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MUNrcíplo DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

Marmeleiro, 28 de junho de2022.

Protocolo no 71596
Requerimento no 00112022

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

TERMO OB NNTBNNNCIA

1- OBJETO:

Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de empresa para aquisição de um veículo

novo (zero quilômetro), sendo este para o gabinete do prefeito, de acordo com as especifìcações técnicas

adiante discriminadas.

2 - DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIçÃO E DO QUANTITATIVO:

O veículo de passeio será utilizado pelo gabinete do prefeito nas atividades de locomoção do dia-a-

dia, sendo utilizado pelo prefeito, para suas visitas diárias e também suas viagens.

Como temos veículo com vários anos de uso, será renovada a frota, pois o carro antigo sofreu

grandes desgastes, resultando em custos de manutenção.
Justifica-se a solicitação para aquisição desse veículo devido ao fato de que o prefeito, necessita

realizar muitas viagens longas, e o atual veículo, encontrando-se bastante desgastado, apresentando várias

falhas, e um gasto com manutenção, e por último não garantindo a segurança necessária para uma

viagem.

JUSTIFICATIVA PARA PREGÃO PRESENCIAL

A Lei Federal n' I .666193 , de 2l de junho de I 993, impõe como regra o dever de licitar, conforme

o que se dispõe no Artigo 2o, in verbis:
uLrt. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações,

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando

contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação,

ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei."
Jâ aLei Federal n" 10.520i02, de 17 de julho de 2002, define que a modalidade Pregão será

utilizada para aquisição pelo ente público de bens e serviços comuns, portanto, justifica-se assim a

modalidade licitaìória indicada, considerando que o objeto do presente termo é considerado comum, por

possuir padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos em edital por

äspecificaçOes usuais de mlrcado, podendo ser comparada facilmente, não necessitando de descrições

minuciosas, conforme definido no Artigo lo da Lei Federal n'10.520102:
,,Art. lo Parã aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a

licitação na modãlidade de pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo

único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste

artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser

objãtivamènte definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no

mercado."
Em atendimento ao Artigo lo, $4o, do Decreto Federal n' 10.024119, a inviabilidade da utilização

do pregão na forma eletrônica deverá ser justificada.^ 
Á presente licitação deve ser realiLada de forma presencial, considerando a justificativa descrita a

seguir:
Como regra geral o Pregão Eletrônico deve ser priorizado, e isso tem sido feito na administração

pública. No caso em especificã, a administração pública tem a necessidade de fazer a aquisição de um

veículo novo.
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É sabido que neste tipo de contratação as concessionarias são obrigadas a respeitar um limite
territorial para comercialização dos mesmos.

Isso significa que concessionarias com sede em Pato Branco, Dois Vizinhos, Cascavel por exemplo

não estariam habilitadas a vender na nossa micronegião.
É de considerar que em se tratando de veículo 0 KM há necessidade de revisões para que a garantia

prevaleça até findar-se. Sendo assim, o deslocamento poderá se tornar oneroso ao Município já que terá

de dispor de pessoal para tal finalidade.
Ademais, o principal aspecto a ser observado no que se refere à opção pela modalidade de pregão

presencial é a possibilidade de se imprimir maior celeridade à contratação de bens e serviços comuns'

possibilidade dè esclarecimentos imediatos durante o pregão presencial, e ainda, facilidade na negociação

de preços, tudo isso sem prejuízo à competitividade.
Ainda, para fomentar a comercialização local e regional, vez que a região é composta por pequenas

cidades e fomentar o comércio regional também é uma obrigatoriedade do ente administrativo, fora que

não interfere na participação de empresas de outras localidades.

A opção pela modalidade presencial do pregão não produz alteração no resultado final do certame,

pelo contrário, permite maior redução de preços em vista da interação do pregoeiro com os licitantes.

Portanto o Pregão presencial náo trarâ prejuízo em termo de competitividade e tão pouco

financeiro, visto que os valores são tabelados.
Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que melhor se adéqua a aquisição do

objeto do certame, pois a Administração Pública tem o poder discricionario para decidir sobre as

modalidades licitatórias de acordo com sua necessidade e conveniência desde que motivadas, como está

disposto nos autos.

3 - ESPECTFTCAçOES TÉCNICAS DO VBÍCUIO:

Valor
Unitário
Máximo
Aceitável

Valor Total
Máximo
Aceitável

DescriçãoItem Qtde.

174.420,00174.420,00

Veiculo automotor, Modelo SEDAN, 0KM, AnoÆabricação 
I

202212023. Capacidade mínima para 5 passageiros, incluindo 
I

o motorista, 5 portas, incluindo porta malas, Biocombustível 
I

(gasolina/etanol), garantia mínima de 3 anos, a contar do

recebimento definitivo, frete incluso da origem até a sede do

Município.
Características mínimas:
- Motor no mínimo 2.0;

- Potencia no mínimo 150 cv;
- Bicombustível (EtanoVgasolina) ;

- Transmissão automática (mínimo 6 velocidades);

- Rodas de liga leve.
- Acabamento intemo em couro;
- A¡ condicionado automático digital (frio e quente);

- Volume mínimo do porta-malas mínimo de 470L;
- Capacidade mínima do tanque de combustível 48L;
- Air bags mínimo 7;
- Alarme; Vidros e Travas elétricas nas 4 portas'

- Computador de bordo;
- Áudio com sistema multimídia (rádio AM/FM, função

MP3, entrada USB, Bluetooth e conexão para smartphones

Android e Apple);
- Insulfilm;
- pintura metálica.
- Câmera traseira e sensores de estacionamento. Freios ABS,

sensor de chuva e luminosidade, retrovisor elétrico.
Todos os equipamentos exigidos pelo código Nacional de

01
01

Veículo
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Transito viqente.

R$ 174.420,00Valor Total

O valor máximo estimado da licitação é de R$ 174.420,00 (cento e setenta e quatro mil e

quatrocentos e vinte reais).
As empresas deverão constar na proposta, a MARCA, incluindo o modelo do produto cotado, sob

pena de desclassificação da proposta.
O veículo deverá atender às normas técnicas da ABNT, INMETRO, ISO e demais legislações

vigentes, quando aplicável.
Todas as especificações técnicas do veículo relacionado neste Edital são consideradas as mínimas

exigidas.
O prazo de vigência do Contrato será pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de sua

assinatura.

Quanto a revisão do veículo, deve abranger um raio máximo de 30 Km do Município de

Marmeleiro.
A empresa vencedora do certame deverá emitir a nota fiscal de venda em nome da empresa

contratada ou da fábrica diretamente em nome do MunÍcípio, para que possa ser realizado o primeiro
emplacamento de acordo com as exigências do DETRAN-PR.

4 - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

O veículo, objeto desta licitação deverá ser entregue (sem ônus de entrega), em uma única
parcela. com entrega técnica, conforme a solicitação do Departamento, no seguinte endereço: Paço

Municipal, localizado na Avenida Macali, no 255, Centro, Município de Marmeleiro - PR, ou em local a

ser indicado pelo departamento solicitante, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, após a

assinatura contratual, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, onde serão verificadas:
quantidade e marca ofertada, reservando-se ao Município o direito de recusar aquele em desacordo com o
pedido.

Os prazos de que tratam o item acima poderão ser prorogados uma vez, por igual período, quando

solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado aceito pela

Administração.

s - coNDrÇoEs DE RECEBTMENTO DO OBJETO E OBRTGAÇÕES:

Responsabilizar-se pelo transporte do objeto até o local indicado no item anterior.
Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às obrigações

fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o

objeto desta licitação.
Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
O Veículo deverá estar em conformidade com as norrnas vigentes. Na entrega serão verificadas

quantidades e especificações conforme descrição no instrumento contratual e ordem de compra, bem

como estado de conservação do objeto. Todos os produtos serão recebidos e conferidos por servidor(es)

designado(s) da Prefeitura Municipal de Marmeleiro.
Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer erefazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e

risco, num prazo máximo de 10 (dez) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente,

quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos veículos, decorrentes de culpa da

empresa fomecedora e dentro das especificações do fabricante.
A Empresa vencedora deverá fomecer o objeto novo e a garantia deverá ser de acordo com regras

do mercado estabelecidas para o produto, sendo que a garantia mínima deverá ser de 03 (três) anos.

A empresa vencedora ficará obrigada a prestar assistência técnica a suas expensas' durante a

vigência da garantia.
O veículo deverá ser entregue abastecido no mínimo com 30 litros de combustível.
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6 - DA FrscAlrzAçÃo:

O recebimento do veículo, a hscalização e o acompanhamento da execução do Contrato de Compra
e Venda será de responsabilidade do Prefeito ou servidor(es) indicado(s) pelo mesmo.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda
que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus

agentes e prepostos.
O responsável pelo acompanhamento e flrscalização da execução do Contrato, citado acima,

procederá ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento,
tendo por parâmetro os resultados previstos no instrumento contratual que será firmado entre as partes.
Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam
especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666193 que trata das Sanções Administrativas para o caso de
inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.

Jair Pilati
Prefeito
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Prefeitura Municipal de Murmeleiro

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Bøìrro:

Cidade:

CEP:

Estødo:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

7t596 Datø do Pedido:

Departamento de Admlnistração e Planejamento

Tìpo de Pessoa: T1

2810612022

Número da Casa:

Marmeleiro

8561 5-000

Paranâ

Sllmara Terezinha Brambill

71596 Data do Pedído:

Departamento de Administração e PlaneJamento

Prefeiturø Municipøl de Mørmeleíro

Número do Protocolo:

Nome:

cNPr(cPF):

Endereço:

Nitmero da Cøsa:

Bairro:

Cídade:

CEP:

2810612022

Tipo de Pessoa:

Marmelelro

8561 5-000

Estado: Franá-l

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente: Sllmara Terezlnha Brambill

Requer autorização para, contratação de empresa para
de um vefculo novo (zero quilômetro), sendo este

doo

J

Requer autorlzação para, contratação de empresa para
lslção de um vefculo novo (zero quilômetro), sendo este

o do
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061061202215:41 Webmail :: Fwd: ENC; Orçamento Toyota

Fwd: ËNC: Orçamento ïoyota
Dê

Para

Data

assessorJuridlco@marmeleiro.pr.gov.br <assessorJuridico@marmeleiro.pr.gov.br>

licitacao02 <licitacao02@marmeleiro.pr,gov,br>

06-06-2022 15:36

Remover todos os onexos

**-* Meimagent original --**
r.\ssunto:Ë,NC; Orçürneuto'lbyotû
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D¿t¡r:

Dc:

Para:

0(r-06-2022 l5:21

GIOVANI TOLOTTI .:gíovnnítl(ä)hotnrail.conr></giovanitl@hotnrail.com>'

/ì

^

De¡ Rlcardo Dalmolln Alves <rlcardo.alves@zenlmotors.com>

Envlador segunda-felra, 6 de Junho de 2022 77 t36

Para¡ giovanitl@hotmail.com <giovanitl@hotmail.com>

Assunto: Orçamento Toyota

Boa tarde, tudo bem ?

Sou o Ricardo, consultor de Vendas da Zeni Motors concessionaria Toyota.

Em anexo orçamento dos vefculo Corolla XEI e Corolla GR-S SPORT.

https://webmall,marmelelro.pr.gov.br/roundcubemall/?_task=mall&-safe=1&-uld=12923&-mbox=INBOX&-aç1ls¡=prlnt&-extwln=1 1t1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO. PR

oRçAMENTO

GM/CRUZE PREMIER TURBO / MODELO 202212023
PACOTE: R7U COR: PRATA
Alarme / Controle de tração e estabilidade / Farois de neblina / Lanterna de neblina / sistema de fixação de cadeiras
para crianças ("lsofix") / Sistema de freios com AB5, EBD e PBA / Abertura do porta malas por controle remoto / Ar-
condicionado com controle eletrônico de temperatura e sistema automático de recirculação / Assistente de partida
em aclrve / Cåmera de ré / lndicador do nível de vida de óleo, bateria e pressão dos pneus,/ Coluna de direção conr
regulagem em altura e profundidade / Controlador de velocidade de cruzeiro / Desembaçador elétrico do vidro tra-
seiro / Direção Elétrica Progressiva / Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual de mar-
chas "Active Select" / Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento
pela chave ,/ Detalhes da maçaneta, janelðs das portas, grade dianteira e tampa trase¡ra cromados / Descansa-Braço
Dianteiro Central Deslizante / Sanco traseiro blpartido e rebatível, com porta-copos / Volante Multifuncional / Ai¡bag
cluplo, latera¡s e de cortina / Luz de condução diurna/ Luz de posição em LED / Regulagem de altura dos faróis / Sensor
de estacionamento dianteiro e traseiro / Farois com sensor crepuscular / Computador de bordo color¡do com infor-
maçöes gerais de consumo, áudio, telefone, navegação e veículo / Easy Entry - Abertura das portas e alarme através
de sensor de aproximação na chave / Espelhos retrovisores externos elétricos, aguecidos e com rebatimento elétrico
/ Espelho retrovisor ¡nterno eletrocrômico / Partida sem chave / Sensor de chuva com ajuste automát¡co de intensi-
dade / Sistema de luz "leve-me" / Sistema de luz "siga-me" / Sistema de partida do motor por controle remoto "Re-
mote Start System", com aclonamento do Ar-Condicionado,/ Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensÍvel ao toque cle g,,

e integração com smartphones através do Android Auto e Apple Carplay, Radio AM,/FM, Entrada USB, Função Audio
Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e configuraçðes do veiculo / OnStar + Conectividade Chevrolet + 4G Wi-Fi
/ Lanternas em LED / Câmera de ré de alta resolução / Grade frontal com detalhes cromados / Roda de liga leve aro
17" com acabamento exclusivo para a versão PREMIER / Eanco com revestimento premium nas cores preto e Castanho
"Umber'Jet Black" / Easy Park - Sistema de Estacionamento Automático / Banco do motorista com regulagem elétrica
/ Alerta de detecção de pedestre frontal com auxílio de frenagem / Frenagem automática de emergência em baixa
velocidade / Alerta de Colisão Frontal/ Alerta de ponto Cego / Assistente de permanência em Faixa / Farol Alto Adap_
tativo / lndicador de diståncia do veículo da frente,/ Carregador Wireless/ Potência máxima líquida de 150 cv gasolina
e 153 cv etanol/ Tanque de combustÍvel com capacidade para 52 l¡tros, porta-malas 440 lltros,

vAtoR uNtTÁRlo: Rs 174.350,00

Validade da proposta: 30 dias.
Prazo de entrega: Acíma 180 dias.

