Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 30/2018 - PMNL
Entidade Promotora: Município de Nova Laranjeiras - Paraná.
Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados pelo Decreto nº 352/2017 , de
23/10/2017, composta pelos senhores:
Pregoeiro: Valdecir Alves de Med eiros;
Pregoeiro Suplente: Marcos André Santi;
Equipe de Apoio: Chaiane Mioranza, Fátima Trento e Anilto n Jeferson Alves dos
Santos.
Data de Emissão: 07 de Maio de 2018.
Data de Abertur a: 22 de Mai o de 2018.
Horári o: 09 :00 hor as.
O Município de Nova La ranjeiras, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 95.5 87.648/0001 -12, com sede a Rua Rio
Grande do Sul, 2122 - Centro, Nova Laranjeiras - Paraná - Fone (42) 3637 -1148,
convida V. S.a. a participar da Licitação Pregão Pr esencial, ti po menor preç o
por item, a realizar -se na Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei
Federal 8.666/93, 10.520/ 2002, com o Decretos Federal 3.555/2000, 5455/ 2005
e 5504/2005, e com a Lei complementar 147/2014, com os Decretos Municipais
nº 136/2006 e 34/2007 e com o descrito neste edital.
Os anexos poderão ser retirados na sede da Prefeitura Municipal, no
endereço supracitado , junto ao Departamento de Licitações ou através do e mail: licitacao@novalaranjeiras.pr.gov.br .
Os envelopes contendo a Proposta de P reços e os Documentos de
Habilitação, deverão ser protocolados no setor de licitações da Prefeitura
Municipal, no endereço supra mencionado , bem como o credenciamento dos
represe ntantes das empresas até às 08:30 (oito e trinta) hor as do dia 22 de
maio de 2018.
1. OBJETO
1.1 O objeto da presente licitação é a c ontr ataç ão de empr esa de seguros, par a
prestação de serviços de s eguro de máquina rodoviári a e v eí culos da fr ota
municipal , conforme as especificações descritas no termo de referência
(Modelo - Anexo II).
1.2 Os veículos e máquina deverão ser vistoriados se necessário, junto ao
Parque de Máquinas do Município , sito à Rua Rio Grande do Sul, s/nº - Centro Nova Laranjeiras - Pr, sem custo adicional ao contratante.
1.2.1 Após a formalização da apólice, a proponente
atendimento 24 (vinte e quatro) horas ao contratante.

deverá

manter

Página 1 de 50

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

2. DAS CONDIÇÕES PA RA PARTICIPAÇÃO
2.1 Somente poderão participar desta Licitação as empresa s:
2.1.1 Estabelecidas no país do ramo pertinente ao objeto da licitação que
satisfaçam as condiçõ es e disposições contidas neste Edital e seus Anexos.
2.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas
em quaisquer das hipó tese s a seguir elencadas:
a) Que se encontrem sob falência, co ncordata, concurso de credo res, dissolução
ou liquidação;
b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição,
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
c) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas
com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas
esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na
imprensa oficial, conforme o ca so, pelo órgão que o praticou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição. As consultas serão realizadas
nos portais do TCU https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=2046:5 e do TCE-PR
http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx
d) Estrangeiras que nã o funcionem no País.
e) Que seja serv idor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação , conforme art. 9°, inciso III da Lei 8.666/93 ;
f) Que tenha em seu quadro social, gerente,
administrador, controlador ou conselheiro que
Vereadores , ocupantes de cargo em comissão ou
cônjuges e companheiros, conforme § 9º do
Municipal.

diretor, sócio, proprietário ,
seja Prefeito, Vice-Prefeito,
função de confiança, ou seus
art. 105 -A da Lei Orgânica

2.3 Este edital não é exclusivo para Micro empresa e/ou Empresa de Pequeno
Porte (ME/EPP/MEI), e não possui cota reservada considerando a natureza do
objeto a ser contratado nos termos do art. 3º, § 4º, inciso VIII da LC 123/2006
e alterações p romovidas pela LC 147/2014 .
2.3.1 O fato do edital não ser exclusivo para Microempresa e/ou Empresa de
Pequeno Porte (ME/EPP/MEI), não impede sua participação neste certame ,
ainda, o mesmo contempla os benefícios da regularidade fiscal e o empate
ficto, para as empresas enquadradas nesta condição .
2.4 O Pregoeiro e Equipe de Apoio, no uso de suas atribuições , com fulcro no
artigo 49, Inciso II e III da Lei Complementar 123/2006 e alterações promovidas
pela Lei Complementar 147/2014, justifica a não aplicação de Licitação Exclusiva
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para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos termos do Art. 48 Inciso I
da LC 123/2006 e alterações promovidas pela LC 147/2014, devido ao fato de
que após pesquisa de mercado, foi verificado que não houveram fornecedores
competitivos enquadrados como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.


LEI COMPLEMENTAR 1 23/2006

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar
quando:
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados
como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local o u
regionalmente e capazes de cumpr ir as exigências estabelecidas no instrumento
convocatório;
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas
de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou
representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;
2.4.1 O Município visa sempre a obtenção da melhor proposta, ou seja, se o
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar
prej uízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, não existe
motivos para dar tal exclusividade na contratação.
a) A lei exige que o tratamento diferenciado se mostre vantajoso, o que
significa:
i)

pagar o melhor preço, aliado à

ii)

melhor opção para a Administração Pública.

b) Observa-se que estão na balança dois princípios de peso constitucional: de
um lado o sistema de proteção ao pequeno negócio e de outro a economicidade,
pois não pode a Administração Pública incorrer em prejuízo econômico para
fazer valer uma política pública. Ademais, a economicidade vem acompanhada
da escolha mais benéfica sob o ângulo dos melhores resultados para a
Administração, pois não há valia alguma se perseguir tão somente o menor
preço se o objeto não se prestar à melhor utilidade.
c) Trata-se tão somente da equação custo -benefício, “a vantajosidade abrange a
economicidade, que é uma manifestação do dever de eficiência. A
economicidade impõe a adoção da solução mais conveniente e eficiente sob o
ponto de vista da gestão dos recursos públicos. Toda ativ idade administrativa
comporta um enfoque sob o prisma do custo -benefício”.
d) De Resto, o processo não exime a participação de Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, desde que as mesmas sejam competitivas em relação ao
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mercado. Pois, os benefícios estão claramente dispostos no edital.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 No início da sessão, cada licitante poderá credenciar apenas um
representante, o qual deverá identificar -se junto ao Pregoeiro , apresentando a
respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e co mprovando, por
meio de instrumento próprio, poderes para formulação de pro postas (lances
verbais), oferta de desconto e para a prática dos demais atos inerentes ao
certame. (Modelo - Anexo III), acompanhado do contrato social e/ou ultima
alteração co nsolidada devidamente autenticado.
3.1.1 Os documentos mencionados no Item anterior, inclusive o documento de
identificação do representante credenciado, deverão ser apresentados em
fotocópias autenticadas ou fo tocópias sim ples, acompanhadas dos respectivos
originais, para a devida autenticação, pela Equipe do Pregão ou já autenticados
por cartório competente.
3.1.2 A comprovação de microempresa e empresa de pequeno porte, deverá ser
feita juntamente com o crede nciamento, mediante apresentação de declaração
firmada pelo rep resentante legal, de que se enquadra no conceito de ME , EPP
ou MEI, sob as penas da lei (Modelo - Anexo VIII) , acompanhada da Certidão
Simplificada da Junta Comercial.
3.1.3 O credenciamento ( Modelo - Anexo IV), dever á ter firma reconhecida em
cartório, da assinatura do representante legal.
3.2 Se a empresa se fizer representar por procurador, faz -se necessário o
credenciamento atrav és de outorga por instrumento público ou particular; neste
último caso mediante apresentação do ato constitutivo da Empresa, para
identificação daquele que outorgo u os poderes ao seu representante. Tanto o
instrumento público como o particular deverá conter menção expressa de que
lhe confere amplos po deres, inclusiv e para formular ofertas e lances de preços,
para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos,
bem como, demais atos pertinentes ao certame.
3.3 Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio -gerente, diretor o u
proprietário , deverá comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim
assumir o brigações em decorrência de tal investidura.
3.4 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
3.5 Iniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa
devidamente credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratório
com poderes específicos, salvo por caso fortuito ou força maior.
3.6 A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 3.2 e 3.3 não
implicará a exclusão da e mpresa em participar do certame, mas impedirá o
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representante de se manifestar na apresentação de lances verbais e demais
fases do procedimento licitatório.
3.7 Os documentos que credenciam o representante deverão ser entr egues
separadamente dos envelopes de números 01 e 02.
4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta
de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro,
em conformidade com este Edit al e seus Anexos, no lo cal e horário
determinados no preâmbulo do presente edital.
4.2 Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s)
Empresa(s) licitante(s) entregará (ão) os env elopes contendo a(s) proposta(s) de
preços e os documen tos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse
momento a admissão de novos licitantes.
4.2.1 As licitantes deverão entregar ao Pregoeir o, declaração assinada pel o
representante leg al de que cumpre pl enamente os requisitos de habilitação.
(Modelo - Anexo V).
4.3 O envelope da Proposta de Preços dev erá ser expresso, em seu exterior, as
seguintes informações:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
PREGÃO PRESENCIAL N º 30/2018 - PMNL
RAZÃO SOCIAL E N º DO CNPJ DO PROPONEN TE
4.4 O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu
exterior, as seguintes informações:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICIPIO DE NOVA LARANJEIRAS
PREGÃO PRESENCIAL N º 30/2018 - PMNL
RAZÃO SOCIAL E N º DO CNPJ DO PROPONEN TE
4.5 Inicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, após, o
Envelope 02 - Documentos de Habilitação.
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1 ALÉM DA PROPOSTA FORMAL, deverá ser apresentada PROPOSTA EM MÍDIA
DIGITAL, prefer encialmente em CD ou DVD (c om a extensão .esl ), nos
par âmetr os do Sistema Equi plano conforme programa de ger ação de proposta
disponível no site : w ww.equiplano.com.br

