legitimidade. 
 
13.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, com 
poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases do PREGÃO, formular 
verbalmente lances ou ofertas na etapa de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na etapa 
de lances, negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo 
ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo 
ao final da sessão, assinar a ata da sessão e atas de registro de preços, prestar todos os esclarecimentos 
solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar os demais atos pertinentes ao certame, podendo para tanto utilizar 
o modelo constante do ANEXO IV. 

13.2.1. Quando se tratar de titular da empresa licitante: apresentar cédula de identidade ou outro 
documento de identificação oficial, acompanhado de registro comercial no caso de empresa individual, 
contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas (sendo que em tais documentos 
devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura). 
13.2.2. Quando se tratar de representante designado pela empresa licitante: deverá apresentar 
instrumento público ou particular de procuração ou ainda carta de credenciamento (conforme modelo do 
ANEXO IV), datada e assinada pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa com poderes para se 
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de 
identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em 
vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de 
documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas. 

 
13.3. A documentação apresentada para fins de credenciamento (procuração pública ou particular ou 
contrato/estatuto social e cópia do documento de identificação do sócio ou representante) será anexada aos 
autos do processo, não sendo permitida a sua devolução. 
 
13.4. É admitido somente um representante por proponente. 
 
13.5. Não será admitido o credenciamento de uma única pessoa para representar mais de uma proponente, 
exceto nos casos em que se tratar de licitação por ITENS, em que comprovadamente as proponentes estejam 
apresentando propostas para ITENS distintos.  

13.5.1. A comprovação a que se refere o item anterior será feita durante a avaliação das propostas. 
13.5.2. Caso duas ou mais proponentes tenham nomeado o mesmo representante legal para o 
credenciamento do pregão e se verifique que estas formularam proposta para os mesmos itens ou ITENS o 
representante designado pelas proponentes deverá optar por continuar no certame representando apenas 
uma delas, não acarretando a desclassificação das demais. 

 
13.6. A ausência da documentação relativa ao credenciamento ou sua apresentação em desconformidade com 
as exigências previstas não impossibilitará a participação da proponente neste PREGÃO, mas impedirá que a 
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mesma tenha possibilidade de formular lances verbais. 

14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01): 

14.1. Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01), 
conservando intactos os ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02) e sob sua guarda.  

15. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 

15.1. O PREGOEIRO examinará as PROPOSTAS DE PREÇOS sempre levando em conta as exigências fixadas nos 
itens 6, 7 e 8. 

15.1.1. O exame envolvendo o objeto ofertado implicará na constatação da conformidade do mesmo com as 
especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para atendimento das necessidades do órgão licitante. 

 
15.2. Definidas as PROPOSTAS DE PREÇOS que atendam às exigências acima, envolvendo o objeto e o valor, o 
PREGOEIRO elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência ao critério do MENOR 
PREÇO POR LOTE. 
 

16. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 

16.1. Será desclassificada a PROPOSTA DE PREÇOS que: 
a) deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente apresentação, inclusive 
quanto à especificação de itens; 
b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise; 
c) oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, 
ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes; 
d) apresentar ITEM com preço superior ao máximo estimado pela Administração. 

17. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS: 

17.1. Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, O PREGOEIRO selecionará, sempre com base na 
classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a proposta de menor preço e todas aquelas que 
tenham oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) àquela de menor 
preço. 

17.1.1. Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas em conformidade com a previsão estabelecida no 
subitem 17.1, o PREGOEIRO selecionará, sempre com base na classificação provisória, a melhor proposta e 
as duas propostas imediatamente superiores, quando houver, para que suas proponentes participem dos 
lances quaisquer que tenham sido os preços oferecidos nas propostas, observada a previsão estampada no 
subitem 17.1.2. 
17.1.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para efeito da definição 
das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras: 
a) proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10% (dez por cento) àquela 
de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 03 (três) propostas válidas para a etapa de 
lances, conforme previsto no subitem 17.1; ou 
b) todas as propostas coincidentes com um dos 03 (três) menores valores ofertados, se houver. 
17.1.3. Na hipótese da ocorrência das previsões relacionadas no subitem 17.1.2, letras “a” e “b”, para efeito 
do estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes empatadas, a correspondente 
definição será levada a efeito por meio de sorteio, cabe à vencedora do sorteio definir o momento em que 
oferecerá oferta/lance.  
17.1.4. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o PREGOEIRO poderá decidir, 
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justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor avaliação das regras editalícia, das 
limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela 
repetição do PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, em todas as hipóteses, à 
inexistência de prejuízos ao órgão licitante. 

18. OFERECIMENTO/ INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS: 

18.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas/lances verbais, dar-se-á 
início ao oferecimento destes, os quais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes. 

18.1.1. Somente serão aceitos lances verbais que sejam inferiores ao valor da menor proposta escrita ou do 
último menor lance verbal oferecido.  

 
18.2. O PREGOEIRO convidará individualmente as proponentes classificadas para oferecimento de lances 
verbais, de forma sequencial, a partir da proponente da proposta de maior preço e as demais em ordem 
decrescente de valor, sendo que a proponente da proposta de menor preço será a última a oferecer lance 
verbal. 
 
18.3. Quando convocado pelo PREGOEIRO, a desistência da proponente de apresentar lance verbal implicará 
na exclusão da etapa de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para a classificação final.  
 
18.4. A etapa de oferecimento de lances verbais terá prosseguimento enquanto houver disponibilidade para 
tanto por parte das proponentes. 
 
18.5. O encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerá quando todas as proponentes 
declinarem da correspondente formulação. 
 
18.6. Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances e classificadas as propostas na ordem crescente 
de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance, sempre com base no último preço/lance 
apresentado, o PREGOEIRO examinará a aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira 
classificada, decidindo motivadamente a respeito. 
 
18.7. É facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente de menor preço, para que seja obtido preço 
melhor. 
 
18.8. Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
18.9. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do objeto e do preço, 
também é facultado o PREGOEIRO negociar com a proponente da proposta de menor preço, para que seja 
obtido preço melhor. 

 
18.10. O PREGOEIRO deverá comparar os preços apresentados com os atuais praticados no mercado ou até 
mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que será juntada aos autos por 
ocasião do julgamento, e/ou de todos os meios possíveis para a correspondente verificação. 
 
18.11. O PREGOEIRO poderá solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos após o término 
da fase competitiva de ofício ou em eventual questionamento feito por terceiro, concedendo um prazo máximo 
de 03 (três) dias úteis para que o proponente de menor preço apresente informações acerca dos custos 
(planilhas e demonstrativos) em que incorrerá para o atendimento do objeto do PREGÃO, suficientes para 
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justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço que apresentar. 
 
18.12. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de elementos 
insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço acarretará a 
desclassificação do proponente. 
 
18.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento de falha formal relativa à documentação na 
própria sessão. 
 
18.14. Para efeito do saneamento a que se refere o subitem 18.13 a correção da falha formal poderá ser 
desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento e/ou 
substituição de documento, ou com a verificação desenvolvida por meio eletrônico, ou, ainda, por qualquer 
outro método que venha a produzir o efeito indispensável. 
 
18.15. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no EDITAL, a proponente será 
declarada vencedora. 
 
18.16. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, O PREGOEIRO 
examinará a oferta subsequente de menor preço, decidindo sobre sua aceitabilidade quanto ao preço, no caso 
de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e preço, na hipótese de não realização de lances verbais, 
observadas as previsões estampadas nos subitens antecedentes. 
 
18.17. Sendo a proposta aceitável, o PREGOEIRO verificará as condições de habilitação da proponente, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente atenda aos requisitos de habilitação, 
caso em que será declarada vencedora, observando-se igualmente as previsões estampadas nos subitens 
anteriores.  

19. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 

19.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro efetuará consulta aos cadastros descritos no 
item 8 e seus subitens a fim de comprovar a regularidade de situação do autor da proposta. 
 
19.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
 
19.4. 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.   

19.4.1. 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. 
19.4.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto 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 da Ata de Registro de Preços, ou 
revogar a licitação. 
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19.5. Todas as certidões exigidas deverão ser expedidas pela sede do domicílio da licitante. 
 
19.6. 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. 
 
19.7. Não serão aceitos protocolos de solicitação de certidões ou de quaisquer outros documentos em 
substituição daqueles exigidos no presente Edital e seus Anexos. 
 
19.8. A falta ou irregularidade de qualquer dos documentos mencionados acarretará a inabilitação do 
concorrente. 
 
19.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

20. RECURSO ADMINISTRATIVO: 

20.1. Por ocasião do final da sessão, a proponente que participou do PREGÃO ou que tenha sido impedida de 
fazê-lo, se presente à sessão, deverá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer. 
 
20.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento do PREGÃO, a 
proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, 
o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 03 (três) dias, a contar da ocorrência. 
 
20.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de 
dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE. 
 
20.4. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o PREGOEIRO 
examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informados, à autoridade 
competente para decisão. 
 
20.5. Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e horários 
previstos no subitem 10.1 deste EDITAL. 
 
20.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

21. ADJUDICAÇÃO: 

21.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da proponente, 
importará na decadência do direito de recurso, competindo ao PREGOEIRO 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. Cabe à Autoridade Competente homologar o PREGÃO. 
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22.2. A partir do ato de homologação será(ão) convocada(s) a(s) proponente(s) adjudicatária(s) para assinar a 
Ata de Registro de Preços, 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/ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

24.1. Os itens objeto deste PREGÃO serão registrados em Ata de Registro de Preços e contratados consoante 
às regras próprias do Sistema.  
 
24.2. A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pelo Departamento de Licitações e 
Compras sito à Rua Amazonas, nº 373, Centro – Piên/PR. 

24.2.1. Não sendo assinada a Ata de Registro de Preços, poderá o órgão licitante convocar as outras 
proponentes classificadas, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, no art. 7º da Lei Federal nº 
10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 153/2011, observada a ampla defesa e o contraditório. 

 
24.3. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove a data do 
correspondente recebimento, inclusive por e-mail. 
 
24.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante o 
seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Licitante. Não havendo decisão, a assinatura 
da Ata de Registro de Preços deverá ser formalizada até o 5º (quinto) dia útil, contado da data de convocação. 
 
24.5. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Licitante poderá verificar, por meio da Internet, a 
regularidade da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que 
abrange inclusive as contribuições sociais), o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF e a Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
24.6. Também para assinatura da Ata de Registro de Preços e para a aquisição dela decorrente ou para retirada 
da Nota de Empenho, a proponente adjudicatária deverá indicar o representante legal ou procurador constituído 
para tanto, acompanhado dos documentos correspondentes. 
 
24.7. A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos ou aceitar/retirar o 
instrumento equivalente dela decorrente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatária, sujeitando-se às sanções previstas no item 28 e 
subitens. 
 
24.8. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, respeitadas as disposições contidas no art. 65 da 
Lei Federal 8.666, de 1993. 

24.8.1. O preço registrado poderá ser revisto em razão de eventual redução daqueles praticados no mercado, 
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores. 
24.8.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

24.8.2.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 
no mercado; 
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24.8.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
24.8.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

24.8.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder manter o compromisso assumido, o órgão gerenciador 
poderá: 

24.8.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e; 
24.8.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

24.8.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis e necessárias para obtenção da contratação mais vantajosa 
para a Administração. 

 
24.9. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 meses, a contar da data de sua publicação. 