Francisco Beltrão, 24 de Maío de2022

Edson Robe

Gerente de vendas
Sudoauto Sudoeste Automóveis Ltda

cN PJ 77.812. 188/0001-05
l.E.: 321007651.

;^

SUDOAUTO SUDOES'TE A UTOMÓVEIS LTDA
cNPJ 77.fil2. I 88/000t -05

Rua Vercado¡' Ronleu Lauro Wcrlang. 907. Cenlro
85.ó01-020 - Francisco Belrrào - PR

Fone: (46)3-520 -4100
t-rnai I: st¡do¡rtrto(grvI¡r.cort.br

t
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CONTRATO N".4I12O22, QUE CETEBRAM O MUNICÍPIO DE SALTO
DO TONTRA E A EMPRESA GERMANO ZEN| VE|CUIOS [TDA, PARA
CoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA FORNECTMENTO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR NOVO, COM RECURSOS pRópRtOS

PROCESSO 03612022
PREGÃO Ot7l2O22

Pelo presente instrumento, MUNlcfPlo DE sAtTo Do IoNTRA, com sede na Rua Prefeito Neuri Baú, ne g75, centro,
Salto do Lontra - PR, CEP 85,670-000, inscrita no cNPJ/MF sob nE 76.205 .707/o}ot-}4, neste ato representado pelo
Excelentfssimo Senhor Prefeito Municipal, Fernando Alberto Cadore, portador da Cédula de identidade ng 3.6g5,g63-0
SSP/PR, inscrito no CPF: 512.805.829-87, aquidenominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa GERMANO ZENI
VEICULOS LTDA, pessoa jurfdica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o ne03.94g.24g/o}oL-29, com sede na
cidade de Cascavel, estado Paraná, na Av. Brasil, nc2255,Jardlm Gramado doravante denominada CONTRATADA neste
ato representada pelo sr, Germano Zeni, inscrito no cPF/MF sob o ne074,485 ,2og-97, portador da cédula de identidade
nc753'4o2lPr, residente e domiciliado no Rua Minas Geraís ns Lg25, apto 401, centro, Cascavel/pR,infraassinado,
firmam o presente contreto, que reger-se-á pelas clausulas a seguir, sob a égide da Lei ne.10.520/1OZ,Leine. g.566/1993
e suas alterações posteriores, Código de Defesa do Consumidor e pelas condiçöes estabelecidas no edital e anexos, do
Pregão Presencial nc, 17/2022 e a proposta vencedora.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa pera forneclmento de velculo automotor novo,
com recursos próprlos, de acordo com termos constantes no Anexo l, Termo de Referêncla, do edital do qual derivou
e presente contrataçäo.

2. DAS CONDTçöES DE ENTREGA DOS PRODUTOS

2.1.O prazo máximo de entrega dos produtos não poderá ser superior 30(trinta) dias, contados da emissão da ordem
de serviço ou documento equivalente pelo gestor do contrato.

2'2, Os produtos deverão ser entregues no local determinado pela administração publlca .

3. DAVIGÊNCN

3.1. A vigência do contrato será de l2(doze) meses, contados a part¡r da data de sua assinatura.

4. DO PREçO E DA FORMA DE PAGAMENTO

4,1' O CONTRATANTE pagará á CONTRATADA, pelo(s) objeto(s) elencado(s) na cláusula primeira do presente contrato,
o valor de RS 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), consoante a segulnte discriminação:

Murucr r0 de Salto do Lontra

Admini stração M u nicípul
Tel': (46J 3538-1177 - Cx. Poslol, 3I - Rua Prefeíto Neurí Baú, 975 - Solto do Lontra - Pøronó

ITEM DO ITEM FORNECEDOR MARCA UNIT
1 t Aqulslção de vefculo automotor tlpo SUV novo okm,

sem placas, na cor metállca, ano mfnlmo 2022 e
modelo mfnlmo 2023, motor 2.0 flex com no mlnlmo
175 cv com tração dlantelra 4x2, com capacldade
para no mf nlmo 05 passagelros, transmlssäo
automátlca com no mfnlmo 10 velocldade sequenclal,
espelhos retrovlsores extemos eletro-retrátels,
dlreção eletroasslstlda progresslva, com ar
condlclonado dlgltal, com farol de nebllna, trava
elétrlca nas quatro portas, alarme, acabamento em
couro na cor preta, computador de bordo slstema de
som com central multlmfdla com tela sensÍvel ao
toque de no mfnlmo 7 pole8adas com slstema de

GERMANO ZENI

VEICULOS LTDA coRoLr.A
CROSS XRE

1,00 172.000,00 172.000,00
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rádlo AM/FM, MP3, com no mlnlmo uma erìtrada
USB, com slstema de câmera de ré, com no mfnlmo 07
alr bags, com slstema eletrônlco de establlldade,
controle de tração e asslstente de sublda em ft¡mpa,
com slstema asslstente de pré collsão, com as funçðes
de alerta sonoro, frenagem automáflca, asslstente de
permanecla na falxa, controle de velocldade, sensores
de estaclonamento dlantelro e traselro, com rodas de
llga leve aro 18, slstema de frelo a dlsco nas quatro
rodas com abs e ebd, porta malas com capacldade
mlnlma de 435 lttros, tanque de combustfvel de no
mfnlmo 45 , com dlstâncla entre elxos de no mfnlmo
2600mm, com garantla de fábrlca de 12 meses.

4.1.1. O CONTRATANTE não se responsabilizará por d
sido expressamente acordada no presente contrato.

espesas que venha ser efetuada pela CONTRATADA que não tenha

4.2. O pagamento será efetuado na forma de créditos em conta corrente da licitante vencedora no prazo máximo de
3O(trinta) dias corridos, contados da certificação da nota fiscaf eletrônica pelos gestores do contrato, que deverá ser
emitida após recebimento definiilvo do(s) objeto(s).

4'2,t, O pagamento efetuado com atraso por culpa exclusiva do CONTRATANTE, terá o valor do principal
reajustado pelo fndice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5%
"pro-rata tempore"), observando-se, para tanto, o perfodo correspondente à data prevista para o pagamento
e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorrer.

4,3. Para liberação do pagamento, a CONTRATADA encaminhará nota fiscal eletrônica ao endereço Rua prefelto Neuri
Baú, ne 975, centro, Salto do Lontra - pR, acompanhada das seguintes certidöes;

a) Prova de regularidade para com a fazenda nacional (divida ativa e contribuiçöes federais);
b) Prova de regularidade relativa á previdência social (cnd-inss) e ao fgts (cre);
c) Prova de regularidade perante o fisco estadual da sede da licitante;
d) Prova de regularidade perante o fisco municipal da sede da licitante;
e) Certldão negativa de débitos trabalhistas;

4.4. Nenhurn pagamento será efetuado á CoNTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
flnanceira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que lsso gere direito a
acréscimos de qualquer natureza.

s. DA DOTAçÄO ORçAMENTÁR|A

5,1. O mento decorrente do deste li correrá á conta dos recursos da

6. DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSöES

6.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condiçðes contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite
de 25cß (vinte e cinco por cento) do valor inicial deste contrato, que, a critério do CONTRATANTE, se façam necessários,
ou a supressão além desse limlte, mediante acordo entre as partes, conforme disposto nos parágrafos le e 29, inciso li
do artlgo 65 da Lel nc. 8.666/93.

7. DIREITOS DAS PARTES

7,1. Constituem direitos do CONTRATANTE:
a) Receber o(s) objeto(s) desta contratação nas condiçöes previstas neste contrato e edital da licitação;

Admi nistração M u n icipal
fel.: (4ó) 3538'1 177 - Cx. PostøL, 3t - Rua Prefei¡o Neurí Boú, 975 - Sol¡o do lon¡ro - parøno

UNIDADE FU SUBFUN PROGRAMA PROJ CATEG DESPESA FONTE
02 0201 4 L22 3 3 449052520000 1355



FU* T?8

alo

IIVIunrcr IO de Salto do Lontra
Dslacl<t do Paran¿i cNPJ 76.205.707/0001 -04

Poço Municipol Prefeito Dr. Wiison J. S. Nunes

b) Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento que estiver em desacordo com as condições descritas no
presente contrato.

c) Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação ás finalidades de interesse público, respeitados os
direitos da contratada;

d) Rescindilos no incíso i do art.79 da lei ns8.656/93;
e) Fiscalizar a execução do presente contrato;
f) Apllcar sançðes motivadas pela inexecuçäo total ou parcial do ajuste;
S) Apllcar a instrução normativa ne,37/2009 do tribunal de contas do estado do paraná, nos casos al¡ previstos;

7,2. Constituem direitos da CONTRATADA:

a) Perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

8. OBRTGAçöES DAS PARTES

8,1. Constituem obrigaçöes do CONTRATANTE:
Auxillar no esclarecimento de drlvidas que surjam ao longo da execução do objeto contratual;
Decidir sobre eventuais dificuldades na realização do objeto da presente contratação;
Efetuar o pegamento ajustado, observadas as condições descritas no presente lnstrumento contratual;
Manter, sempre por escrito ou por e-mail com a CONTRATADA, os entendlmentos sobre o objeto contratado.
Promover, através de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização do contrato, anotando em
registro próprio as falhas detectadas e comunicando á CONTRATADA as ocorrências de qualsquer fatos que, a
seu critério, exljam medidas corretivas por parte daquele;
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser sollcitados pelos representantes da
CONTRATADA facllitando o acesso e esclarecimento de quaisquer dúvidas relacionadas á execução do
contrato;

8) Receber o(s) objeto(s) no(s) prazo(s) e condiçäo(ões) estabelecido(s) em contrato, assegurando-se das
perfeitas condiçöes dos materiais e serviços empregados, responsabllizando a CONTRATADA por qualquer
dano causado resultante da má qualidade dos mesmos.

8.2. Constituem obrigaçöes da CONTRATADA:
a) Proceder a entrega do(s) objeto(s), em plenas condíções, no prazo descrito na cláusula 2;
b) Ser responsável pela manutenção das máquinas, tendo que garantir que as mesmas estejam em perfeito

estado de funcionamento, se necessário trocar a máquina que venha apresentar defeito ou concertá-la com
agilidade e precisão;

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

d) Manter preposto, aceito pela administração, no local da obra ou serviço, para representálo na execução do
contrato;

e) Reparar, corrigir, remover, reconstru¡r ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vlclos, defeitos ou incorreções resultantes da execuçäo ou de materiais
empregados.

f) Ressarcir os danos causados diretamente á adminlstração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não exclulndo ou reduzlndo essa responsabllidade a fiscalização ou o acompanhamento
pela CONTRATANTE.

G) pagar todas as obrigaçöes fiscais, prevldenclárias, comerciais e trabalhistas decorrentes das atlvidades
envolvidas.

9. DA GESTÃO E DA FTSCAUZAçÃO

9'1. A fiscalização da execução do objeto contretual se dará de forma ampla e irrestrita, competindo ao gestor e ao
físcal do contrato o seu exercfcio;

Administração M unicipal
fel.: (46) 3538-1177 ' Cx. Postal, il - Ruo Prefei¡o Nearí Boú, 975 - Solîo do hontro - Paranú

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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9'2. Caberá ao gestor do contrato, o titular da diretoria de gestão de pessoas, promover todas as ações necessárias ao
fiel cumprimento das condiçöes estipuladas neste contrato e ainda:

a) Propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na
legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) Encaminhar o fato á deliberação superior, com vlstas a oficiar aos órgãos públicos competentes para adoção
das medidas corretivas e punltivas aplicáveís, no caso de haver indfcios de apropriação indébita e de prejufzo
ao erário;

c) Reoeber do fiscal as informaçöes e documentos pertinente á execução do objeto contratado;
d) Atestar as notas fiscais e encaminhá-las a unldade competente para pagamento;
e) Promover o adequado encaminhamento, a unidade competente, das ocorrências contratuais constatadas ou

regístradas pelo fiscal para fins de aplicação de penalidades e demais medidas pertinentes;
f) Manter controles adequado e efetivo do presente contrato sob sua gestão, do qual constarão todas as

ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo contratual, com base nas informações
e relatórios apresentados pelo fiscal;

g) Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

9.3. Caberá ao fiscal do contrato, os servidores Joelcio Dalla Valle e Laura Aparecida Oliboni pieta, o acompanhamento
da execução do objeto da presente contrataçäo, informado ao gestor do contrato as ocorrênclas que possam prejudicar
o bom andamento do contrato e ainda:

a) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinado o que for
necessárlo á regularização das faltas ou defeitos observados;

b) acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da sua vigência do contrato
e de tudo dar clência á CONTRATADA, pera fìel execução do contato durante toda e vigência do contrato;

c) sustar, recusar, mandarsubstituir quaisquer produtos, que estejam em desacordo com as especificaçöes técnicas, e
as constantes do termo de referência, determinando para a correção de possfveis falhas ou substituiçöes de produtos
em desconformidade com o solicitado;

d) conferir a execução do objeto contratual, por ocasião da entrega das notas flscaís ou equ¡valentes, devendo aferir os
produtos, quando executado satisfatoriamente, para fins de pagamento;

e) exigir o cumprimento de todos os itens constantes do anexo I do edital, da proposta da CONTRATADA e das cláusulas
deste contrato; e

f) solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que: comprometa a perfeita execução do contrato;
crie obstáculos á fiscalização; não corresponda ás técnicas ou as exigências disclplinares do órgão; e cujo
comportamento ou capacidade técnica sejam inadequados á execução do contrato, que venha causar embaraço á
fiscalização em razão de procedimentos incompatfveis com o exerclcio de sua função.