Página 5 de 50

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

No rodapé clique em: Cotação e Proposta
Clique nos links abaixo para s alvar os programas e o manual
Cotações
Manual para For necedor es
Propostas
6.1.1 Para preenchimento e emissão da proposta será necessário a utilização do
programa de Geraç ão de Pr oposta e Aquivo Digital. esl, os quais deverão ser
solicitado s por e -mail no endereço: licitacao @novalaranjeiras.pr.gov.br .
5.2 O arquivo .esl dev erá conter:
a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominação da licitante, com seu
endereço completo (logradouro, número, bairro e CEP) , telefone fixo/fax,
telefone móvel, endereço eletrônico (e -mail), número de inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ;
b) Dados Bancários: Banco, Agência, Nome, Cidade, Estado, Conta e Data de
Abertura se houver;
c) Dados do Representante: Nome completo , documentos pessoais, endereço
completo (logradouro , número, bairro e CEP), telefone fixo, telefone móvel e
endereço eletrônico (e -mail);
d) Dados do Quadro Societário: Nome completo , documentos pessoa is, endereço
completo (logradouro, número, bairro e CEP) , telefone fixo, telefone móvel,
endereço eletrônico (e -mail), e ato constit utivo;
5.3 Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias ,
a contar da data de sua apresentaçã o.
5.4 Prazo de entrega, não poder á ser infer ior a 12 (doze) meses , a contar da
data de assinatura do Contrato e/ou Ata de Registro de Preços.
5.5 Serão desclassificadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta
preferencialmente em CD ou DVD;

em

formato.esl

em

mídia

digital

- O Sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura não reconhecer, ler ou
desconhecer o co nteúdo d a mídia, por falha na mídia o u falha o peracio nal da
empresa.
5.6 As propostas dev erão conter o preço unitário e total por item, em moeda
corrente nacional, expressos em algarismos, sem previsão inflacio nária. Em caso
de divergência entre o s valores unitários e totais, serão considerados os
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primeiros.
5.7 Os preços apresentados na proposta devem incluir todo s os custos e
despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de
administração, serviços, encargos s ociais, trabalhistas, seguros, treinamento,
lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao cumpr imento
integral do objeto deste Ed ital e seus Anexo s.
5.8 Quaisquer tributo s, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da
proposta o u incorr etamente cotados que não tenham causado a desclassificação
da mesma por caract erizar preço inexeqüível no julgamento das propostas,
serão considerados como inclusos nos pr eços, não sendo considerados pleito s
de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços ser fo rnecidos
sem ônus adicionais.
5.9 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da
licitante, das co ndições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.10 Serão desclassificadas as pr opostas que não atenderem as especificações e
exigências do presente Edital e de seus An exos e que apresentem omissões,
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o ju lgamento, ou ainda que
apresentarem valores acima do fixado no presente Edital.
5.11 Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a
prestação dos serviço s, objeto desta licitação, sendo desco nsiderada qualquer
reivindicação de pagame nto adicional dev ido a erro ou má interpretação de
parte da licitante.
5.12 O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros
aspectos que beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do
procedimento .
5.13 As quantidades dos itens indicados no Anexo II poderão sofrer alterações
para mais ou para menos, conforme disposto no art. 65, § 1º da L ei nº 8.666/93 .
5.14 Todo e qualquer fornecimento dos serviços fora do estabelecido neste
edital, em desacordo com as especificações, se rá imediatamente notificado à(s)
licitante(s) vencedora(s), que ficará (o) obrigada(s) a substituir prontamente,
correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo -lhes aplicadas, também,
as sanções previstas neste edital.
5.15 Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas
neste Edital.
5.16 Juntamente com a proposta de pr eços a s licitantes dever ão apresentar
declar ação, que os pr eços expressos na proposta apresentada c ontempl am os
preços compatíveis aos praticados no mercado l oc al/regional atualmente
(Modelo - Anexo IX).
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5.16.1 Anexo e/ou incluso à Proposta de Preços, a propo nente deverá
obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, informar os valores individuais
da “Fr anquia Reduzida” .
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro .
6.2 Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe
de apoio e credenciados que desejarem.
6.3 No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de
menor preç o por item.
6.3.1 Serão desclassificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo
fixado por item.
6.4 Lido os preços, o Pregoeiro relacio nará todas as propostas cl assificadas em
ordem crescente.
6.5 Dentre as licitantes classificadas serão selecionadas para a fase de lances
verbais a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM e as demais propostas cujos
valores estejam no intervalo de no máximo 10% (dez) por cento da propost a de
menor valor.
6.6 Quando não for possível obter pelo menos 03 (três) propostas escritas de
preços, nas condiçõ es do subitem acima, serão classificadas as melhores
propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), salvo empate, para
poderem partici par da etapa de lances verbais.
6.7 A validade do pregão não será comprometida se for inviabilizada a fase de
lances em virtude da apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta
escrita, como também a classificação de apenas 02 (duas) ou menos propo stas
escritas de preço não inviabilizará a realização da etapa de lances verbais ou
fase de negociação.
6.8 Em continuação, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais
pelos lançadores selecionados, que deverão formular lances de sucessivam ente,
em valores distintos e decrescentes.
6.9 O Pregoeiro fará uma rodada de lances convidando o representante da
licitante que ofereceu a proposta escrita de MAIOR PREÇO POR ITEM, a fazer o
seu lance e, em seguida, os representantes das demais empresas selecionadas
na ordem decrescente de preço, e assim sucessivamente até que se obtenha a
proposta de MENOR P REÇO POR ITEM.
6.10 Só serão aceitos lances verbais inferiores ao ultimo menor percentual
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obtido.
6.11 O licitante que não apresentar lance em u ma rodada não ficará impedido
de participar de nova rodada, caso ocorra e o licitante não tenha expressamente
declarado que encerro u seus lances .
6.12 Em não havendo mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas às ofertas, exclusiv amente segundo o critério de MENOR PREÇO POR
ITEM.
6.13 As Microempresas e Empresas de P equeno Porte, sediadas no âmbito
regional, terão a prioridade de co ntratação, desde que apresentem ao final da
fase de lances, valores até o limite de 10% superiores do melhor preço válido,
conforme disposto no Art. 48, § 3º da Lei Complementar 123/2006 e alterações
incluídas pela Lei Complementar 147/2014.


Entende-se por sediadas no âmbito regional, as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, que estejam localizada s na região do
Território da Cidadania - Cantuquiriguaçu, a qual abrange uma área de
13.986,40km² e é composta por 20 municípios:



Porto Barreiro, Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Catanduvas, Espigão
Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, Guaraniaçu, Ibem a, Laranjeiras
do Sul, Marquinho, Nova Laranjeiras, Pinhão, Quedas do Iguaçu, Reserva
do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Três Barras do Paraná, Virmond e
Diamante do Sul.
http://www.territorio sdacidadania.gov.br/
Fonte: Sistema de Info rmações Territoriais http://sit.mda.gov.br

6.13.1 A prioridade prevista no item “ 6.13”, justifica -se devido a necessidade de
promoção do desenvo lvimento econômico social no âmbito regional e ampliação
da eficiência das políticas públicas.
6.14 Ocorrendo o empate ficto, será ad otado o seguinte procedimento:
6.14.1 Empate Ficto é a faculdade que as MEs e EPPs possuem num certame
licitatório de apresentar uma nova proposta, após o encerramento da disputa,
caso a proposta destas sejam iguais ou até 5 % superior a proposta da lici tante
mais bem classificada.
a) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se enquadrem na situação de em pate ficto, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar proposta melhor;
b) não sendo habilitada a microempresa ou empresa de pequeno porte,
vencedora, serão conv ocadas as remanescentes, observada a ordem
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classificatória, pa ra o exercício do mesmo direito.
6.15 Na hipótese de não ocorrer nenhum lance verbal, será verificada pelo
Pregoeiro a aceitabilidade da pro posta escrita de menor preço, face ao valor
estimado para a co n tratação, decidindo a respeito.
6.16 Em todos os casos, será facultado ao Pregoeiro negociar diretamente com
as licitantes em busca do menor preço.
6.17 Não ficará fixado o limite mínimo do valor de cada lance, ficando a cargo
do Pregoeiro decidir a respeito .
6.18 A desistência em apresentar lance verbal, quando co nvocado pelo
Pregoeiro, implicará a exclusão do licita nte da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.
6.19 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando -se o
proponente desistente às penalidades constantes dest e Edital.
6.20 Caso não se realize lance verbal, será verificada a conform idade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, se
atender as necessidades da administração o pregão será validado e passará para
a fase seguint e.
6.20.1 O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de melhor valor com
vistas ao aumento do desconto.
6.20.2 Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da
proposta de maior desconto, decidindo motivadamente a respeito .
6.20.3 Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as co ndições
do edital e estando o seu preço compatível com o praticado no mercado, esta
poderá ser aceita, podendo o Pregoeiro negociar visando obtenção de preço
melhor.
6.21 Após a finalizaç ão das etapas de classificação (propostas escritas, lances
verbais e negociação , se houver), proceder -se-á a abertura do envelope DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do licitante vencedor (classificado em primeiro
lugar), caso este seja inabilitado será aberto o e nvelope de habilitação do 2º
lugar e assim sucessivamente até que o seguinte classificado que preencha as
condições de habilitação seja declarado licitante vencedor, nas condições por
ele propostas.
6.22 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será
declarado vencedor, sendo -lhe adjudicado o objeto do certame.
6.23 Da reunião, lavrar -se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
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ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro ,
pela equipe de apoio e pelos licitantes presentes; a estes, sendo -lhes facultado
esse direito.
6.23.1 Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será
registrado pelo Pregoeiro, presumindo -se concordância de tal licitante com
todos os seus t ermos e conteúdo, ficando precluso o direito de recurso.
7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABI LITAÇÃO
7.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os
requisitos relativos à: habilitação jurídica; qualificação econômico -financeira;
regularidade fiscal.
7.1.1 Os documentos comprobatórios pertinentes à habilitação jurídica,
qualificação econômico -financeira e regularidade fiscal deverão se encontrar
dentro do Envelope Nº 02 (Documentos de Habilitação).
7.1.2 Será
documentos
divergências
informações

comprovada a veracidade das informações constantes nos
apresentados, mediante diligência via on line, caso haja
entre o documento apresentado e o verificado, prevalecerá às
on line .