25. CUMPRIMENTO COM OS ITENS OBJETOS DO PREGÃO: 

25.1. Os itens objetos deste PREGÃO serão apresentados nos exatos termos levados a efeito durante a vigência 
da Ata de Registro de Preços, firmado pagamento através de Nota de Empenho, sem qualquer despesa adicional 
não constante da proposta apresentada na data da licitação. 
 
25.2. Os itens efetivamente solicitados serão analisados e acompanhados pelo servidor designado Fiscal da Ata 
de Registro de Preços, o qual apurará a compatibilidade dos itens com as especificações pactuadas na presente 
licitação, envolvendo a qualidade e a quantidade, resultando na aceitação definitiva, caso estejam de acordo 
com o pactuado, ou, na convocação do fornecedor para ADEQUAR os itens. 

25.2.1. Para a providência de que trata o item anterior, a Administração poderá fazê-lo a qualquer momento 
enquanto se vigorar a Ata de Registro de Preços. 

 
25.3. Em caso de não cumprimento parcial ou total de algum item estabelecido no presente objeto deste 
PREGÃO, fica a Detentora da Ata de Registro de Preços obrigada a ADEQUÁ-LO no prazo de 05 (cinco) dias 
corridos, contados da notificação a ser expedida pelo Município, ou imediatamente, conforme a urgência do 
caso, sob pena de incidência nas sanções capituladas no ANEXO VII deste Edital. 
 
25.4. O fornecimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das 
prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital, na própria Ata de Registro de Preços, bem como nos contratos dela decorrentes. 

26. PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DOS ITENS: 

26.1. O objeto deste PREGÃO passará a vigorar de acordo com o estabelecido pela Secretaria responsável pela 
Ata de Registro de Preços, a partir da consolidação do mesmo, no horários, itinerários e frequência estabelecidos 
no ANEXO I do presente edital. 

27. PAGAMENTO: 

27.1. O pagamento será feito por crédito em conta bancária da licitante vencedora ou via boleto bancário até o 
15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao mês qual o serviço se referencia, ou a contar prazo de 30 
(trinta) dias do recebimento da Nota Fiscal/fatura, estando sempre condicionado ao aceite e ateste da Secretaria 
solicitante. 

27.1.1. 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. 

16 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
 
 
27.2. 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. 
 
27.3. 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. 
 
27.4. 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). 

28. DISPENSA DE GARANTIA: 

28.1. Não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente deste PREGÃO.  

29. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

29.1. Todas as sanções aplicáveis que cingem este processo estão referidas no ANEXO VII. 

30. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

30.1. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 
123/2006 e ao art. 34, § 1º, III da Lei Complementar Municipal nº 1/2015 (Regulamentada pelo Decreto 
Municipal nº 176/2016), no que se refere ao lote de exclusiva participação para microempresas e empresas de 
pequeno porte. 
 
30.2. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 
observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse público, da 
finalidade e da segurança do Contrato / Ata de Registro de Preços e dos futuros contratos dela decorrentes.  
 
30.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.  

30.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. 
30.3.2. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no horário e local estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação do PREGOEIRO 
em sentido contrário.  

 
30.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização. 
 
30.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da 
proponente, desde que possíveis à exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação, durante 
a realização da sessão pública do PREGÃO. 
 
30.6. A proponente assume o custo para a preparação e apresentação de sua proposta, sendo que o órgão 
licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta despesa, independentemente da condução ou 
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do resultado do PREGÃO. 
 
30.7. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das condições 
previstas neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a não obrigatoriedade da promoção das 
contratações derivadas do sistema de Registro de Preços. 
 
30.8. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos colacionados 
em qualquer fase do PREGÃO. 
 
30.9. A proponente Detentora da Ata de Registro de Preços ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor de cada contrato ou outro instrumento hábil derivado da Ata de Registro de Preços, salvo as supressões 
resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado. 

30.9.1. As supressões e/ou acréscimos referenciados serão considerados formalizados mediante aditamento 
contratual.  

  
30.10. A proponente se obriga a manter, durante todo o prazo de vigência da Ata de Registro de 
Preços/Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação. 
 
30.11. A assinatura da Ata de Registro de Preços não implicará em direito exclusivo à contratação. 
 
30.12. Este Edital e seus Anexos, bem como as propostas das proponentes beneficiárias, farão parte integrante 
da Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. 
 
30.13. Os ENVELOPES Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das proponentes não convocadas para 
assinarem a Ata de Registro de Preços deverão ser retirados no endereço apontado no subitem 10.1, depois de 
formalizada a referida Ata.  
 
30.14. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO, com base na legislação 
federal e municipal incidentes, e nos princípios gerais de direito. 
 
30.15. 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. 

30.15.1. Ocorrendo a previsão delineada no item anterior na fase de habilitação, a documentação a ser 
reapresentada deverá ser apenas a documentação em desconformidade com o solicitado no item 8.1 deste 
Edital. 

 

30.16. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e 
condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo terceiro do art. 41 da Lei 
8.666/93 e suas alterações. 

 
30.17. Será competente o foro da Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste PREGÃO. 
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31. DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS: 

31.1. O preço do valor registrado não sofrerá qualquer tipo de correção ou reajuste durante a vigência do 
presente termo. 
 
31.2 O Detentor da Ata de Registro de Preços, 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 Detentor da Ata de Registro de Preços, deverá ocorrer 
normalmente, pelo preço registrado em vigor. 

31.2.1. 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 mercado vigente 
à época. 

 
31.3. A Contratante poderá, na vigência do Registro de Preços, 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 da Ata de 
Registro de Preços. 

32. DAS JUSTIFICATIVAS: 

32.1. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: Conforme a Lei nº 1075, de 26 de novembro de 2010, o 
município criou o Programa do Uniforme Escolar, este programa é destinado aos alunos educação 
infantil (berçário II, maternal, jardim e pré-escola) e ensino fundamental séries iniciais atendendo 
gratuitamente os alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino. A aquisição dos 
uniformes escolares se faz necessária, uma vez que desenvolve pedagogicamente o sentimento de 
inclusão social, além de facilitar a identificação do estudante dentro e fora da escola, contribuindo 
para a segurança dos mesmos. Ressaltamos também que o oferecimento dos uniformes escolares 
facilitará o acesso e permanência dos alunos na escola, diminuindo a evasão e proporcionando a 
igualdade entre os estudantes, assim como contribuirá financeiramente às famílias, pois muitos pais 
não têm condições em adquiri-los. As especificações técnicas constantes nos itens e as exigências 
constadas no termo de referência são necessárias e imprescindíveis para a obtenção de vestuário 
de boa qualidade e durabilidade, compatíveis com sua finalidade. 

32.2 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR LOTE: A aquisição por lote é necessária para assegurar o 
tratamento isonômico que merecem os estudantes atendidos. Caso contrário, alguns poderão receber materiais 
diferentes daqueles entregues aos colegas, quanto a qualidade e padrões de cor, que devem manter 
uniformidade entre si. 

32.3. JUSTIFICATIVA PELA ESCOLHA DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL: Tendo em vista que existem 
empresas situadas no Município que tem capacidade de fornecer o serviço a ser contratado, e estas muitas 
vezes não possuem amplo acesso à Internet, a participação no certame ocorrendo de forma eletrônica poderá 
diminuir a ampla concorrência na licitação.  Ademais, possibilitando uma maior participação do comércio local 
nas licitações o Município está contribuindo para a fomentação do mesmo. O pregão presencial de nenhuma 
forma restringe a disputa, pois existe ampla divulgação dos processos licitatórios, sendo elas jornais em sua 
forma eletrônica, Site da Prefeitura, mural de Licitações e entre outras. A Licitação ocorrendo de forma 
presencial dará maior agilidade ao processo, pois a habilitação e os possíveis recursos são manifestados no ato 
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do Pregão, não sendo necessários a abertura de prazos como ocorre no processo licitatório de forma eletrônica. 

33. RELAÇÃO DE ANEXOS: 

33.1. Integram o presente edital os seguintes anexos:  
 
ANEXO I Termo de Referência 
ANEXO II Modelo de Declaração de enquadramento como Microempresa e/ou EPP 
ANEXO III Modelo de Declarações Gerais 
ANEXO IV Modelo de Procuração para Credenciamento 
ANEXO V Modelo de Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação 
ANEXO VI Modelo de Proposta de preços 
ANEXO VII Minuta da Ata de Registro de Preços 

 
 
 
 

Piên, 25 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLARICE DE FÁTIMA FRAGOSO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
1. OBJETO 

1.1. Registro de preços para futura aquisição de uniformes escolares (Kit de agasalhos e tênis), 
destinado aos alunos da rede municipal de ensino de Piên, para o ano letivo de 2022 de acordo com 
as especificações constantes no termo de referência conforme solicitação da Secretaria Municipal 
de Educação. 

2.  ESPECIFICAÇÕES 

2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas abaixo, complementado pelas especificações 
constantes no DOCUMENTO 1, anexo a este Termo: 
 

MATERIAL REFERENTE AO LOTE Nº 01 
LOTE 01 

ITEM UNID QTDE PRODUTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 Unidade 2000 
CAMISETA MANGA CURTA ESCOLAR de acordo 
com especificações constantes no anexo deste 
termo. A grade será distribuída entre os tamanhos: 
1,2,3,4,6,8,10,12,14,16, P, M, G, GG e EXG. 

R$ 28,58 R$ 57.160,00 

02 Unidade 2000 

CAMISETA MANGA LONGA ESCOLAR de 
acordo com especificações constantes no anexo 
deste termo. A grade será distribuída entre os 
tamanhos: 1,2,3,4,6,8,10,12,14,16, P, M, G, GG e 
EXG. 

R$ 32,60 R$ 65.200,00 

03 Unidade 1000 
BERMUDA ESCOLAR MASCULINA de acordo 
com especificações constantes no anexo deste 
termo. A grade será distribuída entre os tamanhos: 
1,2,3,4,6,8,10,12,14,16, P, M, G, GG e EXG. 

R$ 41,50 R$ 41.500,00 

04 Unidade 1000 
SHORT SAIA ESCOLAR de acordo com 
especificações constantes no anexo deste termo. A 
grade será distribuída entre os tamanhos: 
1,2,3,4,6,8,10,12,14,16, P, M, G, GG e EXG. 

R$ 50,54 R$ 50.540,00 

05 Unidade 2000 
JAQUETA UNISSEX ESCOLAR de acordo com 
especificações constantes no anexo deste termo. A 
grade será distribuída entre os tamanhos: 
1,2,3,4,6,8,10,12,14,16, P, M, G, GG e EXG. 

R$ 93,55 R$ 187.100,00 

06 Unidade 1000 
CALÇA MASCULINA ESCOLAR de acordo com 
especificações constantes no anexo deste termo. A 
grade será distribuída entre os tamanhos: 
1,2,3,4,6,8,10,12,14,16, P, M, G, GG e EXG. 

R$ 57,98 R$ 57.980,00 

07 Unidade 1000 
CALÇA FEMININA ESCOLAR de acordo com 
especificações constantes no anexo deste termo. A 
grade será distribuída entre os tamanhos: 
1,2,3,4,6,8,10,12,14,16, P, M, G, GG e EXG. 

R$ 72,15 R$ 72.150,00 
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MATERIAL REFERENTE AO LOTE Nº 02 
LOTE 02 

ITEM UNID QTDE PRODUTO VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 Unidade 850 
TÊNIS ESCOLAR INFANTIL COM 
FECHAMENTO EM VELCRO de acordo com 
especificações constantes no anexo deste 
termo. Numeração 18 ao 28. 

R$ 72,98 R$ 62.033,00 

02 Unidade 1300 
TÊNIS ESCOLAR - FECHAMENTO DE 
CADARÇO de acordo com especificações 
constantes no anexo deste termo. 
Numeração 29 ao 44. 