9.4. A fiscallzação de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CoNTRATADA, pelos danos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empregados ou prepostos.
9.5' A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE, não elide nem diminui a responsabilidade da
CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigaçöes pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a
quaisquer irregularidades resultantes de imperfeiçöes técnicas, emprego de material inadequado ou de qualldade
inferior, que não implicarão corresponsabilidade da CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

9,6. Ao contratante não caberá qualquer ônus pela rejeição aos produtos considerados inadequados pelo gestor.

Admin i stração M uni cí¡tal
lel.: (46) 3538-, 177 - Cx. Poslol, 3I - Ruo Prefeito Neurí Boú, 975 - Sol¡o do Lontrø - Poronú
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9.7,?or força do contido no art.68, da Lei nE. g.666/93, a contratada, porocasião da assinatura do contrato, deverá
indicar preposto, acelto pelo gestor deste contrato, para representá-la sempre que for necessária,

9,8. Ao preposto da contratada competirá, entre outras atribuiçöes:

Representar os interesses da CONTRATADA perante o CONTRATANTE;
Reallzar os procedimentos administrativos junto ao CONTRATANTE;
Manter o CONTRATANTE informado sobre o andamento e a qualidade dos produtos;
Comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao físcal do contrato com os
esclarecimentos julgados necessários;

10. DAs snruçöes ADMINtsrRATtvAs

10.1' O descumprimento das obrigaçöes assumidas na licitação ensejará na aplicação pela prefeitura municipal,
garantido o contraditório e a ampla defesa ao licitante interessado, das seguintes sanções, independente de ouiras
previstas:

l- Advertência, em caso de conduta que prejudique a execução contratual;
ll- Multa moratória, equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor definido como preço máximo

da licitação, por dia ritil, limitada ao percentual máximo de S%(cinco por cento), na hipótese de atraso no
adimplemento de obrigação, tal como a entrega e instalação dos equipamentos fora do prazo descrlto na
clausula 3 da minuta contratual ( do edital);

lll- Multa compensatória, de até 10% (dez por cento), sobre o valor definido como preço máximo da licitação,
nas seguintes hipóteses, dentre outras:

a) Não entrega de documentação exigida para o contrato;
b) Apresentação de documentação falsa exigida para o contrato;
c) Não manutenção das propostas;
d) Retardamento da execução do objeto contratual;
e) Falha na execução contratual;
f) Fraude na execução contratual;
S) Comportamentoinidôneo;
h) Cometimento de fraude fiscal;

tv- lmpedimento de llcitar e contratar com a administração pública pelo prazo de até 5 (clnco) anos, nas
hipóteses, dentre outras:

a) Não entrega de documentação exigida para o contrato;
b) Apresentação de documentação falsa exigida para o contrato;
c) Não manutenção das propostas
d) Retardamento da execução do objeto contratual;
e) Falha na execução contratual;
f) Fraude na execução contratual;
S) Comportamentoinidôneo;
h) Cometimento de fraude flscal;

10.2. As sançðes previstas nos inclsos do item anterior poderão ser apllcadas cumulatívemente.

10.3. Quaisquer das penalidades apllcadas serão comunicadas ao cadastro de inidôneos (TCE/pR), pera a devida
averbação.

10.4. As sanções de natureza pecuniária serão descontadas das futuras emitidas pela licitante vencedora ou, se
insuficlente, mediante execução direta, caso seja impossfvel à compensação com faturas vincendas.

Administração M uni cip ul
Íel.: (46) 3538-1|.77 - Cx. Poslal, 3l - Ruo Preleito Neurí Boú, 975 - Sol¡o do Lontra - Poronú

a)

b)

c)

d)
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10.4.1' O valor remanescente da multa não quitada totalmente deverá ser recolhldo á conta da prefeitura municipal,

10.5. A multa compensatória prevista no inciso lll da cláusula 10,1. Tem por escopo ressarcir a prefeitura municipal dos
prejufzos, não eximindo a CONTRATADA do dever de integral indenização, caso a referida sanção pecuníária seja
insuficiente á recomposição total do dano experimentado.

11. DA n¡sclsÃo coNTRATUAt

11.1. Constltuem motivos para rescisão contratual às hipóteses especificadas nos artigos 77 a 80,da Lei nE, g.666/93.

tL.2' A inadimplência total ou parcial do contrato, além da aplicação das multas previstas, poderá resultar na rescisão
contratual e na aplicação das penalidades previstas no art.g6 e g7 da Lei g.666/93.

11,3, a rescisão deste contrato poderá ser:

a)

b)

c)

l-determinado por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO nos casos enumerados nos inclsos I a Xll e
XVll, do art. 78 da Lei nc, 8.665 de 1993;
ll- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para o MUNlCfplO; ou
lll. Judicial, nos termos da legislação.

tl,4' A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autorldade
competente,

11'5. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processq assegurado o
contradltório e a ampla defesa.

11.6. A lnexecução total ou parcial deste contrato enseJa rescisão, conforme disposto nos artigos 77 aB0 da Lei ne.
8.666/s3.

LL'7, O wUlrllCfplO deverá promover a unilateral rescisão com a CONTRATADA, quando lncursa nas sançöes impeditivas
de continuidade em razão de perpetrar infraçöes dentre as dispostas nos inclsos e parágrafo rjnico do art. ge da
lnstrução Normativa nc ' 37 /2009 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, não obstante a previsão na legislação das
licitaçöes, contratos e pregöes.

12. DA rEGtSrAçÃO APUCÁVEL

Lz't. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposiçöes expressas na Lei ne. g.666/93, Lei ne. 10.520 /02, Lei
nc.8.078/9O e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o lnteresse prlblico (coletlvo).

12'2. Eventuais drlvidas sobre a execução e interpretação das cláusulas do presente contrato serão solucionadas por
meio da aplicaçäo do princfpio constitucional da proporcionalidade, da boa-fé objetiva lart.422, do Código Civil) e da
função social dos contratos (aft.42L e 2.035, parágrafo únlco, do Código Civll), bem como de conformidade com os
princfpios gerals de direito, levando-se em conta sempre e preponderantemente o interesse prlblico (coletlvo) a ser
protegido/tutelado.

13. DA FRAUDE E DA CORRUPçÄO

13.1. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do
obJeto contratual.

Adtninistração M uni cipul
feL: (46) 3538-1177'Cx. Postol, Sl 'Ruø PreÍeito NeurÍ Baú,975 - Soho do Lontro - Porønú
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sugctÁusuLA PRIMEIRA - Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "prátlca corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, dlreta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo
de influenciar a ação de servidor prf bllco no processo de licitação ou na execução de contrato.
b) "prátlca fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de lícitação ou
de execução de contrato.
c) "prátlca conlulada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mals licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em nfveis artificiais e não
competitívos.
d) "prátlca coercltlva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade,
visando influenciar sua participação ern um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) "prátlca obstrutlva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegaçöes
de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exerclcio do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.

SUBCTÁUSULA SEGUNDA - Na hlpótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa ffsica, inclusive
declarando-a ínelegfvel, indeflnidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo
organlsmo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meío de um agente,
em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um
contrato financiado pelo organlsmo.

suBc[ÁusuLA TERCEIRA - Considerando os propósitos das cláusulas acima, a coNTRATADA concorda e autoriza que,
na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou lntegralmente, por organismo financeiro multilateral,
medlante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam
inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e reg¡stros relacionados à licitação e à
execução do contrato.

14. DA PUBIICIDADE

14.1. Uma vez firmado o presente contrato terá ele seu extrato publicado no periódico do municfpio e no Diário Oficial
dos Municlplos do Paraná, pelo contratante, em cumprimento ao disposto no art,61, parágrafo único, da Lei g.666/93.

15. DO FORO

15.l.fica elelto o foro da comarca de Salto do Lontra, Paraná para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes
do presente contrato.

Assim ajustadas, flrmam as partes o presente instrumento, em 03 (três) vias iguais e rubrificadas, para todos os fins de
direito,

Salto do Lontra,06 de abril de2022.

FERNAN DO ALABERTO CADORE
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

Testemunhas:
L,

Nome:
RG:

GERMANO ZENI

GERMANO ZENI VEICULOS LTDA

COI{TRATADA

2.

Nome
RG:

A dministrução M unicipal
fel": (46) 3538-1 177 ' Cx. Postal, 3l - Rao PreÍeÍto Neurí Boú, 975 - Satto do Lontro - Parøns
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Imfu

Fundaçüo Instituto dc
Fesquisas EconÖmices

o
Mês de referência:
Código Fipe:
Marca:

¡lVfodelo:
Ano Modelo:
Autentic açäo
Data da consulta
Preço Médio

Tabela Fipe - Fundação lnstltuto de pesquisas Econômicae - Fipe

junho de2022
002n2-r
Toyota
Corolla ALIIS/A.Premiu. 2.0 Flex 16V Aur
2022 Gasolina
jj6947wnkdmn
terça-feira, 14 de junho de 2022 14:07
R$ 164.525,00

, u. r\ry

Preço Médio de veículos - Consulta de Carros e
UtititárÍos Pequenos - Pesquisa comurn - F'IPE

111
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Marmeleiro, 28 de junho de2022

De: Prefeito
Para: Pregoeira(o)

JUSTIFICATIVA

A Lei Federaln" 8.666193, de 21 de junho de 1993, impõe como regra o dever de licitar, conforme
o que se dispõe no Artigo 2o, in verbis:

*Art. 2o As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações,

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando

contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação,
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei."

Jâ a Lei Federal n" 10.520/02, de l7 de julho de 2002, define que a modalidade Pregão será

utilizada para aquisição pelo ente público de bens e serviços comuns, portanto, justifica-se assim a

modalidade licitatória indicada, considerando que o objeto do presente termo é considerado comum, por
possuir padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos em edital por

especificações usuais de mercado, podendo ser comparada facilmente, não necessitando de descrições

minuciosas, conforme definido no Artigo lo da Lei Federal n" 10,520102:

"Art. lo Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a

licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo

único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste

artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no

mercado."

Em atendimento ao Artigo 1o, $4o, do Decreto Federal n' 10.024119, a inviabilidade da utilização
do pregão na forma eletrônica deverá ser justificada.

A presente licitação deve ser realizada de forma presencial, considerando a justificativa descrita a

seguir:
Como regra geral o Pregão Eletrônico deve ser priorizado, e isso tem sido feito na administração

pública. No caso em especifico, a administração pública tem a necessidade de fazer a aquisição de um
veículo novo.

É sabido que neste tipo de contratação as concessionarias são obrigadas a respeitar um limite
tenitorial para comercialízação dos mesmos.

Isso significa que concessionarias com sede em Pato Branco, Dois Vizinhos, Cascavel por exemplo

não estariam habilitadas a vender na nossa microrregião.
É de considerar que em se tratando de veículo 0 KM há necessidade de revisões para que a garantia

prevaleça até findar-se. Sendo assim, o deslocamento poderá se tornar oneroso ao Município já que terá

de dispor de pessoal para tal finalidade.
Ademais, o principal aspecto a ser observado no que se refere à opção pela modalidade de pregão

presencial é a possibilidade de se imprimir maior celeridade à contratação de bens e serviços comuns,

possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o pregão presencial, e ainda, facilidade na negociação

de preços, tudo isso sem prejuízo à competitividade.
Ainda, para fomentar a comercialízação local e regional, vez que a região é composta por pequenas

cidades e fomentar o comércio regional também é uma obrigatoriedade do ente administrativo, fora que

não interfere na participação de empresas de outras localidades.
A opção pela modalidade presencial do pregão não produz alteração no resultado final do certame,

pelo contrario, permite maior redução de preços em vista da interação do pregoeiro com os licitantes.

Portanto o Pregão presencial não trarâ prejuízo em termo de competitividade e tão pouco

financeiro, visto que os valores são tabelados.

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Maoali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-mail: licjt¡rqrìo@rn-r-ìJtlçlçL|.0.nl:g(rv-.br. /- ljç-itl-0""¿l-q)0?(¿¿tltiLtlt-tçlç-it:a.nt*g<¡v, b-r - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8105
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Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que melhor se adéqua a aquisição do

objeto do certame, pois a Administração Pública tem o poder discricionario para decidir sobre as

modalidades licitatórias de acordo com sua necessidade e conveniência desde que motivadas, como está

disposto nos autos

Desta forma, requeiro que seja realizado este processo de forma presencial.

Sem mais para o momento

Cordialmente,

Pilati
Prefeito

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(ôrrrrrntclqþ.p.Lgt¡y.br/ liçf09-aç])*2-(d¡"liUru9-kirq,¡¡¡.gqy.U'-Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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Marmeleiro,23 de junho de2022.

De: Prefeito
Para: - Divisão de Contabilidade

- Departamento de Finanças
- Controle lnterno
- Procuradoria Jurídica
- Pregoeiro(a)

Preliminarmente à autorização solicitada mediante ao requerimento que consta nos autos, o
presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas a:

1 - Indicação de recurso de ordem orçamentária para fazer em face de despesa.

2 - A elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e respectivo instrumento
contratual

3 - A elaboração de parecer jurídico acerca da escolha da modalidade e do tipo de licitação
adotados, bem como análise do instrumento convocatório e do instrumento contratual do presente

certame.

4 - Ao exame e manifestação acerca do objeto solicitado e da formação de preço nos termos das

recomendações do TCE - PR por parte do controle intemo.

Cordialmente,

Pilati
Prefeito

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(Ðrnarrnclciro.p-¡:gOy.bflll-c.Ll¡CaC[23?nralr,¡c.lei-¡¡.p¿gov.þ1 - Telefone: (46) 3525-8107 / 8 105
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Marmeleiro,28 de junho de2022.

PARECBR CONTÁBIL

Em atenção a solicitação expedida por Vossa Excelência, em data de 28 de junho de 2022, para

verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes

do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas

abaixo;

I _ DADOS DO PROCESSO DE COMPRA

II - Plano Plurianual -2.73412021

III - Lei de Diretrizes Orçamentárias -2.73612021

IV - Lei Orçamentaria Anual -2.75212021

V - Recursos Orçamentários

Obs.: Saldo orçamentário em: 28/0612022.

VI - Origem dos Recursos Financeiros

13U2022Número do processo/Ano:

Data do Processo: 08t06t2022
Modalidade: Pregão Presencial n' 07912022

Objeto do processo: Contratação de empresa para aquisição de um veículo novo (zero
quilômetro), sendo este para o gabinete do prefeito.