7.1.3 Os documentos de habilitação ou credenciam ento deverão ser
autenticados por cartório competente, ou por servidor devidamente qualificado.
7.1.3.1 As autenticações que por venturas dependerem do servidor terão que
ser obrigatoriamente, efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão.
7.1.3.2 Não serão autenticados documentos na sessão, salvo para observar o
Art. 4º do Decreto Federal nº 3555/2000.
7.2. As empresas deverão apresentar, dentro do Envelope Nº 02 (Documentos
de Habilitação), os do cumentos abaixo relacionados, em plena validade:
7.2.1 - RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigo r devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por ações, acom panhado de documentos de eleição de seus administradores;
b.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcio namento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir ;
e) Certificado da Condição de Microempreendedor individual em se tratando de
microempreendedor;
f) Comprovação da Situação junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ.
7.2.2 - RELATIVOS À RE GULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de regularidade para c om a Fazenda Federal, mediante apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da
União (Certidão Conjunta RFB/PGFN);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, mediante apresentação
Negativa de Débitos Relativos a Tributos e de Dívida Ativa Estadual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou o utra equivalente, mediante apresentaç ão Negativa de Débitos
Relativos a Tributos e de Dívida Ativa M unicipal;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei ;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei nº 12.440, de
7 de julho de 2011).
7.2.3 - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Comprovação de Registro/Habilitação da seguradora para o exercício

da atividade no ramo de seguro pertinente ao objeto da licitação,
emitida pela Superintendência de Seguros Privados do Ministério da
Fazenda - SUSEP atualizada;
b) Certidão de Administradores junto a Superintendência de Seguros

Privados - SUSEP.
7.2.4 - RELATIVOS À QU ALIFICAÇÃO ECONÔMICO -FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da licitante;
a.1) As certidões, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter data de
expediç ão não s uperior a 90 (noventa) dias , da data prevista para apresentação
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dos envelopes.
7.3 - DECLARAÇÕES
Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada
pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Declara que não é servidor público ou dirigente de órgão ou entidade
contratante ou respo nsável pela licitação, (Modelo - Anexo III), nos Termos do
art. 9°, inciso III da Lei 8.666/93 ;
b) Declara ainda, que não possui em seu quadro social, gerente, diretor, sócio,
proprietário, administrador, co ntrolador ou conselheiro que seja Prefeito , Vice Prefeito, Vereadores, ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança,
ou seus cônjuges e companheiros, (Modelo - Anexo III), nos Term os do art. 105 A § 9º da Lei Orgânica Municipal;
c) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à dis po sição e tomou
conhecimento de to das as informações, co ndições locais e grau de dificuldade
da entrega (Modelo - Anexo V);
d) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal
(Modelo - Anexo V);
e) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na
forma do Art. 32, § 2 o , da Lei nº 8.666/93 ( Modelo - Anexo V); e
f) Declara que não po ssui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos
de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constitu ição Federal e art. 27, V,
da Lei nº 8.666/93. ( Modelo - Anexo VII);
g) Declara so b as penas da lei, para os devidos fins, que os preços expressos na
proposta apresentada contemplam os preços compatíveis aos praticados no
mercado local/regional atualmente (Modelo - Anexo IX).
7.4 NOTA IMPORTANTE:


Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos
Federais, Estaduais e Municipais, em qualquer esfera de Poder
(Legislativo, Executiv o e Judiciário), que impeça a expedição de
documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à
apresentação do documento que não pôde ser apresentado na data da
abertura dos envelopes do certame, em a té 05 (cinco) dias úteis após o
encerramento da greve.
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No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que
demonstre que a licitante está irregular perante determinado órgão),
haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de acordo com o
previsto no artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº 8.666/93.
Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou
contrato), vindo o C ontratado apresentar certidão positiva (o u
documento que demonstre que a licitante está irregular perante
determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento
de cláusula do contrato, conforme artigo 55, inciso XIII c/c artigo 78, I da
Lei Federal nº 8.666/93.

7.5 As ME e EPP, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal e trabalhista, a empresa não será declarada inabilitada, e será assegurado
o prazo de 5 (cinco) dias úteis cujo termo inicial corresponderá ao momento e m
que o propo nente for declarado o vencedo r do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagam ento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.6 Considera -se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano -calendário, receita bruta igual ou inferior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
7.6.1 Consideram -se empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa
jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano -calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reai s).
8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRI O
8.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar
o presente edital.
8.2 As solicitações de esclarecimentos, de providências ou as im pugnações do
presente edital deverão ser protocol adas na Prefeitura Municipal na divisão de
licitações,
ou
encaminhadas
através
do
e -mail:
licitacao@novalaranjeiras.pr.gov.br , em prazo não inferior a 0 2 (dois) dias úteis
anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
8.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (v inte e quatro)
horas e informar ao recorrente, Decreto nº 3 .555/2000, artigo 12.
8.4 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data p ara
a realização do certame, devendo -se cumprir o devido prazo legal.
9. DOS RECURSOS
9.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar im ediata e
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motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3
(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes
desde logo intimados para apresentar co ntra -razões em igual número de dias,
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo -lhes
assegurada vista imediata dos autos.
9.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo
Pregoeiro ao vencedor.
9.3 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
9.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
9.5 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vencedor.
10. DA ADJUDICAÇÃO
10.1 Caso não haja recurso, o Pre goeiro, na própria sessão pública, adjudicará o
objeto do certame à licitante vencedora, encaminhando o processo para
homologação pelo Prefeito Municipal.
10.2 Ao Município de Nova Laranjeiras , fica assegurado o direito de revogar ou
anular a presente lic itação, em parte ou no todo, em decisão justificada. Em
caso de revogação ou anulação parcial do certame, o MUNICÍPIO poderá
aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação ou anulação e
na estrita observância aos critérios de julgamento pr evistos neste edital e na
legislação vigente.
11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 Os pagamentos serão efetuados mensalmente em até 30 (trinta) dias após
a prestação dos serviços , à base dos preços unitários apresentado s na proposta,
e mediante a apresent ação da Apólice/ Fatura , contendo a modalidade e o nº da
licitação, agência e conta corrente em no me da proponente, do banco a ser
depositado, e das pro vas de regularidade com a Receita Federal, através da CND
Certidão Negativa - Conjunta RFB/PGFN e do CRF junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS.
12. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1 A Secretaria Municipal de Administração será o órgão responsável pelos
atos de controle e administração do contrato decorrente desta licitação e
indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de
registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais
serão emitidos os pedidos.
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12.2 O recebimento do objeto será realizado pela Comissão de Recebimento de
Bens e Serviços, nomeada pelo Decreto Municipal nº 228/2015, por membros
vinculados à secretaria que realizou a despesa.
12.3 A convocação dos fornecedores pela Secretaria de Administração será
formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverã o comparecer
para retirar o respectivo pedido.
12.4 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não
comparecer, não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as
obrigações estabelecidas n o Contrato , estará sujeito às sanções prevista s neste
Edital.
12.5 Quando comprovada uma dessas hipóteses, a Secretaria de Administração
poderá indicar o próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da
abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.
13. DAS SANÇÕES
13.1 À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas
na Lei nº 8.666/93 e nas seguintes situações, dentre outras:
13.1.1 Pela recusa injustificada na prestação de serviços , nos prazos previstos
neste edital, será aplicada m ulta na razão de 10% (dez por cento) calculado
sobre o valor total da proposta, até 05 (cinco) dias co nsecutivos.
13.1.2 Pelo atraso ou demora injustificados da entrega, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,0 0 (cem reais),
por dia, de atraso ou de demora.
13.1.3 Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da
Apólice/ Fatura, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o
valor total da proposta, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
para a efetiva substituição dos serviços.
13.1.4 Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem
prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de
até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração
Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município
de Nova Laranjeiras, nos casos de:
a) apresentação de do cumentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da propo sta escrita o u lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
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13.1.5 Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a
apresentação de defesa prév ia, na o corrência de quaisquer das situações
previstas neste edital.
13.1.6 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação
dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível v enha causar à
administração.
14. DAS DISPOSIÇÕES GER AIS
14.1 As despesas decorrentes da prestação do s serviços objeto desta licitação,
correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
09
001
10.301.0008.2067
3.3.90.39.00.00
03260 E 00000
03270 E 00303

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

11
001
20.606.0011.2100
3.3.90.39.00.00
04900 E 00000

SECRETARIA DE AGROP., MEIO AMBIENTE E INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)

14.2 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretada s em favor
da ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da co ntratação.
14.3 A apresentação da proposta pela licitante, implica aceitação deste edital,
bem como das norma s legais que regem a matéria e, se porventura a licitante
for declarada vencedora, ao cumprimento de to das as disposições contidas
nesta licitação.
14.4 Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidos à licitação as participantes
retardatárias.
14.5 Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar -se-á ata circunstanciada, na
qual se mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo
Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelo s representantes credenciados que
desejarem.
14.6 Só terão direitos a usar a p alavra, rubricar a documentação e as propostas,
apresentar reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus
representantes credenciados, o Pregoeiro e a equipe de apoio .
14.7 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de
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documentos e propostas exigidos no edital e não apresentados na reunião de
recebimento, salvo condições previstas no Art. 48 § 3º da Lei Federal 8.666/93.
14.8 Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes
classificadas para a fase de la nce permanecerão em poder do Pregoeiro durante
o prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação das propostas. Se os
mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias após aquele prazo, os
envelopes serão inutilizados.
14.9 Servidores Municipai s, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e
parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, estão im pedidos de participar deste certame
licitatório, (tanto como membro da diretoria da empresa ou com o do quadro de
funcionários desta), por determinação do artigo 9º, inciso III, da Lei nº
8.666/93.
14.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir se-á o dia do início e incluir -se-á o do vencimento.
14.11 A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a
licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente
devidamente comprov ado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamenta do.
14.11.1 A anulação do procedimento induz às anulações da Ordem de
Fornecimento, Nota de Empenho e Termo de Contrato.
14.12 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentado s em qualquer fase d a licitação.
14.13 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada
para o dia, hora e local definidos, e, republicado na Imprensa Oficial.
14.14 São partes inte grantes deste Edital:
a) ANEXO I - Formulário Padrão de Proposta de Preços - Mídia Digital;
b) ANEXO II - Termo de Referência - Especificação Técnica;
c) ANEXO III - Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Funcio nal e de
Parentesco;
d) ANEXO IV - Modelo de Carta de Credenciamento;
e) ANEXO V - Modelo de Declaração de Fato Superveniente, Idoneidade e
Disponibilidade de Documentos;

Página 18 de 50

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

f) ANEXO VI - Modelo Declaração que C umprem Plenamente o s Requisitos de
Habilitação;
g) ANEXO VII - Modelos de D eclaração de não Emprego de Menores de 18 anos;
h) ANEXO VIII - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte;
i) ANEXO IX - Declaração de Compatibilidade de Preços;
j) ANEXO X - Minuta de Contrato.