R$ 73,38 R$ 95.394,00 

 
3.  JUSTIFICATIVA 

3.1. Conforme a Lei nº 1075, de 26 de novembro de 2010, o município criou o Programa do Uniforme 

Escolar, este programa é destinado aos alunos educação infantil (berçário II, maternal, jardim e pré-

escola) e ensino fundamental séries iniciais atendendo gratuitamente os alunos regularmente 

matriculados na rede municipal de ensino. 

A aquisição dos uniformes escolares se faz necessária, uma vez que desenvolve pedagogicamente 

o sentimento de inclusão social, além de facilitar a identificação do estudante dentro e fora da escola, 

contribuindo para a segurança dos mesmos. 

Ressaltamos também que o oferecimento dos uniformes escolares facilitará o acesso e permanência 

dos alunos na escola, diminuindo a evasão e proporcionando a igualdade entre os estudantes, assim 

como contribuirá financeiramente às famílias, pois muitos pais não tem condições em adquiri-los.  

As especificações técnicas constantes nos itens e as exigências constadas no termo de referência 

são necessárias e imprescindíveis para a obtenção de vestuário de boa qualidade e durabilidade, 

compatíveis com sua finalidade. 

3.2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR LOTE:  

A aquisição por lote é necessária para assegurar o tratamento isonômico que merecem os estudantes 

atendidos. Caso contrário, alguns poderão receber uniformes diferentes daqueles entregues aos 

colegas, quanto a qualidade do tecido e padrões de cor, que devem manter uniformidade entre si. 
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4.  CRONOGRAMA E LOCAIS DE ENTREGA 

4.1. Os materiais e uniformes deverão ser entregues em até 30 (trinta dias) a partir do recebimento 

do empenho, acompanhado das respectivas notas fiscais. 

4.2. Os materiais deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal de Educação, situado 

na Avenida Brasil, nº 81, centro, Piên/PR. 

 No horário:  Das 8:00 ás 11:00 – 13:00 ás 16:00 hrs. 

5.  RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  

5.1. Os materiais serão recebidos: 

1- Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes na proposta. 

2- Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes na 

proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 7 (sete) dias do recebimento provisório. 

5.1.2. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 15 

(quinze) dias. 

6. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

6.1. A fiscalização da contratação será exercida pela servidora Daiane dos santos – Matrícula 

4765251 a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de 

tudo dará ciência à Administração. 

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 140 da Lei nº 14.133, de 01º de abril de 2021. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A Contratada obriga-se a: 

     7.1.1. Efetuar a entrega dos itens nas condições, no prazo e no local indicado pela Secretaria, em 

estrita observância das especificações da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal 
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eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, 

procedência; 

     7.1.2. Fornecer os produtos na mesma especificação, de acordo com as apresentadas na 

proposta de preço; 

     7.1.3. Responsabilizar-se pelos itens com avarias (descolados, descosturados, costura torta, 

zíper estourado, tecido danificado entre outros) deverão ser substituídos e no caso de recusa do 

objeto pela contratante, o mesmo será devolvido, devendo haver reposição no prazo de 15 (quinze) 

dias; 

      7.1.4. Caso no decorrer da execução seja verificado que os uniformes foram entregues em 

desconformidade com as amostras apresentadas pela empresa vencedora da licitação, estes serão 

recusados, devendo a empresa entregar o objeto em qualidade igual aos aprovados na amostra 

fornecida. 

7.1.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do 

presente Termo de Referência; 

7.1.6. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação; 

7.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na proposta; 

7.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. A Contratante obriga-se a: 

8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

8.1.2. Realizar a análise das amostras. 

8.1.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos MATERIAIS E 

UNIFORMES, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas; 
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8.1.3. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto deste instrumento 

de contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações; 

8.1.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade recebida provisoriamente com 

as especificações constantes da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

8.1.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade recebida provisoriamente com 

as especificações constantes da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

8.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

9. FONTES DE PESQUISA 

9.1. LOCAIS ONDE FORAM REALIZADAS AS COTAÇÕES. 

1) Lecruz Roupas Profissionais Ltda. CNPJ: 02.538.222/0001-98 

2) Vale Sul Confecções Eireli – CNPJ: 11.387.914/0001-73 

3) TK Indústria e Comércio de Uniformes Eireli – CNPJ: 08.257.978/0001-45 

4) HC Suprimentos Eireli – CNPJ: 17.951.624/0001-97 

5) Banco de preços  

10. EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO  

10.1. Elaborado em 21/10/2021. 

__________________________________ 

Daiane dos Santos – Chefe Dep. Suprimento e patrimônio escolar 

Matrícula 4765251 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E FISCAL DE CONTRATO 

 

 

_________________________________ 

CLARICE DE FÁTIMA FRAGOSO 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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DOCUMENTO I – ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA 

01 – DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, AMOSTRAS E LAUDOS. (LOTE 01) 

CAMISETA MANGA CURTA ESCOLAR  

 

Camiseta manga curta (Foto ilustrativa). 

Camiseta manga curta confeccionada em malha Poliviscose de 1ª linha. Composição 67 % Poliéster 
33 % Viscose, com gramatura de 160 g/m², corpo da camiseta na cor branca e mangas na cor azul 
semelhante ao Pantone 19-4050 TPX. 
Nas mangas, deverá ser costurada um punho confeccionado em máquina retilínea, com largura de 
3,5 cm, sendo 0,7 cm com fio tinto 100% Acrílico na cor vermelha semelhante ao Pantone 18-1550 
TPX, 0,7 cm com fio tinto 100% Acrílico na cor branca e 2,1 cm com fio tinto 100% Acrílico na cor 
azul semelhante ao Pantone 19-4050 TPX. 
A gola deve ser “V”, confeccionada em máquina retilínea, com largura de 3,5 cm, começando da 
ponta da gola para o decote, sendo 0,7 cm com fio tinto 100% Acrílico na cor vermelha semelhante 
ao Pantone 18-1550 TPX, 0,7 cm com fio tinto 100% Acrílico na cor branca e 2,1 cm com fio tinto 
100% Acrílico na cor azul semelhante ao Pantone 19-4050 TPX. 
Barra do corpo rebatida em máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0 cm.  
No lado esquerdo do peito deverá ser silkado o Brasão do Município nas cores originais, medindo 
8,0 cm de largura e 7,0 cm de altura, no lado direito parte inferior, deverá ser silkado o nome do 
Município: “Piên” medindo 16 cm de altura com largura proporcional, no sentido vertical e atrás, parte 
inferior deverá ser silkado a palavra “Educação”, medindo 16 cm de largura com altura proporcional, 
ambas em cor azul semelhante ao Pantone 19-4050 TPX. 
A peça deve ser costurada internamente em máquina overloque de duas agulhas com bitola de 0,5 
cm, com linha 100% POLIÉSTER.  
No meio das costas, na parte interna, deverá ser costurada uma etiqueta, na cor branca, com os 
caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, 
CNPJ, composição do tecido, símbolos / instruções de lavagem e tamanho.  
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A peça deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação. 
A grade será distribuída entre os tamanhos: 1,2,3,4,6,8,10,12,14,16, P, M, G, GG e EXG. 

CAMISETA MANGA LONGA ESCOLAR  

 

Camiseta manga longa (Foto ilustrativa). 

Camiseta manga longa confeccionada em malha Poliviscose de 1ª linha. Composição 67 % Poliéster 
33 % Viscose, com gramatura de 160 g/m², corpo da camiseta na cor branca e mangas na cor azul 
semelhante ao Pantone 19-4050 TPX. 
Nas mangas, deverá ser costurada um punho confeccionado em máquina retilínea, com largura de 
3,5 cm, sendo 0,7 cm com fio tinto 100% Acrílico na cor vermelha semelhante ao Pantone 18-1550 
TPX, 0,7 cm com fio tinto 100% Acrílico na cor branca e 2,1 cm com fio tinto 100% Acrílico na cor 
azul semelhante ao Pantone 19-4050 TPX. 
A gola decote redondo, confeccionada em máquina retilínea, com largura de 3,5 cm, começando da 
ponta da gola para o decote, sendo 0,7 cm com fio tinto 100% Acrílico na cor vermelha semelhante 
ao Pantone 18-1550 TPX, 0,7 cm com fio tinto 100% Acrílico na cor branca e 2,1 cm com fio tinto 
100% Acrílico na cor azul semelhante ao Pantone 19-4050 TPX. 
Barra do corpo rebatida em máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0 cm.  
No lado esquerdo do peito deverá ser silkado o Brasão do Município nas cores originais, medindo 
8,0 cm de largura e 7,0 cm de altura, no lado direito parte inferior, deverá ser silkado o nome do 
Município: “Piên” medindo 16 cm de altura com largura proporcional, no sentido vertical e atrás, parte 
inferior deverá ser silkado a palavra “Educação” medindo 16 cm de largura com altura proporcional 
ambas em cor azul semelhante ao Pantone 19-4050 TPX. 
A peça deve ser costurada internamente em máquina overloque de duas agulhas com bitola de 0,5 
cm, com linha 100% POLIÉSTER.  
No meio das costas, na parte interna, deverá ser costurada uma etiqueta, na cor branca, com os 
caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, 
CNPJ, composição do tecido, símbolos / instruções de lavagem e tamanho.  
A peça deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação. 
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A grade será distribuída entre os tamanhos: 1,2,3,4,6,8,10,12,14,16, P, M, G, GG e EXG. 

BERMUDA ESCOLAR MASCULINA 
 

 
Bermuda escolar masculina (Foto ilustrativa). 

A bermuda deverá ser confeccionada em malha de Helanca, sendo a composição de 100% 
Poliamida, com gramatura de 260 g/m² na cor azul semelhante ao Pantone 19-4050 TPX. 
Nas duas laterais, deverá ser costurada uma faixa com 6,0 cm de largura, no mesmo tecido em 
Helanca na cor vermelha semelhante ao Pantone 18-1550 TPX, sendo que sobre ela será costurada 
sobreposta uma faixa personalizada com 2,0 cm de largura, acabada, em malha dupla circular 
(jacquard), composta por 75% Poliamida e 25% Poliéster com gramatura de 220 g/m², com uma faixa 
central de 1,4 cm na cor azul e escrito de forma contínua no sentido vertical o nome do Município de 
Piên na cor branca e faixas laterais com 0,3 cm na cor branca, conforme desenho ilustrativo.  
Sem bolsos. A cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0 cm, embutido e rebatido com 
máquina de quatro agulhas ponto corrente, com cordão interno para regulagem. 
As barras devem ser rebatidas com largura de 2,0 cm e costuradas em máquina galoneira de duas 
agulhas. 
Na parte da frente da bermuda, no lado esquerdo inferior, deverá ser silkado o Brasão do Município 
nas cores originais, medindo 8,0 cm de largura e 7,0 cm de altura. 
A bermuda deverá ser costurada internamente com máquina overloque duas agulhas. 
A bermuda deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. 
No meio da parte traseira interna da bermuda, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo 
TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser 
uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho. 
A linha utilizada para a confecção é 100% Poliéster nº 120. 
A grade será distribuída entre os tamanhos: 1,2,3,4,6,8,10,12,14,16, P, M, G, GG e EXG. 
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SHORT SAIA ESCOLAR 
 

 
Short saia escolar (Foto ilustrativa). 