R$ r74.420.00Valor Máximo:

Fonte
Saldo

OrçamentárioConta
Orgáol

Unidade
Funcional Programática Elemento de Despesa

0 200.000,001991 02.01 04.122 0002 1.059 4.4.90.52.52.00.00

0 - Recursos Ordinários

Respeitosamente,
-2 1

*,;P#tW{,'iirnior
Contador

cRc/PR 07trszlo-g

CNPJ: 76.205.66sl000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: l!c-ilac-¿ul(O.tn¡uUl-ç!cirq-.p,l.eç-u.,brlliç.Lt-a-ç-il.Q"g2(i.¿!1r.it-t-ìtc!çjrq.¡rr-.g<1-v.b-r'- Telefone: (46) 3525-8 107 / 8105
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Marmeleiro,23 de junho de2022

Exmo, Sr. Prefeito,

Em atenção ao documento expedido por Vossa Excelência, em data de 28 de junho de 2022,
informamos a existência de recursos frnanceiros para das obrigações decorrentes

da contratação solicitada, conforme requerimento que autos, sendo que o pagamento será

Contabilidade.efetuado através da Dotação Orçamentaria indicada

Respeitosamente,

Diretor do de Finanças

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-mail: licitacao(ârnanneleim.pr.sov.br/ licilasír402(?¿uíut1rplçj-to.p"t¿sL-bL-Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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Marmeleiro,28 de junho de2022

De: Pregoeira(o)
Para: Controle lnterno

Procuradoria Jurídica

Prezados,

Pelo presente encaminho a Vossa Senhoria, minuta do Edital de Licitação na modalidade Pregão

Presencial n.'07912022 e Minuta Contratual, para os fins previstos na Lei Federal no 8666193, de 2l de
junho de 1993; Lei Federal no 10.520, de l7 de julho de 2002; Decreto Municipal n' |.51912006, de 26 de

outubro de 2006; Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações e demais legislação

aplicável.

Respeitosamente,

de

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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EDITAL on pRncÃo pRESENcIAL No 079t2022 -PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' I3I I 2022

DATA DA REALIZttçttOz 1810812022

nonÁnro nB INÍcIo DA DIspurA: às t4:00 horas
LOCAL: Prefeitura do Município de Marmeleiro - Paraná

AMPLA coNconnÊNclA

r -pnnÂnnBUlo:

O UUNICÍpIO DE MARMELEIRO - pARRNÁ, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, toma público
para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados realizará licitaçã.o sob modalidade
pREcÃo PRESENCIAL, do tipo ivIÉNon pREÇo EM REGIME DE vALoR UNITÁRIo Do ITEM,
objetivando a contratação de empresaparu aquisição de um veículo novo (zero quilômetro), sendo este para o
gabinete do prefeito, conforme as descrições dispostas no Anexo I do presente Edital.

O presente procedimento licitatório obedecerá, integralmente, nos termos da Lei Federal n" 8666193, de 2l de
junho de 1993;Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002;Decreto Municipaln'1.51912006, de 26 de

outubro de2006; Lei Complementar n" I23, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, bem como as noffnas
vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação.

São Pregoeiros, deste Município, Franciéli de Oliveira Mainardi e Everton Leandro Camargo Mendes,

designados pela Portaria n" 6.68512022 de 21, de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial Eletrônico - E-
Atos, Município de Marmeleiro - PR.

1.1. CREDENCIAMENTO

1.2. As empresas interessadas em participar do certame, deverão apresentar, no início da sessão, em avulsos
os documentos para credenciamento:

a) Carta de Credenciamento (Anexo II);
b) Declaração de que a proponente cumpre com os requisitos de habilitação (Anexo III);
c) Declaração de ME/EPP/MEI assínada ?elo fronríetárío da em!'resa, acompanhada pela Certidão
Simplificada de Mícroempresa ou empresa de Pequeno Porte atualizada pela Junta Comercial do
Estado da sede da licitante, exceto para MEI - Microempreendedor individual, cuja a data de validade

da mesma não seja anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista para apresentação dos envelopes
(Anexo l), para/ìns de beneficios da Lei 123/06 e atualizações;
d) Declaração de ausência de parentesco com servidor (Anexo VI);
e) Contrato Social ou equivalente;

fl Envelopes de proposta de preços e Documento de identi/ìcação.
t, aa ,, tt

envelopes de prooosta de nrecos e habilitacão.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃ.O

18 de agosto de 2022 às 14h00min

Local da Sessão Pública: Avenida Macali, no 255, Centro, CEP: 85.615-000 na sala de reuniões do Paço

CA:

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.ó l5-000
E-mail: .lic-ita-cqo@¡I¡¡:rnç-lp-irç,-,p.-t:.eç"y,bt'-l-liciç-¡Ca-ç-0-?.@lt:ílr:¡Ir-Clcjr-qp-¡1.go-v,l1r - Telefone: (46) 3525-8107 / I 105
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1.3. O PREGAO será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, conforme designação contida nos
autos do processo.

1.4. O licitante que não pretenda credenciar representante para praticar atos presenciais, poderá encaminhar
os envelopes "Proposta" e "Documentação" e em terceiro envelope, devidamente identificado (ou avulsos),
Contrato Social ou equivalente, a Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação (Anexo III);
Declaração de ME/EPP/MEI (Anexo V) para fins de beneficios da Lei 123106 e atualizações, acompanhada
pela Certidão Simplificada de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte atualizada e Declaração de
ausência de parentesco com servidor (Anexo VI), por correio ou diretamente no protocolo.

2 -OBJETO:

2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresapara aquisição de um veículo novo (zero
quilômetro), sendo este para o gabinete do prefeito, conforme especificações, estimativas e exigências
estabelecidas no Anexo L

2.2. O Contrato terá validade de 12 (doze) meses) contados da data de sua assinatura.

3 - TIPO DO PREGÃO:

3.1. Este PREGÃO é do tipo menor preço unitário do item.

4 - DOTAçÃO OnÇaVrENTÁRrA:

4.1. Durante a vigência do instrumento contratual, os valores registrados não serão reajustados.

4.2. Somente poderá oconer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Anigo 65, II,
"d" da Lei 8.666193.

4.3. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica
extraordinária, tampouco fato previsível.

4.4. Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Licitações da
Prefeitura Municipal.

4.5. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos
comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666193.

4.6. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

4.7. Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos de Recursos
Ordinários (Liwes). Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:

Elemento de Despesa FonteConta nidade Funcional Programática
0l99l 02.01 04.t22 0002 1.059 4.4.90.52.52.00.00

s - coNDrçÕEs PARA PARTTCTPAÇÃO:

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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5.1. O presente edital concede tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei no 11.488, de 2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar no 123, de 2006, alterada
pela Lei Complementar n" 14712014, de 07 de agosto de 2014.

5.2. Poderão participar do certame os interessados cujo ramo de atividade seja pertinente ao objeto da

contratação e que atendam a todas as exigências constantes neste Edital e seus Anexos.

53. É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação:

a) Pessoa fisica;
b) Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
c) Interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e

liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constifuição;
d) Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, direta ou

indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
e) Empresa que mantém, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou dirigente

ligado ao governo municipal, ou qualquer vínculo de nafureza técnica, comercial, financeira ou
trabalhista, ou ainda, parentesco em linha direta ou colateral, até o terceiro grau, com agente público
que exerça cargo em comissão, ou membros da comissão licitante, pregoeiro(a) ou servidor lotado
nos órgãos encarregados da contratação.

6 - F',ORMA DE APRESENTAçÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREçOS (n" 01) E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 1n" OZ¡:

6.1. Os ENVELOPES, respectivamente PROPOSTA (envelope no 0l) e DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO (envelope no 02) deverão ser apresentados, fechados e indevassáveis, contendo cada um
deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

6.1.1. Para o Envelope no 01:
PREGAO PRE SENCIA L N" 07 9 I 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' I3I 12022

ENVELOPE PROPOSTA (envelope n" 0l)
NOME DA EMPRESA

CNPJ

6.l.2.Para o Envelope no 02:
PREGAO PRE SENCIAL N" 07 9 I 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I3I 12022

ENVELOPE DE DOCUMENTOS (envelope n" 02)
NOME DA EMPRESA

CNPJ

6.2. Os DOCUMENTOS DE IIABILITAÇÃO (envelope 02) poderão ser apresentados em original, por

cópias autenticadas por cartório ou por servidor da administração, ou por meio de publicação em órgão da

imprensa ofîcial, aceitando-se os expedidos via internet. Sempre que necessário, suas autenticidades/
validades comprovadas pelo(a) Pregoeiro(a) ou membros de equipe de apoio, onde os quais serão verificados

em momento oportuno.
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6.2.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original ao(à)
PREGOEIRO(AI, por ocasião da abertura do envelope n" 02, para a devida autenticação.

6'2.1.1. Para fins daprevisão contida no subitem 6.2.1., o documento original não precisa, necessariamente,
integrar o ENVELOPE.

6.2.1.2. Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, sempre que
necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do(a) PREGOEIRO(A).

6.2,2. Os documentos apresentados, se expressos em língua estrangeira, deverão ser autenticados por
autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o português por tradutor público juramentado.

6.2.3. Somente serão aceitas certidões, com validade, cujas expedições/emissões não ultrapassem a 60
(sessenta) dias da data final para a entrega dos envelopes.

7 - CONTEÚNO O¡. PROPOSTA:

7,1, A proposta de preço, deve ser gerada a partir das orientações constantes no seguinte endereço
https://rnarmeleiro.atende.net/autoatendinlento/servicos/enviar-proposta-de-licitacoes/detalhar/ 1.

7.1.1. O número e senha do protocolo, deverão ser apresentados no dia da sessão Pública, para alimentação
do sistema de apuração.

7.1.2. Obngatoriamente a Proposta de preço deverá ser apresentadana forma impressa e assinada, em papel
A4, de preferência encadernadas ou grampeadas de modo que não existam folhas soltas; impressa com
clareza, sem rasuras ou entrelinhas que difîcultem a análise. Na proposta constar:

a) Especifrcação, marca e/ou procedência do produto cotado (quando for o caso);
b) Preço unitário por item do objeto licitado, com até 02 (duas) casas decimais, valor total e valor

global, expressos em moeda corrente nacional, não superior ao preço máximo estabelecido no Anexo
I;

c) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação, ficando
estabelecido que na omissão será considerado e aceito este prazo:

d) Dados do fornecedor/empresa, conforme campos solicitados;
e) Dados do Representante Legal da empresa ou Procurador, conforme os campos solicitados; (e

assinatura na forma impressa).

Nota: Nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao
cumprimento integral do objeto do Pregão, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer natureza,
frete, embalagem, etc.

7,2. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7.3. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerão as da proposta impressa. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os itens do
objeto do edital, será considerado o primeiro.
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7.4. O CNPJ/MF e ou CPF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá ser o
mesmo da empresa que efetivamente fornecerá o objeto da presente licitação.

7.5. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.6, A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos para o fornecimento do
objeto licitado, como despesas e encargos inerentes ao fornecimento dos mesmos.

7.7.8m nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de
pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais ofertados.

7.8. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, implica em submissão
a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas
contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital.

7.9. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se fotos, gravuras,
desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilushação das propostas de preço.

I - CONTEÚDO OOS DOCUMENTOS DE HABTLTTAçÃO:

8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 02, para o presente certame, apresentados
na forma estabelecida neste edital são:

8. r. l. HABTLTTAçÃO JURÍDrCA:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede;

c) Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM no 16, de 2009, cuja
aceitação ftcará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor. gov. br.

8.I.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

Nota: As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar a documentação fiscal e/ou
trabalhista mesmo que haja restrição.

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao domicílio ou

sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com aFazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Coniunta

de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa aos

tributos relacionados com o objeto licitado;

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 l5-000
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e)

Ð

g)

Prova de regularidade para com a F azenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com o
objeto licitado;
Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
(FGTS);
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Neqativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei no 12.440, de 07 de
julho de 2011;
Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do Edital,
a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da
documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento
em que for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa;
A não rcgúarização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

h)

i)

8. 1.3. REGULARIDADE ECONÔMICA:

a) Certidão negativa de pedido de falência ou recuperacão iudicial ou extraiudicÍal, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matnz e, quando for o caso, igualmente da filial
licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se
outro prazo não constar do documento.

8. 1.4. DECLARAçÃO UNTFTCADA:

a) Declaração Unificada, conforme Anexo IV

8. I.5. DOCUMENTOS FACULTATIVOS:

a) Declaração de que a empresa possui conta corrente junto a agência bancária (Anexo VIII).

8,2. As proponentes que possuírem o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL com validade,
emitido pela Prefeitura de Marmeleiro, ou outro equivalente do âmbito Estadual ou Federal, poderão
substituir os documentos exigidos para habilitação, no todo ou em parte, a documentação que se encontra
vencida deverá ser apresentada com prazo de validade atualizadojunto ao Certificado de Registro Cadastral,
através de sua apresentação na forma estabelecida no presente edital, assegurando-se aos demais licitantes o
direito de acesso aos dados constantes do respectivo cadastro.

8.3. Documentos constantes neste item, apresentados no momento do credenciamento poderão deixar de
compor o envelope "DOCUMENTAçÃO".

8.4. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitações de substituição de documento àquele exigido no
presente EDITAL e seus ANEXOS.

8.5. Sendo a licitante matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome; no caso da

licitante ser a filial, todos os documentos apresentados deverão ser em nome da filial, exceto aqueles de

validade conjunta por força de lei. Caso a licitante (matriz) queira executar as contratações através de filial,
deverá apresentar, também, os documentos previstos para habilitação desta, e vice-versa.
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9 - coNsuLTA, DIVUlcnçÃo E ENTREcA Do EDITAL:

9.1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado na Av. Macali, n" 255, Divisão de Licitações,
durante o expediente normal do órgão licitante, das 08:30 as I 1:30, e das 13:30 as 17:00 horas, até a data
aprazada para recebimento dos documentos e dos envelopes "PROPOSTA" e "DOCUMENT,O,çÃO". Sua
obtenção, gratuita, poderá se dar no site www.marmeleiro.nr.eov.br.