Nova Laranjeiras - Pr, 07 de Maio de 2018.

VALDECIR ALVES DE MEDEIROS
Pregoeiro

LINEU JOSE GOMES
Prefeito Municipal
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ANEXO I

Município de Nov a Laranjeir as - Paraná
Licitação Modali dade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018-PMNL
Objeto: C ontratação de emp resa de seg ur os, para prestação de serviços de
seguro de máquina r odoviári a e veíc ulos da frota municipal.

MODELO - PROPOSTA DE PREÇOS
CF. MÍDIA DIGITAL FORMATO .ESL

SISTEMA EQUIPLANO

www.equiplano.com. br
No rodapé clique em: Cotação e Proposta
Clique nos links abaixo para salvar os programas e o manual
Cotações
Manual para For necedor es
Propostas
OBS: Para preenchimento e emissão da proposta será necessário a utilização do
programa de Geraç ão de Pr oposta e Aquivo Digital. esl, os quais deverão ser
solicitado s por e -mail no endereço: licitacao @novalaranjeiras.pr.gov.br .



Anexo e/ou incluso à Proposta de Preços, a proponente deverá
obrigatoriamente, so b pena de desclassificação, informar os valores
individuais da “Fr anquia Reduzida” .

Página 20 de 50

Município de Nova Laranjeiras
Estado do Paraná

CNPJ: 95.587.648/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000
Fone: (42) 3637-1148

ANEXO II

Município de Nov a Laranjeir as - Paraná
Licitação Modali dade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018-PMNL
Objeto: C ontratação de empresa de seg ur os, para prestação de serviços de
seguro de máquina r odoviári a e veíc ulos da frota municipal.

TERMO DE REFERÊNCI A
ESPECIFICAÇÕES TÉCN ICAS

1. DO OBJETO
LOTE: 1 - Lote 001
Item Cód Nome do produto/serviço
1 9875 SEGURO TOTAL - RETROESCAVADEIRA CASE 580N Nº
133 Seguro total com vigencia anual da Maquina
Retroescavadeira CASE, Modelo 580N, Ano/Modelo 2017,
Chassi nº HBZN580CNCJAH17635, conforme cobertura:
CASCO
221.800,00 - Valor
Determinado
DANOS MATERIAIS
200.000,00
DANOS CORPORAIS
200.000,00
APP MORTE
30.000,00
APP INVALIDEZ PERMANENTE 30.000,00
DMH
10.000,00
DANOS MORAIS
20.000,00
ASSISTENCIA 24 HS BASICA (Guincho km ilimitados)
VIDROS COMPLETOS
FRANQUIA REDUZIDA
2 9926 SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT SIENA ATTRACTIVE
1.4 Nº 136 Seguro total com vigencia anual do Veiculo FIAT
Siena Attractive 1.4, Ano/Modelo 2018, Chassi nº
9BD19713HJ3356843, conforme cobertura:

Quant Un Preço

Preço
total
1,00 UN 4.156,70 4.156,70

1,00 UN 2.011,28 2.011,28

CASCO
100% - Tabela FIPE
DANOS MATERIAIS
150.000,00
DANOS CORPORAIS
200.000,00
APP MORTE
30.000,00
APP INVALIDEZ PERMANENTE 30.000,00
DMH
10.000,00
DANOS MORAIS
30.000,00
ASSISTENCIA 24 HS BASICA (Guincho para ate 250km)
VIDROS COMPLETOS
CARRO RESERVA (15 Dias)
FRANQUIA REDUZIDA
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3 9927 SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT SIENA ATTRACTIVE
1.4 Nº 137 Seguro total com vigencia anual do Veiculo FIAT
Siena Attractive 1.4, Ano/Modelo 2018, Chassi nº
9BD19713HJ3356784, conforme cobertura:

1,00 UN 2.011,28 2.011,28

CASCO
100% - Tabela FIPE
DANOS MATERIAIS
150.000,00
DANOS CORPORAIS
200.000,00
APP MORTE
30.000,00
APP INVALIDEZ PERMANENTE 30.000,00
DMH
10.000,00
DANOS MORAIS
30.000,00
ASSISTENCIA 24 HS BASICA (Guincho para ate 250km)
VIDROS COMPLETOS
CARRO RESERVA (15 Dias)
FRANQUIA REDUZIDA
TOTAL