Short Saia confeccionado em Suplex, 88% poliamida e 12% elastano, com gramatura de 360 g/m², 
na cor azul semelhante ao Pantone 19-4050 TPX. 
A cintura deverá ter um cós duplo para moldar o short no corpo, sendo que na parte frontal deve ser 
costurado sobreposto ao shorts uma saia que será presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. 
Na saia deverá ser costurada uma faixa com 6,0 cm de largura, no mesmo tecido em suplex na cor 
vermelha semelhante ao Pantone 18-1550 TPX, sendo que sobre ela será costurada sobreposta uma 
faixa personalizada com 2,0 cm de largura, acabada, em malha dupla circular (jacquard), composta 
por 75% Poliamida e 25% Poliéster com gramatura de 220 g/m², com uma faixa central de 1,4 cm na 
cor azul e escrito de forma contínua no sentido vertical o nome do Município de Piên na cor branca 
e faixas laterais com 0,3 cm na cor branca, conforme desenho ilustrativo.  
As barras das pernas do short e da saia devem ser rebatidas com largura de 2,0 cm e costuradas 
em máquina galoneira de duas agulhas. 
Na saia que será presa na lateral direita e solta na lateral esquerda, deverá ser silkado o Brasão do 
Município nas cores originais, medindo 8,0 cm de largura e 7,0 cm de altura. 
O short saia deverá ser costurado internamente com máquina overloque duas agulhas. 
O short saia deve estar isento de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. 
No meio da parte traseira interna do short, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, 
na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e 
informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho. 
A linha utilizada para a confecção é 100% Poliéster nº 120. 
A grade será distribuída entre os tamanhos: 1,2,3,4,6,8,10,12,14,16, P, M, G, GG e EXG. 
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JAQUETA UNISSEX ESCOLAR  

   
 

Jaqueta unissex escolar (Foto ilustrativa). 

Confeccionada em malha colegial peluciada de 1ª linha composição 65% Poliéster e 35% Algodão 
com gramatura de 300 g/m² na cor azul semelhante ao Pantone 19-4050 TPX.  
Gola, barra e punhos em ribana 100% acrílica, nas cores azul semelhante ao Pantone 19-4050 TPX, 
com duas listras sendo uma branca e outra vermelha semelhante ao Pantone 18-1550 TPX, medindo 
5,0 cm de altura.  
Nas mangas, deverá ser costurada uma faixa com 6,0 cm de largura, no mesmo tecido em Malha 
Colegial na cor vermelha semelhante ao Pantone 18-1550 TPX, sendo que sobre ela será costurada 
sobreposta uma faixa personalizada com 2,0 cm de largura, acabada, em malha dupla circular 
(jacquard), composta por 75% Poliamida e 25% Poliéster com gramatura de 220 g/m², com uma faixa 
central de 1,4 cm na cor azul e escrito de forma contínua no sentido vertical o nome do Município de 
Piên na cor branca e faixas laterais com 0,3 cm na cor branca, conforme desenho ilustrativo.  
Bolsos laterais tipo reto, com costura em máquina reta de 1 agulha a 0,5 cm da borda e forro do 
próprio tecido da cor do corpo. 
Zíper nylon destacável na cor azul marinho, semelhante à cor do tecido, da barra ao pé da gola;  
No lado esquerdo do peito deverá ser bordado o Brasão do Município nas cores originais, medindo 
8,0 cm de largura e 7,0 cm de altura. 
A jaqueta deverá ser costurada internamente com máquina overloque duas agulhas. 
A jaqueta deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. 
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No meio da gola, parte interna da jaqueta, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, 
na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e 
informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho. A linha 
utilizada para a confecção é 100% Poliéster nº 120. 
A grade será distribuída entre os tamanhos: 1,2,3,4,6,8,10,12,14,16, P, M, G, GG e EXG. 

CALÇA MASCULINA ESCOLAR 

            
 

Calça masculina escolar (Foto ilustrativa) 

Confeccionada em malha Colegial de 1ª linha, composição 65% Poliéster e 35% Algodão com 
gramatura de 300 g/m² na cor azul semelhante ao Pantone 19-4050 TPX.  
Nas duas laterais, deverá ser costurada uma faixa com 6,0 cm de largura, no mesmo tecido em Malha 
Colegial na cor vermelha semelhante ao Pantone 18-1550 TPX, sendo que sobre ela será costurada 
sobreposta uma faixa personalizada com 2,0 cm de largura, acabada, em malha dupla circular 
(jacquard), composta por 75% Poliamida e 25% Poliéster com gramatura de 220 g/m², com uma faixa 
central de 1,4 cm na cor azul e escrito de forma contínua no sentido vertical o nome do Município de 
Piên na cor branca e faixas laterais com 0,3 cm na cor branca, conforme desenho ilustrativo.  
A cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0 cm, embutido e rebatido com máquina de quatro 
agulhas ponto corrente, com cordão interno para regulagem. 
As barras devem ser rebatidas com largura de 2,0 cm e costuradas em máquina galoneira de duas 
agulhas. 
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Na parte da frente da calça, no lado esquerdo abaixo do bolso, deverá ser silkado o Brasão do 
Município nas cores originais, medindo 8,0 cm de largura e 7,0 cm de altura. 
No meio da cintura, na parte interna da calça, deverá ser costurada uma etiqueta, na cor branca, 
com os caracteres tipográficos dos indicativos, na cor preta, devendo ser uniformes e informar a 
razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos / instruções de lavagem e tamanho.  
A peça deve ser costurada internamente em máquina overloque de 2 agulhas com bitola de 0,5 cm, 
com linha 100% poliéster.  
A calça deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação. A 
linha utilizada para a confecção é 100% Poliéster nº 120. 
A grade será distribuída entre os tamanhos: 1,2,3,4,6,8,10,12,14,16, P, M, G, GG e EXG. 

CALÇA FEMININA ESCOLAR  

 

Calça feminina escolar (Foto ilustrativa) 

Calça feminina, confeccionada em Suplex, 88% poliamida e 12% elastano, com gramatura de 360 
g/m², na cor azul semelhante ao Pantone 19-4050 TPX. 
A cintura deverá ter um cós duplo para moldar a calça no corpo. 
Nas duas laterais, deverá ser costurada uma faixa com 6,0 cm de largura, no mesmo tecido em suplex 
na cor vermelha semelhante ao Pantone 18-1550 TPX, sendo que sobre ela será costurada sobreposta 
uma faixa personalizada com 2,0 cm de largura, acabada, em malha dupla circular (jacquard), 
composta por 75% Poliamida e 25% Poliéster com gramatura de 220 g/m², com uma faixa central 
de 1,4 cm na cor azul e escrito de forma contínua no sentido vertical o nome do Município de Piên na 
cor branca e faixas laterais com 0,3 cm na cor branca, conforme desenho ilustrativo.  
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As barras das pernas, devem ser rebatidas com largura de 2,0 cm e costuradas em máquina galoneira 
de duas agulhas. 
Na parte da frente da calça, no lado esquerdo, deverá ser silkado o Brasão do Município nas cores 
originais, medindo 8,0 cm de largura e 7,0 cm de altura. 
A calça deverá ser costurada internamente com máquina overloque duas agulhas. 
A calça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. 
No meio da parte traseira interna da calça, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, 
na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e 
informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem e tamanho. 
A linha utilizada para a confecção é 100% Poliéster nº 120. 
 

A grade será distribuída entre os tamanhos: 1,2,3,4,6,8,10,12,14,16, P, M, G, GG e EXG. 

AMOSTRAS LOTE 01 UNIFORMES. 

A licitante classificada em primeiro lugar deverá apresentar a amostra juntamente com os laudos no 

prazo de 07 (sete) dias uteis, após a sessão de abertura e julgamento das propostas, na Secretaria 

de Educação, no endereço Avenida Brasil, n° 81 – Centro – Piên/PR aos cuidados da Servidora 

Daiane dos Santos, dos itens que irão compor o uniforme abaixo relacionados:  

CAMISETA MANGA CURTA ESCOLAR Tamanho 10. 

CAMISETA MANGA LONGA ESCOLAR Tamanho 10. 

BERMUDA ESCOLAR MASCULINA Tamanho 10. 

SHORT SAIA ESCOLAR Tamanho 10. 

JAQUETA UNISSEX ESCOLAR Tamanho 10. 

CALÇA MASCULINA ESCOLAR Tamanho 10. 

CALÇA FEMININA ESCOLAR Tamanho 10. 

 

As amostras deverão ter identificação com etiqueta contendo a razão Social da Licitante, relação e 

marca dos itens entregues, número do pregão. Após serão analisadas pela equipe técnica da 

Secretaria Municipal de Educação, a fim de se determinar o pleno atendimento às exigências 

mínimas solicitadas no termo de referência. 

Na hipótese de dúvidas quanto às amostras ou laudos apresentados, a Secretaria Municipal de 

Educação, a seu critério, poderá submetê-las novamente a testes em laboratório. Os custos 

decorrentes da análise laboratorial serão de responsabilidade da empresa vencedora. 

A licitante vencedora que não apresentar amostra ou apresentá-la em desconformidade com as 

especificações técnicas constantes no termo de referência terá sua proposta desclassificada. 
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LAUDOS 
Deverão ser apresentados juntamente com as amostras físicas os laudos técnicos de laboratório 

acreditados pelo Inmetro que comprovem as características específicas de cada item, conforme 

relação a seguir: 

MALHA POLIVISCOSE 

CARACTERÍSTICA NORMA ESPECIFICAÇÃO TOLERÂNCIAS 

COMPOSIÇÃO (ANÁLISE 
QUANTITATIVA E 

QUALITATIVA) 

20/13 e 20A/18 DA AATCC OU 
NBR 13538:1995/11914:1992, 

respectivamente. 

67 % POLIÉSTER 
+/- 3% 33 % VISCOSE 

GRAMATURA NBR 10591/08 160 g/m² +/- 5% 
 

MALHA HELANCA POLIAMIDA 

CARACTERÍSTICA NORMA ESPECIFICAÇÃO TOLERÂNCIAS 

COMPOSIÇÃO (ANÁLISE 
QUANTITATIVA E 

QUALITATIVA) 

20/13 e 20A/18 DA AATCC OU 
NBR 13538:1995/11914:1992, 

respectivamente. 
100 % 

POLIAMIDA 0 % 

GRAMATURA NBR 10591/08 260 g/m² +/- 5% 
 

MALHA SUPLEX 

CARACTERÍSTICA NORMA ESPECIFICAÇÃO TOLERÂNCIAS 

COMPOSIÇÃO (ANÁLISE 
QUANTITATIVA E 

QUALITATIVA) 

20/13 e 20A/18 DA AATCC OU 
NBR 13538:1995/11914:1992, 

respectivamente. 

88 % POLIAMIDA 
+/- 5% 12 % ELASTANO 

GRAMATURA NBR 10591/08 360 g/m² +/- 5% 
 

MALHA HELANCA COLEGIAL 

CARACTERÍSTICA NORMA ESPECIFICAÇÃO TOLERÂNCIAS 

COMPOSIÇÃO (ANÁLISE 
QUANTITATIVA E 

QUALITATIVA) 

20/13 e 20A/18 DA AATCC OU 
NBR 13538:1995/11914:1992, 

respectivamente. 
65 % POLIÉSTER 
35% ALGODÃO +/- 5% 

GRAMATURA NBR 10591/08 300 g/m² +/- 5% 
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02 – DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, AMOSTRAS E LAUDOS. (LOTE 02) 

TÊNIS ESCOLAR INFANTIL COM FECHAMENTO EM VELCRO. 