9.2, O aviso do EDITAL será publicado no Diário Oficial do Município, diwlgado no PORTAL DA
PREFEITURA (www.manneteiro. ).

10 - ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

10.1. É facultado a qlalquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato
convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendã até mesmo 

"nuòlu"t 
a solicitações de cópias da legislação

disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado.

l0.l.l. A pretensão referida no subitem 10.1. poderá ser formalizada por meio de requerimento endereçado à
autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário constantes no subitem
9.1. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhando por meio de e-mail
licitacao(@rnarmeleiro.pr.eov.br, cujos documentos originais correspondentes deverão ser entregues no prazo
indicado também no subitem 10.1.3.

l0'1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.

10.1.3' Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de até 1 (um) dia útil, a contar do recebimento da
solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos do PREGÃO, dando-se
ciência às demais licitantes, através da divulgação do pedido e do esclarecimento no Portal da Transparência.

11 - PROVTnÊNCr¡.SlrMpucNAçAo Ao EDTTAL:

11.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de impugnação ao ato convocatório do PREGÃO e
seus anexos' observado, para tanto, oprazo de até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento
das propostas.

11.1.1. As medidas referidas no subitem 11.1. poderão ser formalizadas por meio de requerimento
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário constantes
no subitem 9.1.. Também será aceito pedido de providências ou de impugnação encaminhado por meio do e-
mail licitacaoldmanneleiro.pr,gov.br, cujos documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado
também no subitem 11.1..

ll.l.2. A decisão sobre a impugnação será proferida pela autoridade subscritora do ato convocatório do
PREGÃO, no prazo de até 2 (dois) dias úteis antes dã data da sessão pública, com juntada nos autos do
processo e divulgação no Portal da Transparência.

ll.l.3. O acolhimento da impugnação exige, desde que implique em modificação(ões) do ato convocatório
do PREGÃO, além da(s) alteração(ões) decorrente(i), diwlgação pela mesma forma que se deu o texto
original e designação de nova data para a realização do certame.

12 - CREDENCIAMENTO:
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12,1. O CREDENCIAMENTO dos representantes deverá ser entregue ao(a) PREGOEIRO(A),
respondendo o licitante por sua autenticidade e legitimidade. O representante deverá identifrcar-se e exibir a
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia.

12.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular,
conforme modelo Anexo II deste Edital com CNPJ: da proponente, com poderes específicos para, além de
representar a proponente em todas as fases do PREGÃO, formular verbalmente lances, desistir verbalmente
de formular lances, negociar a redução de preços, desistir pelo silêncio da intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediatamente e motivadamente sobre a intenção de interpor
recurso administrativo ao final da sessão, assinar aatada sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados
pelo(a) PREGOEIRO(A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

12.2.1. Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir
acompanhada do Ato constitutivo da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a
capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.

12.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, dirigente ou assemelhado da
empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento particular, deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou documento equivalente, no qual estejam
expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investida.

12.4.É admitido somente um representante por proponente.

12.5. A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade com as
exigências previstas impossibilitará, exclusivamente, a prática de atos presenciais.

12.6. A Declaração de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP ou MEI
(Micro Empresa Individual) a ser assinada pelo proprietário da empresa, que será recebida
exclusivamente nesta oportunidade nos Termos do Anexo V, acompanhada pela Certidäo Simplificada
de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte atualizada pela Junta Comercial do Estado da sede da
licitante, para fins de benefícios da Lei 123106 e atualizações, exceto para MEI (Micro Empresa
Individual).

13 - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABTLITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA
E DOCUMENTOS DE HABTLTTAÇÃO:

13.1. A análise dos documentos de credenciamento (fora dos envelopes): Declaração de que a proponente
cumpre com os requìsitos de habilítação e documento de ídentiJícøção, Declørøção de ausênciø de
parentesco com sentidor público Municipal, Declaração de ME e EPP ¿ s¿r assinada pelo proprietário da
empresa, acompanhada da Certídão símplífícada de Mìcro Empresø ou Empresa de Pequeno Porle, para
fins de beneficios da Lei 123106 e atualizações, será o primeiro ato da sessão.

13.1.1. A ausência dos documentos elencados no subitem l3.l ou a apresentação em desconformidade com as
exigências previstas impossibilitará apafücipação da proponente neste Pregão.

13.1.2. Recebidos os envelopes e documentos, passar-se-âpara a abertura dos envelopes Propostas.

14 _ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA:
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14.1. Compete ao(a) PREGOEIRO(A) proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS,
conservando intactos os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILlfa.çÃO.

l4.2.lniciada a fase de credenciamento, não serão admitidos novos proponentes.

15 - EXAME E CLASSIFTCAÇÃO DE CONFORMTDADE DAS PROPOSTAS:

15.1. O(A) PREGOEIRO(A) examinará as PROPOSTAS sempre levando em conta as exigências fîxadas
noitem6eT.

l5.l.l. O exame envolvendo o(s) ofertado(s) implicará na constatação da conformidade do(s) mesmo(s) com
as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para atendimento das necessidades do órgão
licitante.

15.2. Definidas as PROPOSTAS que atendam às exigências retro, envolvendo o objeto e o valor, o(a)
PREGOEIRO(A) elaborará a classificação para a fase de lances, sempre em obediência ao critério de menor
preço unitário por item.

16 - DESCLASSTFTCAçÃO nAS pROpOSTAS:

16.1. Será desclassificada a PROPOSTA que

a) Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente apresentação;
b) Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;
c) Oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo

perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;
d) Apresentar com preço(s) manifestamente inexequível(is), ou superior ao constante no anexo I;
e) Apresentar item(ns) com preço(s) simbólico(s) ou de valor(es) zero.

16.2. Paru alimentação da proposta no sistema de apuração do pregão é imprescindível o correto
preenchimento das informações no seguinte endereço:
https://tnarmeleiro.atende.net/autoatenclimento/servicos/enviar-proposta-cle-licitacoes/detalhar/ I.

l6.2.L Havendo divergência de valores entre a proposta impressa e a proposta eletrônica prevalecerá os
valores da proposta impressa.

16.3. Não sendo possível a correção das falhas da proposta eletrônica será considerada válida a proposta
apresentada em papel, desde que atenda todos os quesitos do item 7.1 do presente edital.

17 - DEFINIçÃO DAS PROPONENTES PARA OF'ERECIMENTO DE LANCES VERBAIS:

17.1. Parc efeito de oFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, o(a) PREGoEIRO(A) selecionará,
sempre com base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a proposta de menor preço
e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em até l0%o (dezpor cento)
àquela de menor preço.

l7.l.I. Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão estabelecida no
subitem 17.1., o(a) PREGOEIRO(A) selecionará, sempre com base na classificação provisória, a melhor
proposta e as duas propostas imediatamente superiores, quando houver, para que suas proponentes participem
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dos lances quaisquer que tenham sido os preços oferecidos nas propostas, observada a previsão estampada no
subitem 17.1.

17.1.2. Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no subitem 17.1., para efeito do
estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes empatadas, a correspondente definição
será levada a efeito a ordem estabelecida no sistema LC-CETIL, que ordena a deflrnição pela ordem de
registro.

17.1.3. Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta vâlida, a Autoridade Competente
poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para outros aspectos pertinentes e o
próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao PREGÃO,
condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao órgão licitante, devidamente justificados.

18 - OFER.ECIMENTO/INEXISTÊNCIA DE LANCE S VERBAIS :

18.1. Somente será(ão) aceito(s) LANCE(S) VERBAL(IS) que seja(m) inferior(es) ao valor da menor
PROPOSTA ESCRITA e/ou do último menor LANCE VERBAL oferecido.

18.2. O(A) PREGOEIRO(A) convidará individualmente as proponentes classificadas para
OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, de forma sequencial, a partir da proponente da proposta de
maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da proposta de menor preço
será a última a OFERECER LANCE VERBAL.

18.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades
constantes neste edital.

18.4. Quando convocado pelo(a) PREGOEIRO(A), a desistência da proponente de apresentar lance verbal
implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua última proposta registrada para a

classificação final.

18.5. A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento enquanto houver
disponibilidade para tanto por parte das proponentes, observado o valor mínimo estabelecido.

18.6. O encenamento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá quando todos os

proponentes declinarem da correspondente formulação.

18.7. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS e classificadas as

propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance(s), sempre
com base no último preço/lance apresentado, o(a) PREGOEIRO(A) examinará a aceitabilidade do valor
daquela de menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

18.8. O(A) PREGOEIRO(A) decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor preço,
para que seja obtido preço melhor.

18.9. Na hipótese de não realização de lances verbais, o(a) PREGOEIRO(A) igualmente verificará a

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e sua aceitabilidade observados a decisão motivada da

negociação.

18.10. Após a fase de lances, havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresas ou empresas

de pequeno porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante originalmente melhor
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classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de
classificação, nos termos do artigo 44, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada
pela Lei complementar 14712014 de 07 de agosto 2014 paraoferecer proposta.

18.11. Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance inferior pela
microempresa ou empresa de pequeno porte, confoÍne o caso, no prazo de 05 (cinco) minutos upé, o
encerramento de lances a contar da convocação do pregoeiro(a), ocorrerá a preclusão e a adjudicaçào uo
licitante da proposta originalmente mais bem classificada, ou revogação do certáme.

18.12. O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no presente edital, somente
se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

18.13. O(A) PREGOEIRO(A) deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no mercado
ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que será juntada aos
autos por ocasião do julgamento, e/ou de todos os meios possíveis para a correspondente verificaçáo.

18.14. O(A) PREGOEIRO(A) pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços proposros após
término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o dèver de poitar
informlções acerca dos custos (planilha e demonstrativos) èm que inconerá puia o atendimento do objåto do
PREGÃO, suficientes para justificar a proposta escrita dé menór preço ou o lance verbal de menor pr"ço qu"
apresentar.

18.15. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de elementos
insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal dé menor preço acarretará a
desclassificação do proponente.

18.16. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO da sua proponente, faõultando-lhe o saneamento da documentação de natureza
declaratória na própria sessão.

18.17. Para efeito de saneamento, a correção da(s) falha(s) formal(is) poderá ser desencadeada durante a
realização da própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento de documento(s), ou com a
verificação desenvolvida por meio eletrônico, fac-símile, ou ainda por qualquer outro método-que venha a
produzir o(s) efeito(s) indispensável(is).

18.18. Aberto o invólucro "documentação" da MEÆPP, havendo restrição quanto a regularidade fiscal e/ou
trabalhista, fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis, para sua regalanzação, prorrogável por igual
período mediante justificativa tempestiva e aceita pela Autoridade Competente, a conia. da intimáção para
regianzação e assinatura do Contrato.

18.19. A não regularização fiscal e/ou trabalhista no prazo estabelecido no subitem 18.18., implicará
decadência do direito à contratação, com aplicação das sanções previstas neste edital, sendo faculiado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar nos termos do
disposto no aftigo 4o, inciso XXIII, da Lei no 10.520, de l7 de julho de2002.

18.20. Se a proponente desatender às exigências habilitatórias, o(a) PREGOEIRO(A) examinará a oferta
subsequente de preço, observado os procedimentos previstos neste edital quanto a fase negociação e recurso,
até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente atenda aos requisitos de habilitação, observando-se
igualmente as previsões estampadas nos subitens anteriores.
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18.21. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no EDITAL, a proponente será
declarada vencedora.

19 - RECURSO ADMINISTRATIVO:

19.1. Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO ou que tenha(m)
sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s), deverá(ão) manìfestar imediata e motivadãmente à1sj
intenção(ões) de recorrer.

19.2. Havendo interposição motivada de recurso contra qualquer ato do procedimento, a recorrente poderá
juntar as razões recursais no prazo de 03 (três) dias, sem prejuízo das prenogativas do(a) pregoeiró(a) na
própria sessão pública.

19.3. As demais proponentes ftcam, desde logo, intimada para apresentar contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.

19.4. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o(a)
PREGOEIRO(A) examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamenté
informado, à autoridade competente para decisão.

19.5. Os autos do PREGAO permanecerão com vista franqueado aos interessados, no endereço e horários
previstos no subitem 9.1. deste Edital.

19.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu Acolhimento importará, na invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

20 - ADJUDTCAçÃO:

20.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, importará na decadência
do direito de recorrer, competindo ao(a) PREGOEIRO(A) adjudicar o(s) objetó(s) do cename à(s)
proponente(s) declarada(s) vencedora(s).

20.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos autos praticados e após a decisão do(s) mesmo(s), a
autoridade competente deve, se for o caso, praticar o ato de adjudicação do(s) objetoft) do-certame'á(s)
proponente(s) vencedora(s).

21 - HOMOLOGAÇÃO:

21.1. Compete à autoridade competente homologar o pREGÃO.

21,2. O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio e/ou por correio eletrônico para o
endereço fomecido pela licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressãb e a
assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Depãrtamento de
Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cincol dias após o seu recebÍmento.

21,3. A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será
encaminhada pelo correio e/ou por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço
Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais previita no item anterior.
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21,4. Paru a assinatura do Contrato, está deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária (diretor,
sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e pror*ação, na hipótese de
nomeação de procurador, e cédula de identidade do representante.

21.5. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser proffogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justifióado aceito pela
Administração.

21,6. O resultado final do PREGAO será publicado no órgão oficial do município e estampado na Intemet
nos endereços constantes neste Edital.

22 - CONTLATAÇÃ.O:

22.1. A contratação se fará nos termos do instrumento anexo ao presente Edital (ANEXO VII), com eficácia e
vigência constante do mesmo, cujo extrato será publicado no órgão oficial do município, nos termos do
Pardgrafo únìco do ørtigo 61, da Lei Federal n'8.666/93.

22.2. Pata a assinatura do instrumento de contrato, pelo representante legal ou procurador, será verificada por
meio da lnternet, a regularidade com a Seguridade Social (INSS), Fundo de òarantia de Tempo de Servìço
(FGTS) ou situação de Regularidade do Empregador, Secretaria da Receita Federal e procuradoria áa
Fazenda Nacional.

22,3. A recusa injustificada de assinar o instrumento de contrato no prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente adjuãicatória, sujeitando-se às sanções
previstas no item 29.