8.179,26

1.1 O julgamento será por item, sob o critério de menor preço .
1.2 Deverão ser usadas apenas duas casas após a vírgula, as demais não serão
consideradas.
1.2.1 De forma alguma haverá arredondamento de valor.
1.3 Será aceita oferta em moeda brasileira.
2. DOS SERVIÇOS
2.1 Os veículos deverão ser vistoriados se necessário, junto ao Parque de
Máquinas do Município , sito à Rua Rio Grande do Sul, s/nº - Centro - Nova
Laranjeiras - Pr, sem custo adicional ao contratante.
2.2 Após a formalização da apólice , o proponente deverá manter atendimento
24 (vinte e quatro) ho ras ao contratante.
2.3 O fornecedor que não prestar os serviço ou não cumprir as obrigações
estabelecidas no Termo de Contrato, estará sujeito às sanções previstas neste
Edital.
2.4 O recebimento do objeto será realizado pela Comissão de Recebimento de
Bens e Serviços, nomeada pelo Decreto Municipal nº 228/2015, por membros
vinculados à secretaria que realizou a despesa.
2.4.1 Caso o serviço não seja aceito, por algum motivo devidamente just ificado,
ou apresente algum a desconformidade com as características exigidas no
presente edital, a proponente vencedora terá que refazê -lo imediatamente, sob
pena de rescisão do contrato.
2.4.2 Todos os custos relacio nados com o objeto , bem como os encarg os sociais,
correrão por conta do contratado.
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3. DO PAGAMENTO
3.1 Os serviços serão pagos em até 4 (quatro) parcelas de igual valor, não
podendo haver diferenciação de preços para pagamento em até 4 (quatro)
parcelas, sendo que serão efetuados até a data de vencimento da mesma,
preferencialmente co m vencimento para o dia 15 de cada mês.
3.2 A Fatura deverá vir acompanhada da CND Conjunta RFB/PGFN e do CRF do
FGTS para posterior pagamento.
3.2.1 Caso a certidão e/ou o certificado estejam vencidos, o paga mento ficará
retido até sua regularização, não podendo a proponente cobrar juros ou mora,
devendo manter as co berturas seguradas.
3.3 Deverá constar na apólice/fatura, obrigatoriamente os seguintes dizeres:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018 - PMNL
CONTRATO Nº __/2018
3.3.1 Caso haja erro na apólice/fatura o pagamento ficará suspenso até que
sejam sanados os problemas.
4. DAS DISPOSIÇÕES G ERAIS
4.1 - Do Valor de Mer cado R eferenciado:
Em caso de indenização integral, o valor pago deverá ser tomado como base em
100% (cem por cento) do valor divulgado pela FIPE, Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas, divulgada pelo site www.fipe.org.br , e/ou valor
determinado, conform e especificado no item.
Em caso de extinção ou inte rrupção da publicação da tabela FIPE, a tabela
substituta será a tabela MOLICAR, divulgada pelo site www.molicar.com.br , com
o mesmo percentual, vedada a utilização de qualquer outra tabela.
Tratando-se de sinistro envolvendo veículos zero quilômetro, o valor será
determinado com base no valor do veículo novo por um prazo não inferior a 90
(noventa) dias a contar data de seu recebimento pelo TCU, independentemente
da quilometragem rodada no perío do.
Entende-se por valor de veículo novo, o valor do veículo zero quilômetro
constante da tabela de referência quando da liquidação do sinistro.
4.2 - Da Apólice:
A emissão deverá resultar em uma única apólice, que ocorrerá por meio
eletrônico, não gerando custo para a CONTRATANTE.
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Deverá constar na apólice:
a)
Identificação e descrição de cada veículo com suas devidas
especificações;
b)
Indicação da tabela de referência e da tabela substituta e seus
respectivos veículos de publicação;
c)
Indicação do fator de ajuste, em perce ntual, a ser utilizado. No caso
100%;
d)
Prêmios discriminado s por cobertura, conforme tabela descrita neste
termo de referência;
e)
Bônus, quando houver;
f)
Franquia aplicável.
A apó lice deverá ser disponibilizada para a CONTRATANTE, em meios eletrônicos
e com assinatura eletrônica válida, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a
contar da emissão da nota de empenho.
Após a disponibilização da referida apólice, a CONTRATANTE terá o prazo de até
15 (quinze) dias para verificação da sua co nformidade e posterior confi rmação
de validade.
Para a inclusão por endosso ou para correção de dados, como placa de veículos,
classe de bônus, entre outros, a CONTRATAD A disporá de até 15 (quinze) dias, a
contar do recebimento do pedido expresso pela respectiva unidade fiscalizado ra
do contrato.
O fato de a segurado ra deixar de disponibilizar a apólice no prazo estipulado
não invalida a aplicação, dentro do prazo e termos previstos nesta contratação,
da cobertura deste serviço em ocorrências de sinistros e/ou problemas
correlatos bem como a aplicação das penas previstas em lei pelo referido
atraso.
Caso haja alguma avaria pré -existente e qualificada na v istoria de contratação
do seguro, isto não será impeditivo para contratação, sendo, porém, estas
avarias excluídas da cobertura do seguro em caso de sinistro de Perda Parcial.
Após procedimento de recuperação pela Prefeitura Municipal, durante a
vigência do seguro, este deverá submeter o veículo a uma nova vistoria para
exclusão da 'Cláusula de Avaria'.
Avarias preexistentes não serão consideradas em caso de Indenização Integral.
Caso a seguradora deixe de realizar a vistoria prévia, será desconsiderada
qualquer cláusula de avaria posterior, assumindo assim a respo nsabilidade, a
partir da contratação, de acordo com objeto deste s eguro.
4.3 - Do Aviso de Si ni stro:
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A CONTRATADA deverá colocar à disposição da CONTRATANTE, 24 (vinte e
quatro) horas por dia durante 7 (sete) dias da semana, central de comunicação
para aviso de sinistro.
A central poderá funcionar por e -mail, telefone, fax ou serviço online, com
acessibilidade em todo o território nacional.
Após registro de sinistro, por um dos meios acima elencados, a CONTRATAD A
terá, no máximo, 5 (cinco) dias, a contar da data do registro, para realizar a
vistoria no veículo e pr oceder à liberação do serviço a ser executado.
Havendo a necessidade de reboque, a CONTRATAD A deverá atender em um
prazo máximo de 3 (três) horas, após o aviso de sinistro.
4.4 - Dos Bônus :
A licitante vencedora, independentemente de ser ou não a atua l contratada,
deverá observar os bônus já existentes devendo mantê -los e os atualizando a
cada prorrogação contratual se ho uver.
4.5 - Do Endoss o:
Quaisquer alterações tais como: inclusão, substituição e exclusão de veículos,
na apólice poderão ser sol icitadas pela Prefeitura M unicipal e processadas pela
seguradora, mediante endosso.
Poderá ser solicitada, mediante emissão de endosso, correção de nome do
segurado, endereço, local de permanência e unidade da federação para
utilização do veículo, chassi e placas dos veículos emitidos erro neamente, entre
outras necessidades referentes ao objeto desta contratação, durante o perío do
da vigência da apólice.
A emissão de Endosso não deverá ser superior ao prazo de 15 (quinze) dias, a
contar de pedido express o pela respectiva unidade fiscalizadora do contrato.
4.6 - Da Franquia:
A franquia considerada é a obrigatória, devendo ser observados os itens a
seguir:
A franquia não deverá ser objeto de classificação das pro postas, que serão
avaliadas exclusivamente em função dos preços propostos (prêmio).
Os valores das franquias deverão constar obrigatoriamente nas propostas e na
apólice.
Os valores de franquias considerados especificamente para ocorrência de
sinistros com substituições unicamente de itens como para -brisas frontais,
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retrovisores, faróis e lanternas não deverá exceder o limite máximo de R$
200,00 (duzentos reais), não sendo cumulativas com outras franquias.
A franquia de que trata este item será aplicada de acordo com a quantidade de
peças sinistra das. Assim, por exemplo, se houver a quebra sim ultânea de um
farol e uma lanterna, será cobrada uma franquia para o farol e outra para a
lanterna.
Havendo sinistro com a necessidade específica de substituição de vidros laterais
e traseiros, troca de lente de retrovisores e reparo em trincas de para -brisas, a
CONTRATADA não cobrará franquia para esses serviços.
Em caso de Sinistro de Perda Parcial, o v alor referente à franquia deverá ser
pago pela Prefeitura Municipal, prioritariamente, à concessionária /oficina que
promover o conserto do veículo.
Caso a concessionária/oficina não esteja com sua documentação relativa ao
Fisco, à Seguridade Social e ao FGTS regular, o pagamento da franquia deverá
ser efetuado à seguradora emitente da apólice, que se respo nsabilizará pelo
repasse.
Não haverá cobrança de franquia em caso de Indenização Integral ou danos
causados por incêndio, queda de raio e/ou explosão.
4.7 - Dos Salv ados:
Uma vez paga a indenização integral, os salvados passam a ser de inteira
responsabilidade da seguradora.
É de inteira respo nsabilidade da seguradora co ntratada, providenciar a
transferência dos referidos salvados e o devido encerramento de registro em
nome da CONTRATADA junto aos órgãos pertinentes.
4.8 - Dos Sinistr os:
Dos Riscos Cobertos: “SEGURO TOTAL”. O seguro deverá cobrir os riscos
derivados da circulação do veículo segurado, as despesas indispensáveis ao
salvamento e transporte do veículo até a oficina autorizada pela CONTRATANTE,
e as indenizações ou prestações de serviços correspon dentes a cada uma das
coberturas de seguro, em todo o território nacional, conforme segue:
Roubo ou furto, bem como os danos causados por tentativa de ro ubos ou furto,
incluindo os vidros.
Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento e capota mento.
Raios e suas consequências.
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Incêndios e explosões, ainda que resultantes de atos danosos praticados de
forma isolada e eventual por terceiros.
Quedas em precipício s ou de pontes e quedas de agentes externos sobre o
veículo.
Acidentes durante o transporte do veículo por meio apropriado.
Submersão total o u parcial em água doce proveniente de enchente ou
inundações, inclusive quando guardado em subsolo .
Em casos de que trata o item acima, a seguradora deverá providenciar a devida
higienização quando o sinistro não atingir o valor da franquia. Sua utilização
não implica perda de bônus para o segurado.
Granizo.
Danos causados durante o tempo em que, como consequência de roubo ou
furto, estiver em poder de terceiros, excluídas, neste caso, ind enizações por
danos materiais ou pessoais causados a terceiros.
Quebra de para brisas, total ou parcial, faróis e/ou lanternas, retrovisores,
obedecendo ao disposto nos itens acima.
Responsabilidade Civil Facultativa (RCF - Danos Pessoais).
Acessórios não referentes a som e imagem, inclusive os originais de fábrica.
Cobertura adicio nal de assistência 24 horas, com os seguintes serviços mínimos:
a)
Chaveiro;
b)
Reboque ou transporte do veículo segurado em caso de acidente,
pane mecânica o u elétrica, até a oficina autorizada pela CONTRATANTE;
c)
Transporte da pessoa segurada por imobilização do veículo
segurado; transporte das pessoas seguradas por roubo ou furto do veículo.
4.9 - Da Vistori a Prévia:
As licitantes interessadas em vistoriar os veículos a serem segurados poderão
comparecer a Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras, no horário de
expediente, de segunda à sexta -feira das 08 :00 às 17:00 horas.
A vistoria dos veículo s constantes no ANEXO II deverá ser marcada previamente
por intermédio do telefone (0xx42) 3637 -1148, junto à Secretaria de
Administração do Município.
Quando solicitada, a vistoria deverá ser marcada no prazo de, no mínimo, 72
(setenta e duas) horas antes da sua realização.
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Quando solicitada, a vistoria deverá ser realizada em até 48 (quarenta e oito)
horas antes do horário estabelecido para a abertura do Pregão, fixada no
preâmbulo deste Edital.
Não realizada a v istoria ou não obedecidos os prazos previstos para a sua
marcação ou realização, considerar -se-á que todos os concorrentes aceitaram as
condições em que se encontram os veículos.
O fato de a segurado ra deixar de realizar a vistoria ora prevista não motiva
descumprir as obrigações pertinentes a esse objeto, inclusive quanto à
cobertura de equipam entos e de acessórios.
4.10 - Da Regul ação de Si nistro:
Ocorrendo sinistro, a seguradora deverá realizar o exame das causas e as
circunstâncias no prazo máximo de 5 (cinco) dias ú teis para caracterizar o risco,
suas consequências e concluir sobre a cobertura.
Decorrido o prazo esta belecido acima e, caso não haja pro nunciamento po r
parte da seguradora, a Prefeitura Municipal poderá autorizar a realização de
correção do dano, devendo a seguradora arcar com o ônus da execução
integralmente.
Não será fixado prazo para comunicação de si nistro podendo ser realizado a
critério da Prefeitura Municipal.
Ocorrendo sinistro que resulte em pagamento de indenização parcial, a
reintegração será automática sem cobrança de prêmio adicional.
Em caso de sinistros em que o veículo aceite recuperação , a escolha da oficina
para execução do serviço ficará totalmente a cargo da Prefeitura Municipal, não
cabendo, pela CONTRATADA, quaisquer impedimentos para liberação da
execução do serviço .
O prazo máximo para as indenizações decorrentes de sinistro não poderá ser
superior a 30 (trinta) dias do aviso de sinistro.
Havendo descum prim ento do prazo estabelecido no item anterior, a seguradora
ficará sujeita a multa diária correspondente 2% (dois por cento) do valor da
indenização além das penalidades prevista s em lei.
4.11 - Da Indeniz ação:
Todas as despesas de salvamento durante e após a ocorrência de um sinistro
ocorrerão, obrigatoriamente, por conta da seguradora.
Os danos materialmente comprovados, causados pela seguradora ou po r
terceiros, na tentativ a de evitar o sinistro ou minorar o dano ou salvar a coisa
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serão de total responsabilidade da segurado ra.
Na ausência de cobertura específica, deverá ser utilizado até a totalidade do
limite máximo da garantia co ntratada para cobrir despesas de salvamen to e os
danos materiais comprovadamente causado s pela Prefeitura Municipal e/ou po r
terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.
4.12 - Da Indeniz ação Integral :
Será caracterizada a indenização integral quando os prejuí zos, resultantes de
um mesmo sinistro, atingirem ou ultrapassarem a quantia de 7 5% (setenta e
cinco por cento) do valor referenciado.
Em caso de indenização integral a seguradora não poderá deduzir, do valor
referenciado, valores concernentes a avarias pr eviamente constatadas.
Na liquidação de sinistros por indenização integral, o documento de
transferência de propriedade do veículo deverá ser previamente preenchido
com os dados da proprietária do veículo e da sociedade seguradora.
4.13 - Da Exclus ão:
Havendo a necessidade, durante o período de vigência da apólice, de exclusão
de veiculo(s), a CONTRATADA deverá calcular pela aritmética simples, o valor
total a ser devolvido à Administração Publica, mediante a aplicação da fórmula:
X ÷ 12 = Y e Y x Z = VT onde:
X = Valor anual do prêmio por veículo;
12 = Número de meses;
Y = Valor mensal do prêmio por veículo;
Z = Número de meses restantes para o término da apólice;
VT = Valor total a ser devolvido à Administração Pública.
O valor de Z, número de meses restantes para o término da apólice, será obtido
considerando a data a partir da comunicação realizada pela Prefeitura Municipal
à operadora do referido seguro. Esta com unicação poderá ser realizada por
meio de correspondência eletrônica com co nfirm ação de entrega e recebimento
ou via carta com aviso de recebimento.
Considera-se mês, para efeito deste cálculo, período superior a 15 dias.
A devolução, encontrada no resultado de VT, deverá ser realizada mediante
impressão e pagamento de GR, devendo a empresa env iar recibo, devidamente
quitado, a Prefeitura Municipal.