 

Tênis escolar infantil, fechamento em velcro (Foto ilustrativa) 

O Tênis deve ser fabricado no processo de montagem ensacada, com fixação da palmilha ao cabedal 

pelo processo de costura Strobel (Overloque) e após ser AUTOCLAVADO, com vulcanização direta 

da borracha da banda lateral no solado e na lona do cabedal. Por se tratar de um produto em 

produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanham os padrões comerciais 

baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667 centímetros de número a número. A 

medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha amortecedora ou 

palmilha de overloque, com variação permitida de 3% (+/-). 

COR E MATERIAL DO CABEDAL E LINGUETA - A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão 

ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor Azul semelhante 

ao Pantone 19-4056 TPX, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado 

com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 

gramas por metro quadrado, no conjunto. 

35 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
 
CONTRA FORTE - O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma 

interna. É fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm, devendo ser chanfrado 

em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. 

FORRO- O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima 130 

Gr/m2) na cor Preto, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e 

densidade 26 kg/m3(quilograma por metro cúbico). 

DEBRUM E COSTURAS- A gáspea deve ser toda debruada. O debrum será de Gorgurão com 

largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiam. Na mesma cor do cabedal. 

Todas as costuras têm de 3 a 4 pontos/cm e tem um arremate de, no mínimo, 2 pontos nas 

extremidades. 

As costuras externas “aparentes” devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre si. A linha 

usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, na cor Branca. 

FECHAMENTO COM VELCRO - deve ter fechamento com uma tira de velcro sendo que a mesma 

deverá ter em torno de 40 mm de largura, podendo variar conforme a escala de número a número, 

toda debruada, igual o cabedal. 

BIQUEIRA, SOBRE BIQUEIRA, BANDA LATERAL - Devem ser de uma Composição elastomérica 

vulcanizada, composta por borracha natural (NR), borracha de butadieno estireno (SBR) e borracha 

deetileno propilenodieno (EPDM), sendo estes componentes preponderantes. Biqueira e 

sobrebiqueira com espessura mínima de 1,4 mm. 

CORES: a Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul 

semelhante ao Pantone 19-4056 TPX, o Filete e o Friso na cor Vermelho semelhante ao Pantone 18-

1555 TPX. A sobre biqueira deverá ter gravação de reforço. 

ETIQUETA – Deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado 

(mesmo material da banda lateral) na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4056 TPX, com escrita do 

nome do Município. 
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ILUSTRAÇÃO DO PRODUTO PARA ORIENTAÇÃO DAS PARTES DO TÊNIS. 

 

PALMILHA AMORTECEDORA - Palmilha de EVA de no mínimo 4,5 milímetros de espessura, 

dublada com sarja 100% algodão na cor Preta, com no mínimo 220 gramas por metro quadrado, 

devendo ter o nome do município aplicado em serigrafia. 

 

Palmilha amortecedora (Foto ilustrativa). 

 

SOLA– Peça integrante da base inferior do calçado. Deverá ser fabricado em “PU”, Poliuretano 

poliéter de alta resistência a hidrolise. Este solado deve ser na cor Azul semelhante ao Pantone 19-

4056 TPX, devendo ter a gravação da numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e 

formato antiderrapante. E na sua base deve acompanhar o perfil da forma e ser em formato de cunha, 

com espessura dianteira (Espessura A) 5 milímetros, e espessura trazeira (Espessura 

B) 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os tamanhos. 
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Sola (Imagem ilustrativa) 

 

 

  

Vista do solado com desenho antiderrapante como número gravado (Foto Ilustrativa) 

TÊNIS ESCOLAR INFANTIL - FECHAMENTO DE CADARÇO  

                            Tênis escolar infantil, fechamento em velcro (Foto ilustrativa) 
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O Tênis deve ser fabricado no processo de montagem ensacada, com fixação da palmilha ao cabedal 

pelo processo de costura Strobel (Overloque) e após ser AUTOCLAVADO, com vulcanização direta 

da borracha da banda lateral no solado e na lona do cabedal. Por se tratar de um produto em 

produção fabril, exige-se que as dimensões dos calçados acompanham os padrões comerciais 

baseados na escala francesa cujo fator de conversão é 0,66667 centímetros de número a número. 

A medida realizada em calçado já confeccionado deverá ser efetuada na palmilha amortecedora ou 

palmilha de overloque,com variação permitida de 3% (+/-). 

COR E MATERIAL DO CABEDAL E LINGUETA - A gáspea do cabedal, laterais e lingueta, deverão 

ser de lona 100% algodão, de no mínimo 300 gramas por metro quadrado, na cor Azul semelhante 

ao Pantone 19-4056 TPX, devendo estar dublada com sarja também de 100% algodão desengomado 

com gramatura mínima de 230 gramas por metro quadrado, totalizando assim um mínimo de 530 

gramas por metro quadrado, no conjunto. 

CONTRA FORTE -O contra forte se localiza na região do calcanhar entre a lona externa e a espuma 

interna. É fabricado em elastômero vulcanizado flexível de no mínimo 1,2 mm de espessura, devendo 

ser chanfrado em toda sua borda superior na largura mínima de 8 mm terminando em zero. 

FORRO-O tênis deve ser todo forrado internamente com tecido poliéster (gramatura mínima130 
Gr/m2) na cor Preto, dublado com espuma de poliuretano de no mínimo 5 mm de espessura e 
densidade 26 kg/m3(quilograma por metro cúbico). 

DEBRUM E COSTURAS - A gáspea deve ser toda debruada. O debrum será de Gorgurão com 

largura mínima de 12mm e com bordas que não desfiam. Na mesma cor do cabedal. 

Todas as costuras têm de 3 a 4pontos/cm e tem umarremate de no mínimo 2 pontos nas 

extremidades. As costuras externas “aparentes” devem ser duplas e afastadas de 2,2 a 2,6 mm entre 

si. A linha usada deve ser de poliamida (nylon) número comercial 40, nacor Branca. 

CADARÇO / ATACADOR – O tênis deverá ser entregue com um parde cadarço na cor vermelha, 

devendo ser de algodão com fibras sintéticas, armação trançada e chata, largura de no mínimo de 

7,00 mm e comprimento adequado a cada número. 

ILHÓSES – Devem ser de alumínio com acabamento natural, diâmetro interno mínimo de 5 mm, 
composto por duas peças (ilhós e arruela) nos passadores do cadarço. 

BIQUEIRA, SOBREBIQUEIRA, BANDA LATERAL - Devem ser de uma Composição 

elastoméricavulcanizada, composta por borracha natural (NR), borracha de butadieno estireno 

(SBR)e borracha de etileno propilenodieno (EPDM),sendo estes componentes preponderantes. 

Biqueira e SobreBiqueira com espessura mínima de 1,4mm. 
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CORES: a Biqueira e a Banda Lateral devem ser na cor Branca, a Sobre Biqueira na cor Azul 

semelhante ao Pantone 19-4056 TPX, o Filete e o Friso na cor Vermelho semelhante ao Pantone 18- 

1555 TPX. A sobre biqueira deverá ter gravação de reforço. 

ETIQUETA – Deverá ser colocada na parte trazeira do tênis também de elastômero vulcanizado 

(mesmo material da banda lateral) na cor Azul semelhante ao Pantone 19-4056 TPX, com escrita do 

nome do municipio de Piên. 

NA ILUSTRAÇÃO ABAIXO UMA FOTO DO PRODUTO PARA ORIENTAÇÃO DAS PARTES DO TÊNIS. 

 

PALMILHA AMORTECEDORA- Palmilha de EVA de no mínimo 4,5 milímetros de espessura, 

dublada com sarja 100% algodão na cor Preta, com no mínimo 220 gramas por metro quadrado, 

devendo ter o nome do municipio aplicado em serigrafia. 

 

Palmilha amortecedora (Foto ilustrativa). 

SOLA – Peça integrante da base inferior do calçado.Deverá ser fabricado em “PU”, Poliuretano 

poliéter de alta resistência a hidrolise. Este solado deve ser na cor Azul semelhante ao Pantone 19- 

4056 TPX, devendo ter a gravaçãoda numeração em todos os tamanhos de forma permanente, e 

formato antiderrapante, similar à ilustração abaixo. E na sua base deve acompanhar o perfil da forma 
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e ser em formato de cunha, com espessura dianteira (Espessura A) 5 milímetros, e espessura trazeira 

(Espessura B) 9 milímetros, tolerância admitida +/- 1 milímetro, isso deve ser seguido em todos os 

tamanhos. 

 

 

 

Sola (Imagem ilustrativa) 

  

Vista do solado com desenho antiderrapante como número gravado (Foto Ilustrativa)  

 

AMOSTRAS LOTE 02 TÊNIS. 

A licitante classificada em primeiro lugar deverá apresentar a amostra juntamente com os laudos no 

prazo de 07 (sete) dias uteis, após a sessão de abertura e julgamento das propostas, na Secretaria 

de Educação, no endereço Avenida Brasil, n° 81 – Centro – Piên/PR aos cuidados da Servidora 

Daiane dos Santos, dos itens abaixo relacionados:  

1PAR DE TÊNIS NÚMERO 18, 20 e 27, 33,37,39 e 42 para análise dos materiais utilizados, deverão 

acompanhar as amostras os insumos usados na fabricação dos calçados tais como: 1 par de solado, 

1 par de palmilha amortecedora, amostra da lona do cabedal, sarja, forro com espuma estes três 

itens de preferência amostra no tamanho A4, biqueira, sobrebiqueira, banda lateral, ilhoses, contra 

forte, debrum, tira do velcro, palmilha de overloque. Estes materiais serão submetidos a analise em 

laboratório juntamente com as amostras, se necessidade houver, para avaliação da conformidade 

dos insumos e cores conforme especificações, normas técnicas e valores para aceitabilidade dos 

materiais descritos neste EDITAL. 
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As amostras deverão ter identificação contendo a razão Social da Licitante, relação e marca dos itens 

entregues, número do pregão. Após serão analisadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal 

de Educação, a fim de se determinar o pleno atendimento às exigências mínimas solicitadas no termo 

de referência. 

A licitante vencedora que não apresentar amostra ou apresentá-la em desconformidade com as 

especificações técnicas constantes no termo de referência terá sua proposta desclassificada 
LAUDOS 
Deverão ser apresentados juntamente com as amostras físicas os laudos técnicos de laboratório 

acreditados pelo Inmetro que comprovem as características específicas de cada item, conforme 

relação a seguir: 

LAUDO - SUBSTÂNCIAS RESTRITIVAS DO SOLADO E PALMILHA - Por se tratar de produto de 

uso infantil, exige que o solado e a palmilha da papete seja isento de FTALATOS CONFORME LEI 

3222/12 - FTALATOS tem seu uso restrito redobrando-se os cuidados quando tratamos de produtos 

que serão usados por crianças em fase de crescimento - para comprovação disso será necessário 

entregar junto com as amostras o laudo de laboratório abaixo: 

NORMA ESPECIFICAÇÃO / REFERÊNCIA NORMATIVA 

SOLADO E PALMILHA 

BS EN 14372- REQUISITOS DE 

SEGURANÇA- ITEM 6.3.2: 

DETERMINAÇÃO DE FTALATOS 

UE, EUA, CANADÁ ARGENTINA, BRAZIL: 

SOMATÓRIO NÃO PODE SER SUPERIOR A 0,1% EM 

MASSA 1.000/PPM  

(partes por milhão); 

 

LAUDO - CONFORTO DO TÊNIS- Os tênis deverão atender as normas de conforto, devendo o 

Laudo de Conforto ser entregue junto com as Amostras, segundo as NBRs abaixo, e seu resultado 

terá que atingir o resultado final: CONFORTAVEL. 