23 _ ENTREGA/RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTR,A,TO:

23.1. O objeto do Contrato será recebido de acordo com as cláusulas do ajuste, nos exatos termos da
contratação levada a feito.

23.2, Os itens objeto deste PREGÃO serão entregues e recebidos provisoriamente no âmbito estabelecido
neste Edital e Anexos, inclusive Contrato, para efeito simultâneo ou posterior verificação, conforme o caso,
da compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, perfeita
adequação, resultando no recebimento definitivo, observando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridos
de sua entrega.

23.3. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatória, nos termos das
prescrições legais, podendo levar ao cancelamento do contrato, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital e Contrato dela decorrentes.

24 -PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E OBRTGAçOES DA CONTRATADA:

24.1. O objeto desta licitação deverá ser executado nos prazos e condições em local e horário estabelecidos
no Anexo I deste Edital.

24.2. O objeto da licitação será acompanhado e/ou fiscalizado, por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente.

25 - DAS OBRIGAçÕES OO CONTRATANTE:
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25.1. Compete ao Contratante:

25.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

25.L2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

25.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou inegularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

25.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado.

25.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

25.1.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

26 - OBRTGAçÕES DA CONTRATADA E CONDrçÕES Un RECEBTMENTO DO OBJETO:

26.1. Compete à Contratada:

26.1.1. A Contratada se compromete a entregar o objeto, observando as exigências previstas no Anexo I do
edital.

26.1.2. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

26.1.3. A Contratada responsabiliza-se, inteira e completamente, pelos produtos enüegues em decorrência
deste contrato, inclusive quanto a sua eficiência e ainda no tocante à responsabilidade civil.

26.1.4. A Contratada, além dos casos previstos na legislação em vigor, é responsável

a) Por quaisquer danos ou prejuízos que por acaso causar à Administração ou a terceiros, em
decorrência do não cumprimento das obrigações assumidas neste contrato;
b) Pela indenização ou reparação de danos ou prejuízos decorrentes de negligência, imprudência e/ou
imperícia, na execução dos serviços contratados;
c) Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e outros decorrentes do presente

contrato;
d) Pela locomoção até os locais onde serão prestados os serviços.

26.1,5, A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões

que se fizerem nos serviços, até 25o/o (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o $ lo do art.

65 da Lei Federal n'8.666193.

27 - PAGAMENTO:
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27.1. O pagamento serâ realizado, mediante à prestação dos serviços e apresentação de nota fiscal pela
contratada, no período de 01 a 15 do mês subsequente a prestação dos serviços vmavez implementada as

demais condições exigidas na forma de pagamento.

27.2. O pagamento será efetuado obrigatoriamente em conta Corrente da proponente vencedora indicada pela

Contratada no Anexo VIII do presente Edital.

28 - DA GARANTIA CONTRATUAL:

28.1. Não será exigida a prestação de garantia, para participação no presente PREGÃO.

29 - SANçOES ADMINISTRATIVAS:

29.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei no 10.520, de2002, o licitante/adjudicatário que:

29.1,1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta.

29.1.2. Apresentar documentação falsa.

29.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame.

29.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto.

29.1.5. Não mantiver a proposta.

29.1.6. Cometer fraude fiscal.

29.1.7. Comportar-se de modo inidôneo.

29.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

29.3. Nos termos do artigo 87, daLei 8.666193 e suas alterações, no caso de descumprimento total ou parcial
de qualquer das obrigações assumidas, a Administração poderá, sem prejuízo da responsabilidade civil e

criminal, e observado o devido processo legal, aplicar ao fomecedor registrado as seguintes sanções

administrativas, segundo a gravidade da falta cometida:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
b) Mutta moratória de 0,33%o (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado (cuja
justificativa não seja acatada pela Administração) sobre o valor da parcela a que se refere a obrigação,
até o limite máximo de 10 (dez) dias, após o qual a Administração poderá optar pela manutenção da

sanção ou pelo cancelamento da Ata, com as penalidades daí decorrentes;
c) Multa compensatória de 20%o do valor total do pedido de fornecimento no qual a inegularidade se

refere, no caso de inadimplemento total da obrigação ou, no caso de inadimplemento parcial, de forma
proporcional à obrigação inadimplida;
d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, com fundamento no artigo 7" daLei 10.520102, sem prejuízo das
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multas previstas em edital e das demais cominações legais;
e) Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) ficará(ão)
sujeita(s), ainda à composição das perdas e danos causados à Administração Municipal decorrentes de
sua inadimplência, bem como arcarât(ao) com a correspondente diferença de preços verificada em nova
contratação, na hipótese da(s) proponente(s) não aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e
prazos fixados pela inadimplente.

29.4. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da
intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir
com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de Marmeleiro/PR.

29.5,8m se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa
não recolhida será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral
do Município de Marmeleiro.

29.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

29.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

29.8. As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o
contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n" 8.66611993.

29.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante, levando em
consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causado à

Administração, observando o princípio da proporcionalidade e darazoabilidade.

29.10. As penalidades serão obrigatoriamente regisfradas no SICAF

30 - DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO

30.1. As partes declaram conhecer as norrnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.'8.42911992), aLei Federal n." 12.84612013
e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que
constituam prática ilegal ou de comrpção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

31 - DTSPOSTÇÕES GERATS:

31.1. As normas disciplinares deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,

observadas a igualdade de opornrnidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse público, e

dos contratos delas decorrentes.

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Cenfo - Cx. Postal24 - CEP 85.615-000
E-rnail: licittc-1<¡(On:¡u:trçlç-im.fil,gq-v-.hr:/-!jçit¿cit-ç-Q-?@lntrl.nçlç.ir-ç,fir',gq-v..b¡ - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8 105



1U

MUNrcíplo DE MARMELETRo
a4>.

ESTADo oo pnRRNÁ

31.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste pnnCÃO excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.

31.3. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que impeça a

realizaçäo do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no horário e local estabelecido neste EDITAL, desde que não haja comunicação do(a)

PREGOEIRO(A) em sentido contrário.

31.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões do

interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade de oficio ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.

31.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da

proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação,
durante arcalização de sessão pública do PREGÃO.

31.6. A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a participação no presente certame, sendo que o órgão
licitante não se responsabilizarâ, em qualquer hipótese, por esta(s) despesa(s), independente da condução ou
do resultado do PREGÃO.

31.7. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das condições
previstas neste Edital e seus Anexos.

31.8. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos colocados
em qualquer fase do PREGÃO.

31.9. A adjudicação do(s) item(s) ou lote(s) deste PREGÃO nao implicará em direito à contratação.

31.10. Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) proponente(s) adjudicatária(s), farão parte

integrante do contrato, independentemente de transcrição.

31.11. São anexos do presente Edital:

ANEXO I TERMO DE REFERËNCIA DO OBJETO

ANEXO II MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO III MODELO DE DECLARAçÃO-DE QUE A PROPONENTE CUMPRE COM OS
REQUISITOS DE HABILITAÇAO

UNIFICADAANEXO IV MODELO DE
ANEXO V DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PORTE

ANEXO VI DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA PARENTESCO

ANEXO VII MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

ANEXO VIII DECLARAÇÄO DE QUE A EMPRESA POSSUI CONTA CORRENTE JLTNTO A
AGENCIA BANCARIA

ANEXO IX MODELO DE DECLARAÇÃO Os SUPORTE TÉCNICO
DE GARANTIA/FORNECIMENTOANEXO X MODELO DE

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
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31.12. Os casos omissos neste EDITAL DE pnnCÃO serão solucionados pelo(a) PREGOEIRO(A), com

base nas legislações Federal, Estadual e Municipal e, subsidiariamente, nos princípios gerais de direito.

31.13. Será competente o Foro da Comarca de Marmeleiro, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais

privilégio que seja para solução de questões oriundas deste pnncÃO.

Marmeleiro,03 de agosto de

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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ANEXO I

TERMo DE REFERÊNcn Do oBJETo

EDITAL nn pnncÃo N' 079t2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I3II2O22
MODALIDADE: PREGÃO PNESNNCIAT
TrPO: MENOR PREÇO UNnÁnrO POR rTEM

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de um veículo novo (zero quilômetro), sendo este
para o gabinete do prefeito.

1 - O presente documento apresenta a especificação, quantidade, e valor máximo estimado para o item
objeto do Pregão Presencial n' 07912022, bem como condições de pagamento, recebimento, prazo, local de
entrega e obrigações da licitante.

1.1. As especificações dos serviços e os valores máximos estimados são os seguintes:

Item Qtde.
Unid.

Medida
Descriçño

Valor
Unitário
Máximo
Aceitável

Valor Total
Máximo
Aceitável

0l 01 Veículo

Veículo automotor, Modelo SEDAN, OKM, Ano/
Fabricação 202212023. Capacidade mínima para 5

passageiros, incluindo o motorista, 5 portas, incluindo
porta malas. Biocombustível (gasol ina/etanol), garanti a
mínima de 3 anos, a contar do recebimento definitivo,
frete incluso da origem até a sede do Município.
Características mínimas:
- Potencia no mínimo 150 cv;
- Bicombustível (Etanol/gasolina);
- Transmissão automática (mínimo 6 velocidades);
- Rodas de liga leve.
- Acabamento interno em couro;
- Ar condicionado automático digital (frio e quente);
- Volumc mínimo do porta-malas mínimo de 470L;
- Capacidade mínima do tanque de combustível 48L;
- Air bags mínimo 5;
- Alarme; Vidros e Travas elétricas nas 4 portas.
- Computador de bordo;
- Áudio com sistema multimídia (rádio AM/FM, função
MP3, entrada USB, Bluetooth e conexão para
smartphones Android e Apple);
- Insulfilm;
- pintura metálica.
- Câmera traseira e sensores de estacionamento. Freios
ABS, sensor de chuva e luminosidade, retrovisor
elétrico.
Todos os equipamentos exigidos pelo código Nacional
de Transito vigente.

174.420,00 174.420,00

174.420,00Valor Total

CNPJ: 76,205.665/000 l-0 I
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1.2. O valor máximo estimado da licitação é de R$ L74.420,00 (cento e setenta e quatro mil e

quatrocentos e vinte reais).

1.3. As empresas deverão constar na proposta, a MARCA, incluindo o modelo do produto cotado, sob
pena de desclassificação da proposta.

1.4. O veículo deverá atender às normas técnicas da ABNT, INMETRO, ISO e demais legislações
vigentes, quando aplicável.

1.5. Todas as especificações técnicas do veículo relacionado neste Edital são consideradas as mínimas
exigidas.

1.6. O prazo de vigência do Contrato será pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de sua

assinatura.

1.7. Quanto a revisão do veículo, deve abranger um raio máximo de 30 Km do Município de

Marmeleiro.

1.8. A empresa vencedora do certame deverá emitir a nota fïscal de venda em nome da empresa
contratad¿ ou da fábrica diretamente em nome do Município, para que possa ser realizado o primeiro
emplacamento de acordo com as exigências do DETRAN-PR.

2 -PF.AZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

2.1. O veículo, objeto desta licitação deverá ser entregue (sem ônus de entrega), em uma única
parcela. com entrega técnica, conforme a solicitação do Departamento, no seguinte endereço: Paço
Municipal, localizado na Avenida Macali, no 255, Centro, Município de Marmeleiro - PR, ou em local a ser

indicadopelodepartamentosolicitante,no,apósaassinatura
contratual, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, onde serão verificadas: quantidade e marca
ofertada, reservando-se ao Município o direito de recusar aquele em desacordo com o pedido.

2.2. Os prazos de que tratam o item 2.1. poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando

solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocoffa motivo justificado aceito pela
Administração.

3 - CONDrçÕES DE RECEBTMENTO DO OBJETO E OBRIGAçÕES:

3.1. Responsabilizar-se pelo transporte do objeto até o local indicado no item anterior

3.2. Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às obrigações

fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o

objeto desta licitação.

3.3. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.4. O Veículo deverá estar em conformidade com as norrnas vigentes. Na entrega serão verificadas
quantidades e especificações conforme descrição no instrumento contratual e ordem de compra, bem como

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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estado de conservação do objeto. Todos os produtos serão recebidos e conferidos por servidor(es)
designado(s) da Prefeitura Municipal de Marmeleiro.

3.5. Reparar, conigir, remover, substituir, desfazer erefazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e

risco, num pr^zo máximo de 10 (dez) dias contados da notifrcação que lhe for entregue oficialmente,
quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos veículos, decorrentes de culpa da

empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante.

3.6. A Empresa vencedora deverá fornecer o objeto novo e a garantia deverá ser de acordo com regras

do mercado estabelecidas para o produto, sendo que a garantia mínima deverá ser de 03 (três) anos.

3.7. A empresa vencedora ficará obrigada a prestar assistência técnica a suas expensas, durante a
vigência da garantia.

3.8. O veículo deverá ser entregue abastecido no mínimo com 30 litros de combustível.

4 -DAS DISPOSIçÕES GERAIS:

4.1, A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao Licitador/Contratante e

a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeto da presente licitação, isentando

o Licitador/Contratante de qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos.

s -DA FTSCALIZAçÃO DOS SERVrÇOS:

5.1. O recebimento do veículo, a fiscalização e o acompanhamento da execução do Contrato de

Compra e Venda será de responsabilidade do Prefeito ou servidor(es) indicado(s) por ele.

5,2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda
que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade

inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e

prepostos.

5.3. O responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato, citado acíma,
procederá ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo

por parâmetro os resultados previstos no instrumento contratual que será firmado entre as partes. Entre suas

atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam especificamente no art.78 e

88 da Lei 8666193 que trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e

cometimento de outros atos ilícitos.

CNPJ: 76.205.ó651000 l -0 I
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ANEXO II

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

EDITAL uB pRrccÃo N' o79tzo22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' I3I 12022

MODALIDADE: PREGÃO PNESENCIRI,
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de um veículo novo (zero quilômetro), sendo este

para o gabinete do prefeito.

Obs.: Na hipótese de apresentação destø procuração por instrumento particulør, a mesma deverd vír

acompønhadø de cópía do Contrøto Sociøl dø proponente, ou de oufro documento, onde esteia expressa a

cøpacidade / competêncía do outorgante para constítuir mandatdrio.