Nova Laranjeiras - Pr, 07 de Maio de 2018.
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VALDECIR ALVES DE MEDEIROS
Pregoeiro

JOSE LINEU GOMES
Prefeito Municipal
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ANEXO III

Município de Nov a Laranjeir as - Paraná
Licitação Modali dade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018-PMNL
Objeto: C ontratação de empresa de seg ur os, para prestação de serviços de
seguro de máquina r odoviári a e veíc ulos da frota municipal.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE:
INEXISTÊNCIA DE VÍ NCULO FUNCIONAL E DE PARENTESCO

A pessoa jurídica (inserir nome da proponente) , por intermédio de seu
representante legal, o Sr. (inseri r o nome completo) , portador da carteira de
identidade RG sob o nº (inserir o número) e do CPF sob o nº (inserir o número) ,
DECLARA, para os fins do co ntido no artigo 9°, inciso III da Lei 8.666/93,
especialmente para o Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018-PMNL, que não
é servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação .
Declara, ainda, par a os fins do contido no artigo 105-A, § 9° da Lei
Orgânica do Município de Nova Laranjeiras, que a pessoa jurídica acima referida
não possui em seu quadro social, gerente, diretor, sócio, proprietário,
administrador, controlador ou cons elheiro que seja Prefeito, Vice-Prefeito,
Vereadores , ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, ou seus
cônjuges e companheiros, que sejam integrantes do quadro societário da
empresa.

_______________________________, _____ de ___________________ de 2018.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)
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ANEXO IV

Município de Nov a Laranjeir as - Paraná
Licitação Modali dade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018-PMNL
Objeto: C ontratação de empresa de seg ur os, para prestação de serviços de
seguro de máquina r odoviári a e veíc ulos da frota municipal.

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Indicamos o (a) Sr.(a) (inserir o nome completo) , portador da cédula de
identidade RG sob o nº (inserir o número), Órgão expedidor (inserir o órgão) e
do CPF sob o nº (inserir o número) , como nosso representante legal na Licitação
em referência, podendo rubricar ou assinar documentos (habilitação e
proposta), manifestar, dar lances, prestar todos os esclareci mentos de nossa
proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar to dos
os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

_______________________________, _____ de ___________________ de 2018.

(Nome comple to por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* anexar cópia autenticada do RG e CPF do Credenciado.
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ANEXO V

Município de Nov a Laranjeir as - Paraná
Licitação Modali dade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018-PMNL
Objeto: C ontratação de empresa de seg ur os, para prestação de serviços de
seguro de máquina r odoviári a e veíc ulos da frota municipal.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE:
INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO,
IDONEIDADE E DISPONIBILIZA ÇÃO DE DOCUMENTOS

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:
1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em
havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames
licitatórios.
2 - Os documentos que compõem o Edital fo ram colocados à disposição e tomou
conhecimento de to das as informações, co ndições locais e grau de dificuldade
da entrega.
3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

_______________________________, _____ de ___________________ de 2018.

(Nome completo por extenso do responsável pe la Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)
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ANEXO VI

Município de Nov a Laranjeir as - Paraná
Licitação Modali dade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018-PMNL
Objeto: C ontratação de empresa de seg ur os, para prestação de serviços de
seguro de máquin a r odoviári a e veíc ulos da frota municipal.

MODELO DE DECLARA ÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº
30/2018-PMNL, DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação exigidos para participação no presente certame.

_______________________________, _____ de ___________________ de 2018.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apr esentado fora do envelope de habilitação.
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ANEXO VII

Município de Nov a Laranjeir as - Paraná
Licitação Modali dade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018-PMNL
Objeto: C ontratação de empresa de seg ur os, para prestação de serviços de
seguro de máquina r odoviári a e veíc ulos da frota municipal.

DE C L A R A Ç Ã O

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubr o de 1999, que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na co ndição de aprendiz
Sim ( )
Quantos ( )
Não ( ).

_______________________________, _____ de ___________________ de 2018.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)
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ANEXO VIII

Município de Nov a Laranjeir as - Paraná
Licitação Modali dade: PREG ÃO PRESENCIAL Nº 30/2018-PMNL
Objeto: C ontratação de empresa de seg ur os, para prestação de serviços de
seguro de máquina r odoviári a e veíc ulos da frota municipal.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

(inserir o no me da proponente) , CNPJ/MF nº (inseri r o número) , Endereço
(inserir o endereço completo ), declara, so b as penas da Lei, que a mesma está
estabelecida sob o regime legal de microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, co nforme con ceito legal e fiscal de nosso
ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº
147/2014.
_______________________________, _____ de ___________________ de 2018.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA
COMERCIAL

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.
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ANEXO IX

Município de Nov a Laranjeir as - Paraná
Licitação Modali dade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018-PMNL
Objeto: C ontratação de empresa de seg ur os, para prestação de serviços de
seguro de máquina r odoviári a e veíc ulos da frota municipal.

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS

A pessoa jurídica (inseri r o nome da proponente) , por intermédio de seu
representante legal, o Sr . (inserir o nome) , portador da carteira de identidade
RG sob o nº (inseri r o número) e do CPF sob o nº (inserir o número) , DECLARA ,
sob as penas da lei, para os devidos fins, que os preços expresso s na proposta
apresentada por esta empresa, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018PMNL, contemplam os preços compatíveis aos praticados no mercado
local/regional atualmente.

Por ser expressão da v erdade, firmamos a presente.

_______________________________, _____ de ___________________ de 201 8.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER INSERIDA NO ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
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ANEXO X
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº __/2018
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE NOVA LARANJEIRAS, ESTADO DO
PARANÁ E A EMPRESA xx, CONFORME
LICITAÇÃO
MODALIDADE
PREGÃO
PRESENCIAL Nº 30/2018-PMNL.

Pelo presente instrumento particular celebram entre si, de um lado, o
MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, inscrito no CNP J nº 95.58 7.648/0001 -12,
com endereço à Rua Rio Grande do Sul, nº 2122, Centro, Nova Laranjeiras - PR,
neste ato representada pelo Prefeito Municipal José Lineu Gomes, portador de
cédula de identidade RG nº 1.328.459-8 SSP/PR e do CPF/MF 240.909.729 -49,
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: xx, inscrita
no CNPJ nº xx, neste ato representada pelo Sr. xx, brasileiro, xx, xx, portador da
Carteira de Identidade RG nº xx/xx, inscrito no CPF nº xx, residente e
domiciliado na xx, nº xx, xx, xx, doravante denominada CONTRATADA , acordam
e ajustam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93, e
alterações posteriores, assim como pelas condições da Licitação Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018-PMNL, bem como nos termos da propos ta
apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras
dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

DO OBJETO DO CONTRATO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS
(ART. 55, I, LEI Nº 8.666/93)
C L Á U SU L A P R I M E I R A : O
empresa de s egur os ,
rodoviária e veíc ulos
contidas na proposta
Presencial 30/2018.

presente contrato tem por objeto a contratação de
par a prestação de serviços de seg uro de máqui na
da fr ota municipal , de acordo com as especificações
de preços e termo de referência do Edital de Pregão

P A R Á G R A F O Ú N I C O : Os serviços serão pagos em até 4 (quatro) parcelas de igual
valor, não po dendo haver diferenciação de preços para pagamento em até 4
(quatro) parcelas, sendo que serão efetuados até a data de vencimento da
mesma, preferencialmente com vencimento para o dia 15 de cada mês.

D O R E G I M E D E E X E C U Ç Ã O O U D A F O R M A D E F O R N E C I M E NT O
( A R T . 55, II, L E I 8 .666/93)
Clausul a Seg unda: A Contratada deverá cumprir as seguintes premissas para
confecção das apólices de seguro:
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Do Valor de Merc ado Refer enciado:
Em caso de indenização integral, o valor pago deverá ser tomado como base em
100% (cem por cento) do valor divulgado pela FIPE, Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas, divulgada pelo site www.fipe.org.br , e/ou valor
determinado, conform e especificado no item.
Em caso de extinção ou interrupção da publicação da tabela FIPE, a tabela
substituta será a tabela MOLICAR, divulgada pelo site www.molicar.com.b r, com
o mesmo percentual, vedada a utilização de qualquer outra tabela.
Tratando-se de sinistro envolvendo veículos zero quilômetro, o valor será
determinado com base no valor do veículo novo por um prazo não inferior a 90
(noventa) dias a contar data de seu recebimento pelo TCU, independentemente
da quilometragem rodada no perío do.
Entende-se por valor de veículo novo, o valor do veículo zero quilômetro
constante da tabela de referência quando da liquidação do sinistro.
Da Apólice:
A emissão deve rá resultar em uma única apólice, que ocorrerá por meio
eletrônico, não gerando custo para a CONTRATANTE.
Deverá constar na apólice:
a)