* ITEM 01 

* ENSAIO: ABNT NBR 14834 

* DESCRIÇÃO: CONFORTO DO CALÇADO (NORMA GERAL) 

 

* ITEM 02 

* ENSAIO: ABNT NBR 14835 
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* DESCRIÇÃO: MASSA DO CALÇADO 

 

* ITEM 03 

* ENSAIO: ABNT NBR 14836 

* DESCRIÇÃO: PICO DE PRESSÃO NA REGIÃO DO CALCANÊO. 

                              PICO DE PRESSÃO NA REGIÃO DA CABEÇA DOS METATARSOS 

* ITEM 04 

* ENSAIO: ABNT NBR 14837 

* DESCRIÇÃO: TEMPERATURA INTERNA. 

  

* ITEM 05 

* ENSAIO: ABNT NBR 14838 

* DESCRIÇÃO: INDICE DE AMORTECIMENTO 

 

* ITEM 06 

* ENSAIO: ABNT NBR 14839 

* DESCRIÇÃO: INDICE DE PRONAÇÃO 

 

* ITEM 07 

* ENSAIO: ABNT NBR 14840 

*DESCRIÇÃO: PERCEPÇÃO DE CALCE, MARCAS /LESÕES, SINTOMAS DE DOR, FORMAÇÃO 
DE BOLHAS E OU LESÕES 

 

LAUDOS - DEMOSTRAÇÃO DE QUALIDADE E DURABILIDADE- O tênis deverá atender as 

normas técnicas elencadas no quadro abaixo, sendo que os laudos dos ensaios devem acompanhar 

as Amostras; para que fique demonstrada a plena qualidade do produto: 

* ITEM 01 

* ENSAIO: NBR 14742 
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* DESCRIÇÃO: DETERMINAÇÃO DA RESISTENCIA A FLEXÕES CONTINUAS EM UM 
ANGULO DE 90 °.  

(O ENSAIO DEVERA SER REALIZADO APÓS VERIFICAÇÃO DO ENVELHECIMENTO POR 
CALOR) 

* ORIENTAÇÃO: SEM CORTE INICIAL: SEM DANOS APÓS 30.000 FLEXÕES. COM CORTE 
INICIAL: PROGRESSÃO DO CORTE MAXIMO 4 MM 

 

* ITEM 02 

* ENSAIO: NBR 15171 

* DESCRIÇÃO: DETERMINAÇÃO DA RESISTENCIA A FLEXÕES 

* ORIENTAÇÃO: CALÇADOS DE ALTA SOLICITAÇÃO: SEM DANOS EM 1.000.00 DE 
CICLOS 

 

* ITEM 03 

* ENSAIO: NBR 15171 

* DESCRIÇÃO: DETERMINAÇÃO DA RESISTENCIA A FLEXÕES, APÓS 
ENVELHECIMENTO POR CALOR. 

* ORIENTAÇÃO: CALÇADOS DE ALTA SOLICITAÇÃO: SEM DANOS EM 1.000.00 DE 
CICLOS 

 

* ITEM 04 

* ENSAIO: NBR 14738 

* DESCRIÇÃO: DETERMINAÇÃO DA RESISTENCIA AO DESGASTE POR ABRASÃO/ 
PERDA DE ESPESSURA/SOLADO 

* ORIENTAÇÃO: MEDIA SOLICITAÇÃO: ATÉ 70 CENTÉSIMO DE MM 

 

* ITEM 05 

* ENSAIO: ABNT NBR 15379 

* DESCRIÇÃO: DETERMINAÇÃO DA RESISTENCIA DA COLAGEM DA BANDA 
LATERAL X CABEDAL E BANDA LATERAL X SOLADO. 

* ORIENTAÇÃO: CALÇADOS DE USO DIARIO: MINIMO DE 4,5 N/MM 
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* ITEM 06 

* ENSAIO: ABNT NBR 15379 

* DESCRIÇÃO:   DETERMINAÇÃO   DA   RESISTENCIA DA COLAGEM DA BANDA 
LATERAL APÓS ENVELHECIMENTO POR CALOR: BANDA LATERAL X CABEDAL E BANDA 
LATERAL X SOLADO. 

* ORIENTAÇÃO: CALÇADOS DE USO DIARIO: MINIMO DE 4,5 N/MM 

 * ITEM 07 

* ENSAIO: SAFRA TM 352 

* DESCRIÇÃO: DISTINÇÃO DO TIPO DE POLIURETANO DO SOLADO. 

* ORIENTAÇÃO: POLIURETANO PU POLIETER 

 

* ITEM 08 

*     ENSAIO: ISO 4674-1/16 

* DESCRIÇÃO: DETERMINAÇÃO DA RESISTENCIA AO RASGAMENTO: CABEDAL LONA +        
FORRO. 

* ORIENTAÇÃO: MINIMO 60 N (NEWTONS) 

 

* ITEM 09 

* ENSAIO: ABNT NBR 14190 

* DESCRIÇÃO: DETERMINAÇÃO DE ENVELHECIMENTO POR CALOR: SOLADO. 

* ORIENTAÇÃO: SEM ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS 

 

* ITEM 10 

* ENSAIO: ABNT NBR ISO 2781/15 

* DESCRIÇÃO: DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE DO SOLADO. 

* ORIENTAÇÃO: 0,50 A 0,65 G/CM³ 

 

* ITEM 11 
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* ENSAIO: ABNT NBR 14454 

* DESCRIÇÃO: DETERMINAÇÃO DA DUREZA DO SOLADO. 

* ORIENTAÇÃO: DUREZA 53(+/-3) SHORE A 

 

* ITEM 12 

* ENSAIO: ABNT NBR 14552 

* DESCRIÇÃO: DETERMINAÇÃO DA RESISTENCIA Á TRAÇÃO E ALONGAMENTO DA 
LONA: CABEDAL + FORRO. 

* ORIENTAÇÃO: TRAÇÃO MINIMA DE 8N MM E ALONGAMENTO MINIMO DE 10%. 

 

* ITEM 13 

* ENSAIO: ABNT NBR 14739 

* DESCRIÇÃO: DEFORMAÇÃO DINAMICA DA PALMILHA AMORTECEDORA. 

* ORIENTAÇÃO: MAXIMO 20%. 

 

* ITEM 14 

* ENSAIO: SATRA TM 144 

* DESCRIÇÃO: FRICÇÃO DE CALÇADOS E PISOS. (RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO). 

* ORIENTAÇÃO: COEFICIENTE DE ATRITO SECO: MINIMO 0,50 (MEDIA) - UMIDO: 
MINIMO 0,35 (MEDIA) - FORÇA APLICADA: 400 N 

 

ACREDITAÇÃO -Os laudos deverão ser realizados por laboratório comprovadamente acreditado 

pelo INMETRO. Para isso é necessário apresentação de cópia simples do certificado de acreditação 

emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO ou que tenham a 

chancela do mesmo. Na hipótese de não constar prazo de validade nos laudos, este órgão aceitará 

como válidos aqueles expedidos em até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data 

de apresentação da proposta. 
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ESPECIFICAÇÕES NA ENTREGA DAS AMOSTRAS  

A licitante classificada em primeiro lugar deverá apresentar a amostra de cada lote, no prazo de 07 

(sete) dias uteis, após a sessão de abertura e julgamento das propostas, na Secretaria de Educação, 

no endereço Avenida Brasil, n° 81 – Centro – Piên/PR aos cuidados da Servidora Daiane dos Santos, 

de acordo com as determinações abaixo: 

1-  A amostra apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar e aprovada pela comissão 

não será, em hipótese alguma, considerada como início de entrega do produto ofertado, nem 

será contabilizada na quantidade a ser entregue. 
2- A não apresentação da amostra no prazo estabelecido bem como se a amostra apresentada 

estiver em desconformidade com o objeto proposto, ocasionará a 

desclassificação do licitante, sendo convocados, por ordem de classificação, os licitantes 

remanescentes, tendo igual número de dias para apresentação de amostra. 
3- Reputar-se-á como conduta incompatível com a idoneidade do certame, quando o vencedor 

provisório apresentar amostra com divergência grosseira em relação à proposta escrita ou 

injustificadamente não apresentar a amostra, causando de má-fé transtorno ao 

prosseguimento do processo licitatório, sujeitando-se o infrator às sanções previstas em lei, 

após devida instrução em processo administrativo, respeitados os princípios do contraditório 

e da ampla defesa. 
4-  A classificação definitiva das propostas de preços somente será divulgada após a aprovação 

da amostra melhor classificada, respeitando-se a ordem da classificação provisória. 
5- O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 02 (dois) dias úteis via 

internet no site www.pien.pr.gov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail. 
6- A Amostra apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar será submetida a uma 

avaliação da comissão designada abaixo: 

a) Noili Forteski Gassner 

b) Clarice de Fátima Fragoso 

c) Daiane dos Santos 

d) Juliana Pscheidt 

e) Ivan Bueno Franco 
f) Heloneida Souza da Matta 

7- Caso no decorrer da execução seja verificado que os kits foram entregues em 

desconformidade com as amostras apresentadas pela empresa vencedora da licitação, estes 

serão recusados, devendo a empresa entregar o objeto em qualidade igual aos aprovados na 

amostra fornecida. 
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EXIGÊNCIAS NA ENTREGA: 

Os Kits de uniforme e os tênis deverão ser embalados em caixas de papelão devidamente 

identificadas, de forma a garantir o seu adequado transporte e facilitar a entrega. 

Cada kit de uniforme deverá ser organizado por numeração em embalagem individual contendo a 

identificação do tamanho e gênero (Feminino e masculino), sendo: 

Kit masculino composto por: 01 camiseta manga curta, 01 camiseta manga longa, 01 bermuda, 

01 jaqueta, 01 calça masculina. 

Kit feminino composto por: 01 camiseta manga curta, 01 camiseta manga longa, 01 short saia, 01 

jaqueta, 01 calça feminina suplex. 

Os Tênis deverão ser embalados individualmente por pares contendo a identificação (Velcro ou 

cadarço) e tamanho. 

OBS: Será realizada a conferência de todas as peças e do quantitativo, com o objetivo de 

verificação de divergências de material ou falhas de fabricação.  

 
BRASÃO DO MINICIPIO: 

 

 

*Pode ser solicitado em formato digital transparente ao Município.
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 ANEXO II 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02). 
 
Ao Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
.............................................., 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-A 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) 

......................................................... 
(Nome, RG e Assinatura do Contador Responsável) 

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 III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

 
 
Pregão Presencial nº ...../2021 
 
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 2021. 
___________________________________________________ 
(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 
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02). 
 
 
 
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço 
completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº ..., Inscrição Estadual sob nº ... e Inscrição 
Municipal sob nº ..........., representada neste ato por seu (qualificação do outorgante), Sr. ..., 
portador da Cédula de Identidade RG n.º ... e CPF n.º..., nomeia e constitui seu bastante 
Procurador o Sr. ..., portador da Cédula de Identidade RG nº ... CPF nº..., a quem confere amplos 
poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante a Prefeitura Municipal de Piên, no 
que se referir ao PREGÃO N.º 027/2021, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas 
as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na etapa de 
lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na etapa de lance, negociar a redução 
de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da 
sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso 
administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão e atas de registro de preços, prestar 
todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar os demais atos pertinentes 
ao certame, em nome da Outorgante. 
A presente Procuração é válida até o dia .... 
 
 
................................................. 
(Local e data) 
 
.................................................... 
Nome e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 
RECONHECIDO POR VERDADEIRO EM CARTÓRIO. 
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 ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO. 
(Este documento deverá estar fora dos Envelopes nº 01 e 02). 