Por este instrumento particular a (Razão social da Empresa com sede (endereço completo a matnz) inscrita

no CNPJ/MF sob no neste ato representada por seu sócio-gerente/presidente/diretor

::::::::: :::: :::::::::::: ::::::: :",""i1î'å,o"oiuËå'ffl" äi iå;;i;;;; '*:J'") ljlilli".ii'Í.i)
..... conferindo-lhe amplos poderes para representar a (razão social da Empresa)

perante à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, no que se referir ao PREGAO presencial n" .",12022 com

poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGAO, t_.:lltlt: 
-:qt:t""ltut

bBcr.nneÇÃo np euE A pRopoNENTE cuMpRE coM os REQUISIToS DE HABILITAÇAO e

DEcLARAÇÃo nB NÄo PoSSUIR PARENTESCO COM SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, os

envelopes Proposta de Preços no 0l e Documentos de Habilitação no 02 em nome da outorgante, formular

verbalmente lances ou ofertas nas etapas de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas nas

etapas de lances, negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recursos

administrativos ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor

recurso administrativo ao final da sessão, assinar aatada sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados

pelo(a) PREGOEIRO(A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da

outorgante.

de de2022.

(Assinatura do representante legal da licitante)
Nome Completo

Nota: Documento obrigatório - apresentar fora do envelope, no início da sessão - acompanhado de cópia do

Contrato Social e por documento de identidade com foto do credenciado.

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel preferencialmente timbrado da empresa proponente com

o número do CNPJ, contendo endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura

do representante legal.

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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ANEXO III

DEcLARAçÃo rlnxo ATENDTMENTo Aos Rneursrros DE HABrLrraçÃo1*¡

EDITAL nn pnncÃoN" 079t2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' I3I 12022
MODALIDADE: PREGÂ.O PR¡SENCNI
TrPO: MENOR PREÇO UNlrÁRtO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de um veículo novo (zero quilômetro), sendo este
para o gabinete do prefeito.

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4o, VII da lei no 10.52012002 a empresa (Nome da
Empresa), CNPJ/MF N' (000), sediada (Endereço Completo), cumpre plenamente os requisitos de habilitação
para o PREGAO PRESENCIAL N"...../2022, cujo o objeto é (mencionar objeto)

de2022

Nome
RG/CPF
Cargo:

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel preferencialmente timbrado da empresa proponente com
o número do CNPJ, contendo endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura
do representante legal.

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, CenFo - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 I 5 -000
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ANEXO IV

MoDELo DE DEcLARAÇÃo uNrrrcADA
(papel timbrado da licitante)

EDITAL on pnncÃoN" 079/zozz
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' I3I 12022

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCAI-
TrPO: MENOR PREÇO rnttrÁnIO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de um veículo novo (zero quilômetro), sendo este

para o gabÍnete do prefeito.

¡.o(Á) Pregoeiro(a) e equipe de apoio

Pelo presente instrumento, a empresa ,..., CNPJ no

seu representante legal infra-assinado, que:
....., com sede na através de

l) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art, 27 daLein." 8.666193, acrescido pela Lei n." 9.854199,
que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em habalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos

menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de

14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a

Adminisfração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios,
instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) Portador(a) do RG sob

no............,.,. e CPF' cuja função/cargo é

...... (sócio administrador/procurador/diretor/etc.), responsável pela assinatura do

Contrato.
4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública

impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades

contatantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula

Vinculante no 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo

licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o

seguinte endereço:
E-mail:
Telefone:0

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema

de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos'

8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) portador(a) do CPF/lt4F sob n.o ',.,..'.'.,..' para

ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente ao Pregão Presencial î.o ***12022 e

todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na

Ata de Registro de Preços/Contrato.

Local e Data
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legív ell Car go/Carimbo do CNPJ)

de ...... de 2022

CNPJ: 7ó.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro -Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
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ANEXO V

DEcLARAçÃo nn MIcRo EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENo PoRTE

EDITAL un pnncÃo N' 079 tzozz
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I3I 12022

MODALIDADE: PNBCÃO PRESENCIAL
TrPO: MENOR PREÇO UNrrÁntO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de um veículo novo (zero quilômetro), sendo este

para o gabinete do prefeito.

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No .......... sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os fins de

direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão presencial, que estou(amos)

sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar

123, de 14 de dezembro de 2006.

de de2022.

Assinatwa do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel preferencialmente timbrado da empresa proponente com

o número do CNPJ, contendo endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura

do representante legal.

CNPJ: 76.205.665/0001-01
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ANEXO VI

MoDELo DE DEcLAn t çÃo un ¡.usÊNcIA DE pARENTESco

EDITAL nn pnncÃoN. o79t2ozz
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I3I 12022
MODALIDADE: PN¡CÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO rr¡qIrÁnIO pOR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de um veículo novo (zero quilômetro), sendo este
para o gabinete do prefeito.

(Nome da Empresa), neste ato representada por seus sócios (citar o nome de todos os sócios)
....... DECLARA(M) sob as penas da Lei que não mantém, direta ou indiretamente, sociedade ou

participação com servidor ou dirigente ligado ao governo municipal ou qualquer vínculo de natureza técnica,
comercial, financeira ou trabalhista, ou ainda, parentesco em linha direta ou colateral, ou membros da
comissão licitante, pregoeiro ou servidor lotado nos órgãos encarregados da contratação.

(Local e Data)

Nome do representante legal da licitante
RG/CPF
Cargo:

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel preferencialmente timbrado da empresa proponente com
o número do CNPJ, contendo endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura
do representante legal.

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO **TT2O22

(Pregão Presencial N" 07912022 - PMM)

EDITAL DE PREGÃON" 079/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' T3 I 12022
MODALIDADE : PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO I.INITÁRIO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de um veículo novo (zero quilômetro), sendo este
para o gabinete do prefeito.

O MIINICÍPIO DE MARMELEIRO, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF sob o
n" 76.205.665/0001-01, com sede administrativa na Avenida Macali, no 255, centro, Marmeleiro, Estado do
Paranâ, representado pelo Prefeito, Sr. Paulo Jair Pilati, portador da cédula de identidade civil (RG) n"
4.352.883-l SSPiPR e inscrito no CPF/MF sob o n" 524.704.239-53, de ora em diante denominado
CONTRATANTE; e a empresa **'*+*'n*, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o no
*{<*tt, com sedg na '¡'F'F'*'|"F, no ¡F*¡*'k, Bairro 'ß,1.***, Cidade de **,ß'ß, Estado do :ß,t*{., CEP ***, Telefone
('tt) *¡l'**¡|"k, e-mail: ****, representada por seu administrador, Sr. t*+*****, portador da cédula de
identidade civil (RG) no *¡t**"r'* SSP/**, e inscrito no CPF/MF sob o no ***:r+***, de ora em diante
denominada CONTRATAI)A, sujeitando-se às normas da Lei 10.520 de 17 de agosto de 2002 e à Lei
8.666193, subsidiariamente, e obedecidas as condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial No
07912022, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO
Tem por objeto o presente instrumento a contratação de empresa para aquisição de um veículo novo
(zero quilômetro), sendo este para o gabinete do prefeito, constantes no item 2.1 da cláusula segunda, de
acordo com os lotes relacionados no Anexo I, do Edital de Pregão Presencial N" 07912022, para os quais a
CONTRATADA foi a vencedora no certame licitatório.

Parágrafo Único
Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em todos
os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial N' 07912022 e seus anexos, juntamente
com a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL
2.1 Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagarâ a CONTRATADA o valor

de R$ ********* de acordo com a ta abaixo descrita:

A¡tÈ,

0r 01 Veículo

Veículo automotor, Modelo SEDAN, OKM, Ano/ Fabricação
2022/2023. Capacidade mínima para 5 passageiros, incluindo
o motorista, 5 portas, incluindo porta malas. Biocombustível
(gasolina./etanol), garantia mínima de 3 anos, a contar do
recebimento definitivo, frete incluso da origem até a sede do
Município.
Características mínimas:
- Potencia no mínimo 150 cv;
- Bicombustível (Etanol/easolina):

CNPJ: 76.205.665/0001-01
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- Transmissão automática (mínimo 6 velocidades);
- Rodas de liga leve.
- Acabamento interno em couro;
- Ar condicionado automático digital (frio e quente);
- Volume mínimo do porta-malas mínimo de 470L;
- Capacidade mínima do tanque de combustível 48L;
- Air bags mínimo 5;
- Alarme; Vidros e Travas elétricas nas 4 portas.
- Computador de bordo;
- Audio com sistema multimídia (rádio AMÆM, função
MP3, entrada USB, Bluetooth e conexão para smartphones
Android e Apple);
- Insulfilm;
- pintura metálica.
- Câmera traseira e sensores de estacionamento. Freios ABS,
sensor de chuva e luminosidade, retrovisor elétrico.
Todos os equipamentos exigidos pelo código Nacional de
Transito vigente.

Valor Total

2.2 No valor contratado já estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto contratado.

2.3 O valor contratual poderá ser revisado nas hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei n" 8.666193,
desde que devidamente comprovado o desequilíbrio contratual por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAs coNDIçÕEs DE PAGAMENTo
3.1 O CONTRATANTE efetuará o pagamento através de transferência, depósito ou Ordem Bancária
Eletrônica, até o décimo quinto dia do mês subsequente ao do fornecimento do objeto, comprovada a
adequação com o disposto no edital, mediante recebimento da nota fiscal.

3.2 A fatura deverá ser apresentada no Setor de Compras, com indicação da modalidade e número da
licitação e Contrato de Fomecimento, e Nota Fiscal emitida em nome da

PREFEITURA MLINICIPAL DE MARMELEIRO
CNPJ n" 7 6.205.66510001-01

Avenida Macali, no 255 - Centro
Marmeleiro - PR
CEP: 85.615-000

CONTRATO DE COMPRA E VENDANO ***12022

(Pregão Presencial N" 07912022 - PMM)

3.3 Deverão acompanhar a nota fiscal certidões negativas Federal, Estadual, Municipal, CNDT e do FGTS,
válidas para o período do pagamento.

3.4 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir
após a sua reapresentação.

CNPJ: 76.205.665/0001-0 I
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3.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA obrigatoriamente com o número de

inscrição no CNPJ/MF apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, não se

admitindo notas fiscais/faturas emitidas por outros CNPJs.

$1" Os pagamentos serão retidos em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposições

contrafuais, bem como em caso de multa, até o recolhimento da mesma.

$2" O pagamento não efetuado na data de vencimento deverá ser corrigido até a data do efetivo pagamento

pela variação do índice INPC oconida no período, salvo a ocorrência do disposto no $ lo desta Cláusula.

cLÁusuLA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos de Recursos

Ordinários Os recursos corÏerao conta da

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS, VIGÊNCIA E CRITÉRIO DE REAJUSTE
5.1 O veículo, objeto desta licitação deverá ser entregue (sem ônus de entrega), em uma única Darcela. com
entrega técnica, conforme a solicitação do Departamento, no seguinte endereço: Paço Municipal, localizado
na Avenida Macali, no 255, Centro, Município de Marmeleiro - PR, ou em local a ser indicado pelo

departamentosolicitante,no,apósaassinaturacontratual,
rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, onde serão verificadas: quantidade e marca ofertada,

reservando-se ao Município o direito de recusar aquele em desacordo com o pedido.

5.1.1 Os prazos de que tratam o item 5.1 poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, quando

solicitado pelo convocado durante o hanscurso do prazo e desde que ocolra motivo justificado aceito pela

Administração.

5.2 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até ¡l't{(+!t*,

admitindo prorrogação nos termos do art. 57 daLei 8666193.

5.3 Havendo prorrogação, os valores poderão ser reajustado, após 12 (doze) meses, utilizando-se para tal a

variação acumulada do INPC, a partir da data da assinatura do presente instrumento.

cLÁusuLA sExrA - DAs oBRrcAÇÕns nn CoNTRATANTE
Compete ao Contratante:
6.1 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

6.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das disposições contratuais por parte da CONTRATADA através

de servidor designado;

6.3 Oferecer todos os elementos e demais informações necessárias ao cumprimento de todas as obrigações

por parte da CONTRATADA.

6.4 Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário;

CLÁUsULA sÉrru¿. DAS oBRIGAÇÕES DA CoNTRATADA E CONDIÇoES
FORNECIMENTO DO OBJETO
Compete à CONTRATADA:

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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7.1 Fornecer o objeto contratado dentro dos prazos estabelecido, sob pena de responsabilidade contratual,

salvo caso fortuito ou motivo de força maior;

7.2 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.3 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em

estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal

constando detalhadamente as indicações da marca fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

7.3.1 Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão

em português, e da relação da rede de assistência técnica autonzada;

7.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,13, 18 e26,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);

7.4.1 Este dever implica na obrigação de, a critério da Administrcção, substituir, reparaÍ, corrigir, remover,

ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou

defeitos, sem qualquer custo adicional ao CONTRATANTE.

7.5 Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.6 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no edital ou na

minuta de contrato;

7.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciririos, fiscais, comerciais,

taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou

venham a incidir na execução do contrato.

7.8 Responsabilizar-se pelo transporte do objeto até o local indicado no item 5.I

7.9 Assumir integral e exclusivamente toda a responsabilidade no que diz respeito às obrigações fiscais,

trabalhistas, previdenciárias e todos os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto desta

licitação.

7.10 O Veículo deverá estar em conformidade com as norrnas vigentes. Na entrega serão verifïcadas

quantidades e especificações conforme descrição no instrumento contratual e autorização de compra, bem

como estado de conservação dos produtos. Todos os produtos serão recebidos e conferidos por servidor(es)

designado(s) da Prefeitura Municipal de Marmeleiro.

7.11 Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e Íefazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e risco,

nutn p"à"o máximì de 10 (dez) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, quaisquer

vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições nos veículos, decorrentes de culpa da empresa

fornecedora e dentro das especificações do fabricante'

7.12 AContratada deverá fornecer o objeto novo e a garantia deverá ser de acordo com regras do mercado

estabelecidas para o produto, sendo que a garantia mínima deverá ser de 03 (três) anos.