Identificação e descrição de cada veículo com suas devidas
especificações;
b)
Indicação da tabela de referência e da tabela substituta e seus
respectivos veículos de publicação;
c)
Indicação do fator de ajuste, em percentual, a ser utilizado. No caso
100%;
d)
Prêmios discriminado s por cobertura, conforme tabela descrita neste
termo de referência;
e)
Bônus, quando houver;
f)
Franquia aplicá vel.
A apó lice deverá ser disponibilizada para a CONTRATANTE, em meios eletrônicos
e com assinatura eletrônica válida, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a
contar da emissão da nota de empenho.
Após a disponibilização da referida apólice, a CONTRATANTE terá o prazo de até
15 (quinze) dias para verificação da sua co nformidade e posterior confirmação
de validade.
Para a inclusão por endosso ou para correção de dados, como placa de veículos,
classe de bônus, entre outros, a CONTRATAD A disporá de até 15 ( quinze) dias, a
contar do recebimento do pedido expresso pela respectiva unidade fiscalizadora
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do contrato.
O fato de a segurado ra deixar de disponibilizar a apólice no prazo estipulado
não invalida a aplicação, dentro do prazo e termos previstos nesta contratação,
da cobertura deste serviço em ocorrências de sinistros e/ou problemas
correlatos bem como a aplicação das penas previstas em lei pelo referido
atraso.
Caso haja alguma avaria preexistente e qualificada na vistoria de contratação do
seguro, isto não será impeditivo para contratação, sendo, porém , estas avarias
excluídas da cobertura do seguro em caso de sinistro de Perda Parcial.
Após procedimento de recuperação pela Prefeitura Municipal, durante a
vigência do seguro, este deverá submeter o v eículo a uma nova vistoria para
exclusão da 'Cláusula de Avaria'.
Avarias preexistentes não serão consideradas em caso de Indenização Integral.
Caso a seguradora deixe de realizar a vistoria prévia, será desconsiderada
qualquer cláusula de avaria posteri or, assumindo assim a respo nsabilidade, a
partir da contratação, de acordo com objeto deste seguro.
Do Aviso de Sinistro:
A CONTRATADA deverá colocar à disposição da CONTRATANTE, 24 (vinte e
quatro) horas por dia durante 7 (sete) dias da semana, centra l de comunicação
para aviso de sinistro.
A central poderá funcionar por e -mail, telefone, fax ou serviço online, com
acessibilidade em todo o território nacional.
Após registro de sinistro, por um dos meios acima elencados, a CONTRATAD A
terá, no máximo, 5 (cinco) dias, a contar da data do registro, para realizar a
vistoria no veículo e proceder à liberação do serviço a ser executado.
Havendo a necessidade de reboque, a CONTRATAD A deverá atender em um
prazo máximo de 3 (três) horas, após o aviso de sinist ro.
Dos Bônus :
A licitante vencedora, independentemente de ser ou não a atual contratada,
deverá observar os bônus já existentes devendo mantê -los e os atualizando a
cada prorrogação contratual se ho uver.
Do Endosso:
Quaisquer alterações tais como: inclusão, substituição e exclusão de veículos,
na apólice poderão ser solicitadas pela Prefeitura M unicipal e pro cessadas pela
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seguradora, mediante endosso.
Poderá ser solicitada, mediante emissão de endosso, correção de nome do
segurado, endereço, lo cal de permanência e unidade da federação para
utilização do veículo, chassi e placas dos veículos emitidos erro neamente, entre
outras necessidades referentes ao objeto desta contratação, durante o perío do
da vigência da apólice.
A emissão de Endosso não deverá ser superior ao prazo de 15 (quinze) dias, a
contar de pedido expresso pela respectiva unidade fiscalizadora do contrato.
Da Fr anqui a:
A franquia considerada é a obrigatória, devendo ser observados os itens a
seguir:
A franquia não deverá ser obj eto de classificação das pro postas, que serão
avaliadas exclusivamente em função dos preços propostos (prêmio).
Os valores das franquias deverão constar obrigatoriamente nas propostas e na
apólice.
Os valores de franquias considerados especificamente par a ocorrência de
sinistros com substituições unicamente de itens como para -brisas frontais,
retrovisores, faróis e lanternas não deverá exceder o limite máximo de R$
200,00 (duzentos reais), não sendo cumulativas com outras franquias.
A franquia de que tr ata este item será aplicada de acordo com a quantidade de
peças sinistradas. Assim, por exemplo, se houver a quebra sim ultânea de um
farol e uma lanterna, será cobrada uma franquia para o farol e outra para a
lanterna.
Havendo sinistro com a necessidade e specífica de substituição de vidros laterais
e traseiros, troca de lente de retrovisores e reparo em trincas de para -brisas, a
CONTRATADA não cobrará franquia para esses serviços.
Em caso de Sinistro de Perda Parcial, o v alor referente à franquia dever á ser
pago pela Prefeitura Municipal, prioritariamente, à concessionária/oficina que
promover o conserto do veículo.
Caso a concessionária/oficina não esteja com sua documentação relativa ao
Fisco, à Seguridade Social e ao FGTS regular, o pagamento da fra nquia deverá
ser efetuado à seguradora emitente da apólice, que se respo nsabilizará pelo
repasse.
Não haverá cobrança de franquia em caso de Indenização Integral ou danos
causados por incêndio, queda de raio e/ou explosão.
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Dos Salvados :
Uma vez paga a indenização integral, os salvados passam a ser de inteira
responsabilidade da seguradora.
É de inteira respo nsabilidade da seguradora co ntratada, providenciar a
transferência dos referidos salvados e o devido encerramento de registro em
nome da CONTRATADA junto aos órgãos pertinentes.
Dos Si nistros :
Dos Riscos Cobertos: “SEGURO TOTAL”. O seguro deverá cobrir os riscos
derivados da circulação do veículo segurado, as despesas indispensáveis ao
salvamento e transporte do veículo até a oficina autorizada pe la CONTRATANTE,
e as indenizações ou prestações de serviços correspondentes a cada uma das
coberturas de seguro, em todo o território nacional, conforme segue:
Roubo ou furto, bem como os danos causados por tentativa de ro ubos ou furto,
incluindo os vidr os.
Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento e capotamento.
Raios e suas consequências.
Incêndios e explosões, ainda que resultantes de atos danosos praticados de
forma isolada e eventual por terceiros.
Quedas em precipício s ou de ponte s e quedas de agentes externos sobre o
veículo.
Acidentes durante o transporte do veículo por meio apropriado.
Submersão total o u parcial em água doce proveniente de enchente ou
inundações, inclusive quando guardado em subsolo .
Em casos de que trata o item acima, a seguradora deverá providenciar a devida
higienização quando o sinistro não atingir o valor da franquia. Sua utilização
não implica perda de bônus para o segurado.
Granizo.
Danos causados durante o tempo em que, como consequência de roubo ou
furto, estiver em poder de terceiros, excluídas, neste caso, indenizações por
danos materiais ou pessoais causados a terceiros.
Quebra de para brisas, total ou parcial, faróis e/ou lanternas, retrovisores,
obedecendo ao disposto nos itens acima.
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Responsabilidade Civil Facultativa (RCF - Danos Pessoais).
Acessórios não referentes a som e imagem, inclusive os originais de fábrica.
Cobertura adicio nal de assistência 24 horas, com os seguintes serviços mínimos:
a)
Chaveiro;
b)
Reboque ou transporte do veículo segurado em caso de acidente,
pane mecânica o u elétrica, até a oficina autorizada pela CONTRATANTE;
c)
Transporte da pessoa segurada por imobilização do veículo
segurado; transporte das pessoas seguradas por roubo ou furto do veículo.
Da Vistoria Pr évia:
As licitantes interessadas em vistoriar os veículos a serem segurados poderão
comparecer a Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras, no horário de
expediente, de segunda à sexta -feira das 08 :00 às 17:00 horas.
A vistoria dos veículo s constantes no ANEXO II deverá ser marcada previamente
por intermédio do telefone (0xx42) 3637 -1148, junto à Secretaria de
Administração do Município.
Quando solicitada, a vistoria deverá ser marcada no prazo de, no mínimo, 72
(setenta e duas) horas antes da sua reali zação.
Quando solicitada, a vistoria deverá ser realizada em até 48 (quarenta e oito)
horas antes do horário estabelecido para a abertura do Pregão, fixada no
preâmbulo deste Edital.
Não realizada a v istoria ou não obedecidos os prazos previstos para a s ua
marcação ou realização, considerar -se-á que todos os concorrentes aceitaram as
condições em que se encontram os veículos.
O fato de a segurado ra deixar de realizar a vistoria ora prevista não motiva
descumprir as obrigações pertinentes a esse objeto, i nclusive quanto à
cobertura de equipam entos e de acessórios.
Da Reg ulação de Sinis tro:
Ocorrendo sinistro, a seguradora deverá realizar o exame das causas e as
circunstâncias no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para caracterizar o risco,
suas conseq uências e concluir sobre a cobertura.
Decorrido o prazo estabelecido acima e, caso não haja pro nunciamento po r
parte da seguradora, a Prefeitura Municipal poderá autorizar a realização de
correção do dano, devendo a seguradora arcar com o ônus da execução
integralmente.
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Não será fixado prazo para comunicação de sinistro podendo ser realizado a
critério da Prefeitura Municipal.
Ocorrendo sinistro que resulte em pagamento de indenização parcial, a
reintegração será automática sem cobrança de prêmio adicion al.
Em caso de sinistros em que o veículo aceite recuperação, a escolha da oficina
para execução do serviço ficará totalmente a cargo da Prefeitura Municipal, não
cabendo, pela CONTRATADA, quaisquer impedimentos para liberação da
execução do serviço .
O prazo máximo para as indenizações decorrentes de sinistro não poderá ser
superior a 30 (trinta) dias do aviso de sinistro.
Havendo descum prim ento do prazo estabelecido no item anterior, a seguradora
ficará sujeita a multa diária correspondente 2% (dois por cento) do valor da
indenização além das penalidades previstas em lei.
Da Indenização:
Todas as despesas de salvamento durante e após a ocorrência de um sinistro
ocorrerão, obrigatoriamente, por conta da seguradora.
Os danos materialmente comprovados, causados pela seguradora ou po r
terceiros, na tentativa de evitar o sinistro ou minorar o dano ou salvar a coisa
serão de total responsabilidade da segurado ra.
Na ausência de cobertura específica, deverá ser utilizado até a totalidade do
limite máximo da garantia co ntratada para cobrir despesas de salvamento e os
danos materiais comprovadamente causado s pela Prefeitura Municipal e/ou po r
terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.
Da Indenização Integral:
Será caracterizada a indenização integral quando os prejuízos, resultantes de
um mesmo sinistro, atingirem ou ultrapassarem a quantia de 7 5% (setenta e
cinco por cento) do valor referenciado.
Em caso de indenização integral a seguradora não poderá deduzir, do valor
referenciado, valores concernentes a avarias previamente constatadas.
Na liquidação de sinistros por indenização integral, o documento de
transferência de propriedade do veículo deverá ser previamente preenchido
com os dados da proprietária do veículo e da sociedade seguradora.
Da Exclus ão:
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Havendo a necessidade, durante o período de vigência da apólice, de exclusão
de veiculo(s), a CONTRATADA deverá calcular pela aritmética simples, o valor
total a ser devolvido à Administração Publica, mediante a apli cação da fórmula:
X ÷ 12 = Y e Y x Z = VT onde:
X = Valor anual do prêmio por veículo;
12 = Número de meses;
Y = Valor mensal do prêmio por veículo;
Z = Número de meses restantes para o término da apólice;
VT = Valor total a ser devolvido à Administ ração Pública.
O valor de Z, número de meses restantes para o término da apólice, será obtido
considerando a data a partir da comunicação realizada pela Prefeitura Municipal
à operadora do referido seguro. Esta com unicação poderá ser realizada por
meio de correspondência eletrônica com co nfirmação de entrega e recebimento
ou via carta com aviso de recebimento.
Considera-se mês, para efeito deste cálculo, período superior a 15 dias.
A devolução, encontrada no resultado de VT, deverá ser realizada mediant e
impressão e pagamento de GR, devendo a empresa env iar recibo, devidamente
quitado, a Prefeitura Municipal.