 
 
 
 

REF. PREGÃO Nº ... /2021 
 
Sr. Pregoeiro, 
 
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 .../2021, cujo objeto é.... 
 
 
.................................................... 
(Local e data) 
 
.................................................... 
Nome e Assinatura do Representante Legal 
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 ANEXO VI 
(razão social, CNPJ, endereço, telefone, e-mail) 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
À Prefeitura Municipal de Piên 
Sr. Pregoeiro, 
 
Ref.: Edital de Pregão nº __/2021 
 
 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 ...................... 
 
 
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. 
 
Indicar e-mail para envio da Nota de Empenho e demais informações pertinentes ao processo, 
além de conter declaração que se responsabiliza pela comunicação feita pelo e-mail indicado. 
 
Declaramos estar de acordo com todas as cláusulas do edital. 
 
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 2021. 

 
 

 
(nome legível, RG n° e assinatura do responsável legal) 
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 ANEXO VII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 107/2021 

PROTOCOLO 2886/2021 

 

1. Aos ................ dias do mês de ................. de 2021, autorizado pelo Pregão Presencial nº. 
107/2021, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto 
nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir 
estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município de Piên, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° XXXXXXXXXX, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, Sr. Maicon Grosskopf, portador da Carteira de Identidade RG nº. _________ 
- SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. ____________, neste ato assistido pelo Procurador do 
Município ___________, OAB/PR _________ e em conjunto com o Secretário Municipal ____, 
inscrito no CPF/MF sob o nº. ________ e o DETENTOR DA ATA ....................., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. ..................., Inscrição Estadual nº. ...................., 
Inscrição Municipal nº. ................, com endereço à ......................., neste ato representado 
por ........................., inscrito no CPF sob nº. ....................  

1.1. Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 107/2021, 
homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em XXX de XXXX de 2021, bem como a classificação 
obtida no certame, realiza-se a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS com o objeto 
Registro de preços para futura aquisição de uniformes escolares, kit de agasalhos e 
tênis, destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Piên, para o ano letivo 
de 2022, de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação. 

1.2. Os itens adquiridos seguirão as especificações, quantidades, preços unitários e globais 
ofertados pelas empresas classificadas no certame, conforme Tabela em anexo de Itens e valores 
extraídos a partir do sistema Equiplano. 
 
1.3. O valor total da presente Ata correspondente ao preço obtido no certame licitatório, é de 
R$______ (_________________________), no qual se inclui todos os tributos, diretos ou 
indiretos, sobre a execução do objeto. 
 
1.4. Integra e completa à presente Ata de Registro de Preços, para melhor caracterização dos 
serviços e resultados, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações 
ora contraídas e para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as 
condições expressas no Edital do Pregão Presencial nº. 107/2021 e seus anexos, bem como 
o Termo de Referência, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este 
contrato, definir sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado, bem como 
o CONTRATADO assume todas as exigências do Edital retro mencionado 

2. O Órgão Gerenciador efetuará seus pedidos ao Detentor da Ata, através da entrega da 
Autorização de Fornecimento/Serviço ou Nota de Empenho pela qual ocorrerá a despesa, 
mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile, na forma descrita 
no Edital de Pregão Presencial nº. 107/2021. 

3. O material deverá retirado pelo Município na jazida da licitante vencedora, sendo de 
responsabilidade da vencedora a escavação e o carregamento do material. 
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3.2. A licitante vencedora só deverá carregar os caminhões da contratante mediante a Nota de 
Empenho, encaminhada através de correio eletrônico ao endereço indicado no ato da sessão 
pública, devendo a entrega ser confirmada pelo responsável da contratada mediante mensagem 
eletrônica de retorno. 

3.2.1. A Contratada obriga-se a:  

a) Efetuar a entrega dos bens nas condições, no prazo e no local indicada pela Divisão 
solicitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, 
acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando detalhadamente o preço, as 
indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;   

b) Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, 
com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;  

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei º 8.078, de11 de setembro 
de 1990); 

d) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos; 

e) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do 
presente Termo de Referência; 

f) Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação;  

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

h) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou na Ata de registro de Preços;  

i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia 
e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.  

3.3. Pedidos em pequena quantidade não caracterizam justificativa para atrasos ou recusa de 
entrega. 

4. Os itens registrados serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou posterior 
verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a 
qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no recebimento definitivo 
que será realizado pelo servidor devidamente designado como fiscal pela Secretaria Solicitante, 
observado o prazo de até 05 (cinco) dias corridos de sua entrega. 

4.1. É designada fiscal da presente Ata de Registro de Preços: 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Daiane dos Santos 
 

5. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos 
termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Registro de Preços. 

5.1. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Detentora da Ata obrigada 
a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação a ser expedida pela 
Contratante, ou imediatamente, sob pena multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, 
até o limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não 
complementados, em conformidade com o item 10, II, “c” da presente Ata. 

5.2. Em caso de diferença de quantidade, fica a Detentora da Ata obrigada a providenciar sua 
complementação no prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação a ser expedida pela 
Contratante, ou imediatamente, sob pena multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, 
até o limite de 10 % (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou não 
complementados, em conformidade com o item 10, II, “c” da presente Ata. 

6. O pagamento será efetuado conforme a entrega dos produtos, através de depósito bancário, 
em até 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme disponibilidade 
financeira na fonte de recursos, no protocolo financeiro da Prefeitura, desde que devidamente 
atestada pela Secretaria solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União 
- DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.  

6.1. 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. 

6.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação fiscal. O prazo de 
pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões). 

6.3. Em caso de atraso de pagamento em relação ao item 6, o valor da nota fiscal poderá ser 
atualizado monetariamente INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), entre a data em que 
deveria ter sido adimplida a obrigação e o efetivo pagamento (conforme art.40, XIV, “c”, Lei 
Federal 8666/1993). 

7. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação do extrato. 

7.1. Em razão da vigência por 12 (doze) meses, somente serão deferidos eventuais reajustes de 
preços: 

a) Em razão de alteração significativa de valores de mercado que, comprovadamente, 
impeçam o fornecedor de continuar o fornecimento sem o reajuste; 

b) Mediante pedido escrito e fundamentado por parte do fornecedor; 

c) Pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor), caso tal índice seja suficiente para 
atualizar os valores para aqueles praticados pelo mercado. 
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 7.1.1. O pedido poderá ser feito pelo fornecedor ou pela Secretaria interessada e o reajuste 
poderá ser para mais ou para menos, de acordo com os preços praticados no mercado. 

8. Esta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão Gerenciador a firmar as contratações com 
o Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, 
a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do art. 15, § 4º 
da Lei Federal nº. 8.666/93. 

9. As despesas decorrentes dos pedidos de fornecimento correrão à conta dos códigos a seguir 
discriminados: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Dotação: 08.001.12.361.0009.2017  3390320000 
 

10. No caso de inexecução total ou parcial, ou ainda, atraso injustificado do objeto desta licitação, 
sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvado as situações devidamente 
justificadas e comprovadas, a critério da Administração Pública, garantia a ampla defesa e o 
contraditório, serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativamente ou não: 

I. Advertência. 

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município: 

II. Multa, nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao 
dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 10 (dez) dias. 
Vencido o prazo da Ata de Registro de Preço poderá ser considerada rescindida, a critério 
da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei 
nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo sem prejuízo da 
multa relativa à rescisão, prevista na letra “e” e perdas e danos. 

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 
Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa 
à rescisão, prevista na letra “e” e perdas e danos. 

c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto fornecido 
ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da rejeição, aplicar-
se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia decorrido, até o limite de 
10 % (dez por cento) do valor dos produtos não substituídos, corrigidos ou não 
complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra “e” e 
perdas e danos. 

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, e suas alterações, 
ou no instrumento convocatório ou ainda, na Ata de Registro de Preços, e não abrangida 
nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do valor 
da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e 
danos, prevista na letra “e” e perdas e danos. 
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 e) Pelo descumprimento parcial ou integral do Registro de Preços, que enseje rescisão, 
multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas e danos e das 
demais multas. 

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata de Registro 
de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar 
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no 
SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° 
da Lei 10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo de 
multa de 10 % (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais cominações 
legais. 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos resultantes e, após, decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no item anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, 
de acordo com a Lei nº. 8.666/93. 

10.1. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a detentora da Ata 
estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do Item 10, cumuladas com multas, 
tanto moratórias como sancionatórias. 

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se 
o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da rejeição, 
devidamente notificada. 

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados 
em Edital e nesta Ata de Registro de Preços. 

10.2. Além das penalidades citadas, a Detentora da Ata/Contratada ficará sujeita, ainda, às 
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

10.3. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu 
total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado ou da Proposta Atualizada, sem prejuízo 
de perdas e danos cabíveis.  

10.4. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à detentora da Ata as 
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do 
Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei. 

10.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que 
implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de declaração de inidoneidade, 
será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

11. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas 
hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito 
pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão. 
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 12. O fornecedor terá seu Registro de Preços cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 

d) presentes razões de interesse público. 

e) o cancelamento de Registro de Preços, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 
contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente. 

f) o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de 
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de 
caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado. 

g) a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta 
cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município. 

12.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e 
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador. 
12.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de 
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso 
fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

12.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita 
mediante publicação em imprensa oficial do Município. 

13. O Detentor da Ata deverá manter, enquanto vigorar o Registro de Preços e em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas pelo Edital de Pregão Presencial nº. 107/2021. 

14. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando todos os seus dispositivos, o 
edital de Pregão Presencial nº. 107/2021, as Autorizações de Fornecimento/Empenho com 
os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes 
disposições. 

15. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a procedeu, serão dirimidas 
no Foro de Piên, Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, esgotadas as 
vias administrativas. 

16. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, que vão assinadas pelo Prefeito Municipal de Piên, e pelo representante do Detentor, 
e duas testemunhas. 

 

Piên, XXX de XXXXX de 2021. 
 

 

59 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN 
ESTADO DO PARANÁ 

 

  

 

 

Maicon Grosskopf 

Prefeito Municipal 

Órgão Gerenciador 

(Razão Social) 

(Representante) 

Detentor da Ata de  

Registro de Preços 

 

.............................................. 

Procurador do Município 

OAB n° 

 

............................................................... 