D O P R E Ç O E D A S C O ND I Ç Õ E S D E P AG AM E N T O
(A R T . 55, III, L E I 8 .666/93)

C L Á U SU L A T E R C E I R A : D O VALOR DO CONTRATO: O CONTRATANTE pagará, à
CONTRATADA, a importância conforme cláusula primeira, nos prazos definidos
em Lei.
P A R Á G R A F O P R I M E I R O : Para os fins constantes desta cláusula, a CONTRATADA
encaminhará ao CONTRATANTE, a apólice/fatura de prestação de serviços, onde
deverá o nº da licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018-PMNL, o nº do
presente co ntrato, acompanhada da CND - Certidão Conjunta RFB/PGFN e o CRF
do FGTS.
P A R Á G R A F O S E G U N D O : No caso da vigência da CND - Certidão Conjunta RFB/PGFN
e o CRF do FGTS da empresa estiver com sua validade expirada, os pagamentos
ficarão retidos até a regulamentação.

D O P R AZ O D E V I G Ê NC I A
( A R T . 55, IV, L E I 8 .666/93)
C L Á U SU L A Q U A R T A : O prazo de vigência contratual será de 12 meses a partir da
data da assinatura do mesmo.
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P A R Á G R A F O Ú N I C O - O Prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado nos
termos do Art. 57, da Lei 8666/93.

D O S C R É D I T O S O R Ç AM E N T Á R I O S
(A R T . 55, V, L E I 8.666/93)
C L Á U SU L A Q U I N T A : As despesas decorrentes deste contrato terão co mo suporte a
seguinte dotação orçamentária:
09
001
10.301.0008.2067
3.3.90.39.00.00
03260 E 00000
03270 E 00303

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)

11
001
20.606.0011.2100
3.3.90.39.00.00
04900 E 00000

SECRETARIA DE AGROP., MEIO AMBIENTE E INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)

D O S D I R E I T O S E D A S R E S P O N S AB I L I D A D E S D A S P A R T E S
D A S P E N A L I D A D E S C AB Í V E I S E D O S V AL O R E S D AS M U L T A S
(A R T . 55, VII, L E I 8 .666/93)
C L Á U SU L A S E X T A : São o brigações da CONTRATADA:
I - Executar o serviço de acordo com as premissas básicas estabeleci das no
Edital do Pregão Presencial 30/2018.
II - Providenciar as apólices bem como as coberturas contratadas nos prazos
estabelecidos na Cláusula Segunda deste Instrumento.
III - Não ceder o co ntrato, no todo ou em parte, sob pena de rescisão e
responsabilidade e sanções administrativas.
C L Á U SU L A S É T I M A : São obrigações da CONTRATANTE:
I - Realizar o pagam ento do Contrato de acordo com o valor e forma de
pagamento ora ajustado.
II - A contratante, efetuará vistorias aos serviços prestados durante a vigênci a
do presente contrato, podendo realizar visto rias sem aviso prévio.
C L Á U SU L A O I T A V A : A inadimplência das obrigações contratuais assumidas ensejará
a rescisão antecipada do contrato, bem como sujeitará o infrator ao pagamento
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da multa contratual de 10% (dez por cento) do valor glo bal do contratado .

D O S C A SO S D E R E SC I S Ã O E D O R E C O N H E C I M E N T O D O S D I R E I T O S D A A D M I NI S T R AÇ ÃO
(A R T . 55, VIII E IX, L E I 8.666/93)
C L Á U SU L A N O N A : A rescisão do presente contrato poderá ser amigáv el, por acordo
entre as partes, na forma do art. 79, II da Lei nº 8.666/93, ou judicial, nos
termos da legislação.
P A R Á G R A F O Ú N I C O : A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente
contrato unilateralmente quando ocorrerem às hipóteses do art. 77 e 78 da Lei
nº 8.666 de 21 de jan eiro de 1993.

D A M O D AL I D A D E D E L I C I T AÇ ÃO
(L E I 10.520,2002 E L E I 8.666/93)
C L Á U SU L A D É C I M A : O presente contrato faz parte da licitação modalidade Pregão
Presencial nº 30/2018-PMNL, em conformidade com as Leis Federais
10.520/2002 e subsidiariamente à Lei 8666/93, com o Decreto Municipal nº 136
de 21/08/06.
D A L E G I S L AÇ ÃO A P L I C ÁV E L
(L E I 10.520/2002, L E I 8.666/93)

C L Á U SU L A D É C I M A P R I M E I R A : O presente contrato rege -se pelas disposições
expressas na Lei nº 8.666/93, suas alterações e pelos preceitos de Direit o
Público, aplicando -se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos
Contratos, as disposições de Direito Privado, a Lei Orgânica e demais normas
aplicáveis à espécie.
P A R Á G R A F O Ú N I C O : Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida Lei e suas
alterações, recorrendo -se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de
Direito.
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
(ART. 67, LEI Nº 8.666/93)
C L Á U SU L A D É C I M A S E G U N D A : Fica designad a como fiscal deste contrato, a
servidora Leisa Aline Hulse , nomeada pelo Decreto nº 349/2017 .

D A O B R I G AÇ ÃO D A C O N T R A T AD A
(A R T . 55, XIII, L E I 8 .666/93)
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C L Á U SU L A D É C I M A T E R C E I R A : Fica o CONTRATADO obrigado a manter, durante to da
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de ha bilitação e qualificação exigidas pela contratante.

D A S S A NÇ Õ E S A D M I NI ST R AT I V A S
(A R T . 86, II, L E I 8.666/93 E AR T . 7 º , L E I 10.520 )
C L Á U SU L A D É C I M A Q U A R T A : Pela recusa injustificada na prestação dos serviços,
nos prazos previstos neste edital, será aplicad a multa na razão de 10% (dez por
cento) calculado so bre o valor total da proposta, até 0 5 (cinco) dias
consecutivos.
P A R Á G R A F O P R I M E I R O : Pelo atraso ou demora injustificados da entrega, além dos
prazos estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem
reais), por dia, de atraso ou de demora.
P A R Á G R A F O S E G U N D O : Pela prestação dos serviços em desacordo co m o solicitado
ou problemas na emissão da Apólice/Fatura, aplicação de multa na razão de 10%
(dez por cento), sobre o valor total da propo sta, por infração, com prazo de até
24 (vinte e quatro) ho ras para a efetiva substituição dos serviços .
P A R Á G R A F O T E R C E I R O : No caso do CONTRATANTE precisar recorrer à via judicial
para rescindir o presente contrato ou para assegurar o cumprimento d e
quaisquer de suas cláusulas ou negativa de cobertura securitária dos veículos,
ficará a CONTRATADA sujeita a multa conv encional de 10% (dez por cento) do
valor contratado, além das perdas e danos, custas processuais e honorários
advocatícios, estes fixad os em 20% (vinte po r cento) do valor contratado.
P A R Á G R A F O Q U A R T O : Nos termos do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a
licitante, sem prejuízo das demais cominaçõ es legais e contratuais, poderá ficar,
pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, im pedida d e licitar e co ntratar com a
Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores
do Município de Nova Laranjeiras, nos casos de:
a) apresentação de do cumentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da pro posta escrita o u lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução do contrato;
f) falha na execução do contrato.
P A R Á G R A F O Q U I N T O : As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária
da reparação dos ev entuais dano s, perdas ou prejuízos que seu ato punível
venha causar à administração.
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DO FORO
(A R T . 55, § 2 º , L E I 8 .666/93)
C L Á U SU L A D É C I M A Q U I N T A : Fica eleito o foro da Comarca de Laranjeiras do Sul/PR
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste instrumento, cu ja execução,
interpretação e solução, inclusive dos casos omissos, serão patrocinadas pelas
normas gerais de direito público, aplicando -se-lhes, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos co ntratos e das disposições de direito privado .
E por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato de serv iços
profissionais em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas
abaixo, para os fins de direito, submissos às regras estatuídas pela Lei 8.666/93
e aos termos do ato que autorizou a c ontratação.

Nova Laranjeiras - Pr, xx de xxxx de 2018.

JOSE LINEU GOMES
CONTRATANTE

XXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
_______________________________
Assinatura

______________________________
Assinatura

Nome: _________________________

Nome: ________________________

CPF/RG nº ______________________

CPF/RG nº_____________________
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018- PMNL

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente ao Pregão Presencial nº
30/2018- PMNL, devidamente preenchido, e, concordo(amos) com as condições do Edital.

EM:

/

/

.

____________________________________
ASSINATURA
NOME DO RESPONSÁVEL DA EMPRESA
CARIMBO C/ CNPJ DA EMPRESA

CPF:____________________________
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