Secretário Municipal  

Decreto n°  
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	5.2. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
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	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 Admin...
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	8.2.5. 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.
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	11.1. 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 repro...
	11.1.1. A pretensão referida no subitem 11.1 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 esclarecime...
	11.1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.
	11.1.3. 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.
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	12.1. 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 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das pr...
	12.1.1. As medidas referidas no subitem 12.1 poderão ser formalizadas por meio de requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário constantes do subitem 10.1. Também será aceito pedido de provid...
	12.1.2. 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.
	12.1.3. 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 pa...
	13. CREDENCIAMENTO:
	13.1. Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do PREGÃO, consoante previsão estabelecida no subitem 13.2 deste EDITAL, o representante da proponente entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie para participar do aludido proc...
	13.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases do PREGÃO, formular verbalmente lances ou ofertas na etapa...
	13.2.1. Quando se tratar de titular da empresa licitante: apresentar cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial, acompanhado de registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de so...
	13.2.2. Quando se tratar de representante designado pela empresa licitante: deverá apresentar instrumento público ou particular de procuração ou ainda carta de credenciamento (conforme modelo do ANEXO IV), datada e assinada pelo Diretor ou Representan...
	13.3. A documentação apresentada para fins de credenciamento (procuração pública ou particular ou contrato/estatuto social e cópia do documento de identificação do sócio ou representante) será anexada aos autos do processo, não sendo permitida a sua d...
	13.4. É admitido somente um representante por proponente.
	13.5. Não será admitido o credenciamento de uma única pessoa para representar mais de uma proponente, exceto nos casos em que se tratar de licitação por ITENS, em que comprovadamente as proponentes estejam apresentando propostas para ITENS distintos.
	13.5.1. A comprovação a que se refere o item anterior será feita durante a avaliação das propostas.
	13.5.2. Caso duas ou mais proponentes tenham nomeado o mesmo representante legal para o credenciamento do pregão e se verifique que estas formularam proposta para os mesmos itens ou ITENS o representante designado pelas proponentes deverá optar por co...
	13.6. A ausência da documentação relativa ao credenciamento ou sua apresentação em desconformidade com as exigências previstas não impossibilitará a participação da proponente neste PREGÃO, mas impedirá que a mesma tenha possibilidade de formular lanc...
	14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01):
	14.1. Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 01), conservando intactos os ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02) e sob sua guarda.
	15. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
	15.1. O PREGOEIRO examinará as PROPOSTAS DE PREÇOS sempre levando em conta as exigências fixadas nos itens 6, 7 e 8.
	15.1.1. O exame envolvendo o objeto ofertado implicará na constatação da conformidade do mesmo com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para atendimento das necessidades do órgão licitante.
	15.2. Definidas as PROPOSTAS DE PREÇOS que atendam às exigências acima, envolvendo o objeto e o valor, o PREGOEIRO elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência ao critério do MENOR PREÇO POR LOTE.
	16. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
	16.1. Será desclassificada a PROPOSTA DE PREÇOS que:
	a) deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente apresentação, inclusive quanto à especificação de itens;
	b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;
	c) oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;
	d) apresentar ITEM com preço superior ao máximo estimado pela Administração.
	17. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS:
	17.1. Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, O PREGOEIRO selecionará, sempre com base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a proposta de menor preço e todas aquelas que tenham oferecido propostas em valores sucessivo...
	17.1.1. Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas em conformidade com a previsão estabelecida no subitem 17.1, o PREGOEIRO selecionará, sempre com base na classificação provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores, qua...
	17.1.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para efeito da definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras:
	a) proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10% (dez por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 03 (três) propostas válidas para a etapa de lances, conforme previsto no subitem 17....
	b) todas as propostas coincidentes com um dos 03 (três) menores valores ofertados, se houver.
	17.1.3. Na hipótese da ocorrência das previsões relacionadas no subitem 17.1.2, letras “a” e “b”, para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes empatadas, a correspondente definição será levada a efeito por meio d...
	17.1.4. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o PREGOEIRO poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor avaliação das regras editalícia, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer out...
	18. OFERECIMENTO/INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS:
	18.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas/lances verbais, dar-se-á início ao oferecimento destes, os quais deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes.
	18.1.1. Somente serão aceitos lances verbais que sejam inferiores ao valor da menor proposta escrita ou do último menor lance verbal oferecido.
	18.2. O PREGOEIRO convidará individualmente as proponentes classificadas para oferecimento de lances verbais, de forma sequencial, a partir da proponente da proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da p...
	18.3. Quando convocado pelo PREGOEIRO, a desistência da proponente de apresentar lance verbal implicará na exclusão da etapa de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para a classificação final.
	18.4. A etapa de oferecimento de lances verbais terá prosseguimento enquanto houver disponibilidade para tanto por parte das proponentes.
	18.5. O encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerá quando todas as proponentes declinarem da correspondente formulação.
	18.6. Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances e classificadas as propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance, sempre com base no último preço/lance apresentado, o PREGOEIRO examinará a...
	18.7. É facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente de menor preço, para que seja obtido preço melhor.
	18.8. Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
	18.9. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do objeto e do preço, também é facultado o PREGOEIRO negociar com a proponente da proposta de menor preço, para que seja obtido preço melhor.
	18.10. O PREGOEIRO deverá comparar os preços apresentados com os atuais praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento, e/ou de todos os ...
	18.11. O PREGOEIRO poderá solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos após o término da fase competitiva de ofício ou em eventual questionamento feito por terceiro, concedendo um prazo máximo de 03 (três) dias úteis para que o prop...
	18.12. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço acarretará a desclassificação do proponente.
	18.13. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento de falha formal relativa à documentação na própria sessão.
	18.14. Para efeito do saneamento a que se refere o subitem 18.13 a correção da falha formal poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento e/ou substituição de documento, ou com a verificação...
	18.15. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no EDITAL, a proponente será declarada vencedora.
	18.16. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, O PREGOEIRO examinará a oferta subsequente de menor preço, decidindo sobre sua aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quant...
	18.17. Sendo a proposta aceitável, o PREGOEIRO verificará as condições de habilitação da proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada venced...
	19. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO:
	19.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro efetuará consulta aos cadastros descritos no item 8 e seus subitens a fim de comprovar a regularidade de situação do autor da proposta.
	19.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
	19.4. 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.
	19.4.1. 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 i...
	19.4.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto 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 or...
	19.5. Todas as certidões exigidas deverão ser expedidas pela sede do domicílio da licitante.
	19.6. 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 ...
	19.7. Não serão aceitos protocolos de solicitação de certidões ou de quaisquer outros documentos em substituição daqueles exigidos no presente Edital e seus Anexos.
	19.8. A falta ou irregularidade de qualquer dos documentos mencionados acarretará a inabilitação do concorrente.
	19.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
	20. RECURSO ADMINISTRATIVO:
	20.1. Por ocasião do final da sessão, a proponente que participou do PREGÃO ou que tenha sido impedida de fazê-lo, se presente à sessão, deverá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer.
	20.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando me...
	20.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.
	20.4. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informados, à autoridade competente para decisão.
	20.5. Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e horários previstos no subitem 10.1 deste EDITAL.
	20.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
	21. ADJUDICAÇÃO:
	21.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo ao PREGOEIRO 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. Cabe 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 a Ata de Registro de Preços, 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/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
	24.1. Os itens objeto deste PREGÃO serão registrados em Ata de Registro de Preços e contratados consoante às regras próprias do Sistema.
	24.2. A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pelo Departamento de Licitações e Compras sito à Rua Amazonas, nº 373, ...
	24.2.1. Não sendo assinada a Ata de Registro de Preços, poderá o órgão licitante convocar as outras proponentes classificadas, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 153/2011...
	24.3. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove a data do correspondente recebimento, inclusive por e-mail.
	24.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Licitante. Não havendo decisão, a assinatura da Ata de Registro de Preços deverá...
	24.5. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Licitante poderá verificar, por meio da Internet, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições ...
	24.6. Também para assinatura da Ata de Registro de Preços e para a aquisição dela decorrente ou para retirada da Nota de Empenho, a proponente adjudicatária deverá indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos doc...
	24.7. A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos ou aceitar/retirar o instrumento equivalente dela decorrente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da pro...
	24.8. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, respeitadas as disposições contidas no art. 65 da Lei Federal 8.666, de 1993.
	24.8.1. O preço registrado poderá ser revisto em razão de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornec...
	24.8.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
	24.8.2.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
	24.8.2.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
	24.8.2.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
	24.8.3. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder manter o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá:
	24.8.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e;
	24.8.3.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
	24.8.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis e necessárias para obtenção da contratação mais vantajosa para a Administração.
	24.9. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 meses, a contar da data de sua publicação.
	25. CUMPRIMENTO COM OS ITENS OBJETOS DO PREGÃO:
	25.1. Os itens objetos deste PREGÃO serão apresentados nos exatos termos levados a efeito durante a vigência da Ata de Registro de Preços, firmado pagamento através de Nota de Empenho, sem qualquer despesa adicional não constante da proposta apresenta...
	25.2. Os itens efetivamente solicitados serão analisados e acompanhados pelo servidor designado Fiscal da Ata de Registro de Preços, o qual apurará a compatibilidade dos itens com as especificações pactuadas na presente licitação, envolvendo a qualida...
	25.2.1. Para a providência de que trata o item anterior, a Administração poderá fazê-lo a qualquer momento enquanto se vigorar a Ata de Registro de Preços.
	25.3. Em caso de não cumprimento parcial ou total de algum item estabelecido no presente objeto deste PREGÃO, fica a Detentora da Ata de Registro de Preços obrigada a ADEQUÁ-LO no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da notificação a ser expedi...
	25.4. O fornecimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, na própria Ata d...
	26. PRAZO E LOCAL DA ENTREGA DOS ITENS:
	26.1. O objeto deste PREGÃO passará a vigorar de acordo com o estabelecido pela Secretaria responsável pela Ata de Registro de Preços, a partir da consolidação do mesmo, no horários, itinerários e frequência estabelecidos no ANEXO I do presente edital.
	27. PAGAMENTO:
	27.1. O pagamento será feito por crédito em conta bancária da licitante vencedora ou via boleto bancário até o 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente ao mês qual o serviço se referencia, ou a contar prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da Nota...
	27.1.1. 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.
	27.2. 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.
	27.3. 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 materiai...
	27.4. 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 adim...
	28. DISPENSA DE GARANTIA:
	28.1. Não será exigida a prestação de garantia, para a contratação decorrente deste PREGÃO.
	29. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
	30. DISPOSIÇÕES GERAIS:
	30.1. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 e ao art. 34, § 1º, III da Lei Complementar Municipal nº 1/2015 (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 176/2016), no que se refere ao lo...
	30.2. As normas disciplinadoras deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse público, da finalidade e da segurança do Contrato / Ata de...
	30.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
	30.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.
	30.3.2. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estab...
	30.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundament...
	30.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da proponente, desde que possíveis à exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do PREGÃO.
	30.6. A proponente assume o custo para a preparação e apresentação de sua proposta, sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por esta despesa, independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO.
	30.7. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das condições previstas neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a não obrigatoriedade da promoção das contratações derivadas do sistema de Registro de Pre...
	30.8. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos colacionados em qualquer fase do PREGÃO.
	30.9. A proponente Detentora da Ata de Registro de Preços ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor de cada contrato ou outro instrum...
	30.9.1. As supressões e/ou acréscimos referenciados serão considerados formalizados mediante aditamento contratual.
	30.10. A proponente se obriga a manter, durante todo o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços/Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
	30.11. A assinatura da Ata de Registro de Preços não implicará em direito exclusivo à contratação.
	30.12. Este Edital e seus Anexos, bem como as propostas das proponentes beneficiárias, farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
	30.13. Os ENVELOPES Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das proponentes não convocadas para assinarem a Ata de Registro de Preços deverão ser retirados no endereço apontado no subitem 10.1, depois de formalizada a referida Ata.
	30.14. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo PREGOEIRO, com base na legislação federal e municipal incidentes, e nos princípios gerais de direito.
	30.15. 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 apres...
	30.15.1. Ocorrendo a previsão delineada no item anterior na fase de habilitação, a documentação a ser reapresentada deverá ser apenas a documentação em desconformidade com o solicitado no item 8.1 deste Edital.
	30.16. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo terceiro do art. 41 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
	30.17. Será competente o foro da Comarca de Rio Negro, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste PREGÃO.
	31. DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS:
	31.1. O preço do valor registrado não sofrerá qualquer tipo de correção ou reajuste durante a vigência do presente termo.
	31.2 O Detentor da Ata de Registro de Preços, 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...
	31.2.1. 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 mercado vigente à época.
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