CNPJ: 76.205.665/0001-01
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7.13 A Contratada ficará obrigada a prestar assistência técnica a suas expensas, durante a vigência da garantia'

7.14 O veículo deverá ser entregue abastecido no mínimo com 30 litros de combustível.

7.15 Os veículos deverão atender às normas técnicas da AIINT, INMETRO, ISO e demais legislações

vigentes, quando aplicável.

7.16 Todas as especificações técnicas do equipamento relacionado neste Edital são consideradas as mínimas

exigidas

7.17 Quanto a revisão do veículo, deve abranger um raio máximo de 30 Km do Município de Marmeleiro.

7.18 A Contratada deverá emitir a nota fiscal de venda em nome da empresa contratada ou da fábrica
diretamente em nome do Município, para que possa ser realizado o primeiro emplacamento de acordo com

as exigências do DETRAN-PR.

cLÁusuLA orTAvA DAS SANçÕES ADMINISTRATMS PARA O CASO DE

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
8.1Comete infração administrativa, nos termos da Lei no 10.520, de2002, o licitante/adjudicatário que:

8.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro

do prazo de validade da proposta.

8. 1.2 Apresentar documentação falsa.
8.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame.

8.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto.
8. 1 .5 Não mantiver a proposta.
8.1.6 Cometer fraude fiscal.
8.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.

8.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento

da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances'

8.3 Nos termos do artigo 87, daLei 8.666193 e suas alterações, no caso de descumprimento total ou parcial de

qualquer das obrigações assumidas, a Administração poderá, sem prejuízo da responsabilidade civil e

climinal, e observado o devido processo legal, aplicar ao fornecedor registrado as seguintes sanções

administrativas, segundo a gravidade da falta cometida:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem

prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b) Multa moratória de 0,33%o (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso

injustificado (cuja justificativa não seja acatada pela Administração) sobre o valor da parcela a

que se refere a obrigação, até o limite máximo de l0 (dez) dias, após o qual a Administração

poderá optar pela manutenção da sanção ou pelo cancelamento da Ata, com as penalidades daí

decorrentes;
c) Multa compensatória de 20% do valor total do pedido de fornecimento no qual a

irregularidade se rèf"re, no caso de inadimplemento total da obrigação ou, no caso de

CNPJ: 76.205.6ó51000 I -0 I
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inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação inadimplida;
d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, com fundamento no artigo 7' da Lei
10.520102, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais;

e) Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s)

ficará(ão) sujeita(s), ainda à composição das perdas e danos causados à Administração
Municipal decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará(ao) com a correspondente
diferença de preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) não

aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.

8.4 Se a conhatada não proceder ao recolhimento da multa îo prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da

intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir
com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em
Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de MarmeleiroÆR.

8.5 Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não
recolhida será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do
Município de Marmeleiro.

8.6 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
informado paraa apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

8.7 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções

8.8 As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o

contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n" 8.66611993.

8.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções,levarâ em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante, levando em
consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causado à

Administração, observando o princípio da proporcionalidade e darazoabilidade.

8.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

cLÁusuLA NoNA - DA FrscAlrzAÇÃo
9.1 Ao CONTRATANTE, através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar, a

qualquer tempo, o fomecimento do objeto contratado, devendo a CONTRATADA permitir o acesso e prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados pela fiscalização.

9.2 O recebimento do veículo, a fiscalização e o acompanhamento da execução do Contrato de Compra e

Venda será de responsabilidade do Prefeito ou servidor(es) indicado(s) por ele.

9.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que

resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade

inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e
prepostos.
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9.4 Os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalizaçáo da execução do Contrato, citados acima, procederão

ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por
parâmetro os resultados previstos no instrumento contratual que será firmado entre as partes. Entre suas

atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam especificamente no art.78 e

88 da Lei 8666193 que trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e

cometimento de outros atos ilícitos.

Parágrafo Único
A ação fiscalizadora do Município será exercida em observância ao disposto na Lei Federal no 8.666/93, bem
como em relação aos prazos, condições e qualificações previstas no Edital de Pregão Presencial n" 07912022.

CLÁUSULA DÉcIMA - DA REScISÃo
O presente contrato poderá ser rescindido:

a) Administrativamente, a qualquer tempo e por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos

dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666193;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, comprovada
a conveniência para a Administração Municipal;

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

$1" No caso de rescisão por iniciativa da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá ser notificado por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, com conteúdo fundamentado e comprovado.

$2" A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 daLein'8.666193.

$3" A CONTRATADA indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que este vier a sofrer em
decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais,

cLÁusuLA DÉcrMA PRTMETRA - DAs ALTERAçons coNTRATUAIS
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a
modificação do objeto contratual.

$1" A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões necessários, nos termos do artigo 65, $1o da Lei n" 8.666193.

$2o A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira
prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do
respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

cLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA _ DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO
As partes declaram conhecer as norrnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira, dentre

elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n." 8.42911992), aLei Federal n.' 12.84612013 e seus

regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar

ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja,

tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação,

vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam

CNPJ: 76.205.665/000 l-01
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prática ilegal ou de comrpção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda
que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma,

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAçAo E Do REGISTRO
Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Diário Oficial do
Município, nos termos do Parágrafo Único, do art. 61, daLei 8.666193.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGIsLAÇÃo APLIcÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei no 8.666193 de 21 de junho de
1993 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos
Cont¡atos e as disposições de Direito Privado.

cLÁusuLA nÉcnrra eurNTA - DA TRANSMISSÃo DE DocuMENTos
A troca de documentos e informações entre as partes contratantes será efetuada através de protocolo ou outra
forma de correspondência cujo recebimento possa ser atestado.

CLÁUSULA DÉCIMA sExTA - DoS cAsos oMlssos
Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Lei no 10.520,
de 2002, no Decreto Estadual n" 24.649, de 2003, na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, na Lei Complementar no I23, de2006, e na Lei no 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como
nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉcIMA sExTA - sucnssÃo E F.oRo
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se, por si e seus
sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ajustado, eleito o Foro da Comarca de Marmeleiro, Estado do
Paranâ, para dirimir toda e qualquer dúvida que possa surgir a respeito do presente contrato, independente do
domicílio da CONTRATADA.

Marmeleiro,'t'k'k'¡ * {< de 2022.

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Paulo Jair Pilati

Contratante

EMPRESA
REPRESENTANTE

Contratada

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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ANEXO VIII

DECLARAçÃO DE QUE A EMPRESA POSSUI CONTA CORRENTE JUNTO A AcÊNCrA
BANCÁRIA

EDITAL DE PREGÃO N' 07912022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 13 I 12022
MODALIDADE: PREGÃO PRPSNNCIRL
TIPO: MENOR PREÇO IJNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para aquisiçäo de um veículo novo (zero quilômetro), sendo este
para o gabinete do prefeito.

DECLARÄçÂ.O

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo), declaramos para os devidos fins
de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a Modalidade Pregão Presencial no

......12022, instaurada por esta Prefeitura Municipal, declaramos que possuímos conta corrente junto a
agências bancárias, para fins de depósitos por parte da Prefeitura Municipal de Marmeleiro, caso formos
vencedores do certame. Segue abaixo a identificação da mesma

Banco: no

C/C: no

Empresa:

Agência: no

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

de de2022.

Nome
RG/CPF
Cargo:

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel preferencialmente timbrado da empresa proponente com
o número do CNPJ, contendo endereço completo, endereço eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura
do representante legal.

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitpçaq(@rn¡ulnsl-elo,tu-:grry-þr"l ljç-i-t¿¡:iro8?.@¡¡a-r1¡r-e-l-e-j¡1¡,p.¡gsy.þ'- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



6W

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAçÃO DE SUPORTE TÉCNTCO

EDITAL DE PREGÃO N' 07912022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 13 1 12022
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO LINITÁRIO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de um veículo novo (zero quilômetro), sendo este
para o gabinete do prefeito.

Como representante legal da empresa ..... (denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNpJ

MUNICíPIO DE MARMELEIRo

cidade de .............. Estado do .................., declaro que nossa empresa dispõe
técnica autonzada, a uma distância máxima da sede do município de 30 km, objeto do Pregão
079/2022, descrito no Anexo I do Edital, conforme a seguir relacionadas:

Fone .............
de assistência
Presencial no

- Indicar a empresa de serviços de manutenção e assistência técnica autorizada, que disponha de
instalações adequadas, equipamentos, ferramental e equipe técnica especializada na marca, a uma
distância máxima da sede do município de 30 km.

de .............. ...,. de 2022.
Local e Data

(nome, RG e assinatura do representante lega[)

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAçÃO DE GARANTIA/FORNECIMENTO

EDITAL DE PREGÃON" 07912022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I3I 12022

MODALIDADE: PREGÃ,O PR¡SBNCIET
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de um veículo novo (zero quilômetro), sendo este

para o gabinete do prefeito.

A empresa com na

no

:::::::::::::::: ::::::::::::::::::: :: : ::, ;;;;;ä;;¿;; ;; ð.i:i,Ji"JÏå:l,i,olå"':: ::::::::::::: li:' oi"àJ,'11
......., DECLARA, sob as penas da Lei, que se obriga a oferecer garantia de funcionamento do

veículo, objeto deste edital, conforme constante no Anexo I do presente Edital, pelo prazo de 03 (três) anos,

contados da solicitação do equipamento, sendo que durante o período de garantia sempre através de

representantes autorizados, devendo realizar substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente

anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas

características de operação, sem qualquer ônus para a administração.

de ................... de 2022

Local e Data

(nome, RG e assinatura do representante legal)

sede

C.N.P.J

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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Marmeleiro, 11 dejulho de2022

Parecer Controle Interno n." 18412022

De: Unidade de Controle Intemo

Para: Prefeito de Marmeleiro

O Processo em análise por esse controle é referente ao procedimento licitatório de no 13112022 na

modalidade Pregão Presencial n' 07912022, tipo "menor preço unitário por item", objetivando a

contratação de empresa para aquisição de um veículo novo (zero quilômetro), sendo este para o gabinete

do prefeito.

Será verificado se o procedimento ocorreu dentro das formalidades legais, baseado na Lei no

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto no 10.024, de 20 de setembro de2019, do Decreto no 7.746,

de 05 de junho de20L2, da Instrução Normativa SLTVMP no 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução

Normativa SEGES/lvfP no 03, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar no I23, de 14 de dezembro de

2006, da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto no 8.538, de 06 de outubro de 2015,

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 2l de junho de 1993, Decreto Municipal n" 1.519/2006,

de26 de outubro de2006, Decreto Municipal 1567, de27 de março de2007, bem como as normas

vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação.

DO CONTROLE INTERNO

Cabe ressaltar que essa Controladoria, articula informações com o objetivo de monitorar e sugerir

a fim de resguardar a administração pública por meio de orientações preventivas nas áreas contábil,

financeira, orçamentária e patrimonial, verificando a legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade

e desempenho na administração dos recursos e bens públicos, não adentrando na conveniência e

oportunidade dos atos praticados no âmbito das Secretarias Municipais.

DO PROCEDIMENTO

A modalidade de licitação denominada pregão, destinada à aquisição de bens e serviços comuns,

possui como principal característica a agilidade nos processos licitatórios, minimizando custos para a

Administração Pública.

Ressaltamos que no processo foram observados os princípios legais que são devidos a
Administração, como legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência,

probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, e ainda, os

princípios da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

Análise da documentação constante no processo até apresente data:

1. Solicitação de abertura de licitação feita pelo Governo Municipal, sendo verificada existência

de justificativa para a presente contratação conforme solicitações juntadas as páginas 0l a 04.

2. A composição dos preços foi realizada através de pesquisa com empresa do ramo de

atividade pertinente ao objeto da presente contratação, sendo juntado documentos de

processos licitatórios de outros municlpios e pesquisa realizada junto a Tabela FIPE,

obedecendo assim o disposto no art. 3o, inciso III da Lei no 10.520/02. Obedecendo ainda ao

CNPJ: 76.20s.665/000 l -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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art. 69, inciso II, alínea "h" da Lei 15.608/07 do Estado do Paraná, a qual dispõe sobre a

exigência de estimativa de preços contendo o preço máximo.

3. Consta Parecer Contábil quanto à existência de orçamento.

4. Consta documento informando a existência de recursos financeiros assinado pelo diretor do

Departamento de Finanças.

Da análise das minutas do edital e Contrato de Compra e Venda:

1. A modalidade escolhida está correta, uma vez que trata da modalidade que confere maior

agilidade, resguardando ampla competitividade, a isonomia e reduzindo despesas

burocráticas.

2. O critério de julgamento adotado é o de menor preço unitário por item, estando contemplado

no preâmbulo e no item 3.1 do edital.

3. O edital contempla no item 5.1 que o presente edital concede tratamento favorecido para as

microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas

no artigo 34 da Lei no I 1.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos

limites previstos da Lei Complementar no 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar no

14712014, de 07 de agosto de20L4.

4. O edital contempla a habilitação jurídica no item 8.1.1, regularidade fiscal e trabalhista no

item 8.1.2 e regularidade econômica no item 8.1.3, estando, portanto, contempladas as

exigências do inc. XIII, do art. 4o da Lei 10520102 e art.27 da Lei de Licitações. Além

disso, o edital relaciona as condições para pafücipação do certame conforme o inc. VI, do

art. 40 do Estatuto das Licitações.

5. Em relação à minuta de Contrato de Compra e Venda, verifica-se que guarda legalidade com

o disposto na Lei 8.666/93, contemplando as previsões do artigo 55, estando presentes as

cláusulas essenciais.

CONCLUSÃO:

Diante do atendimento dos preceitos legais, a Controladoria do Municlpio de Marmeleiro opina

positivamente, ao prosseguimento do presente processo.

É o parecer

?
4*-u-a''.P- ,-l'"Çi

Luciana Arisi'
Coordenadora da Unidade de Controle Interno

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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Certifico para os devidos fins, que nesta data, às 16h34, foi entregue na Procuradoria Geral

o Processo Administrativo no 13112022-LIC, de Licitação na modalidade Pregão Presencial no

07912022.

Erofø ura cl,{un aipal ãe cl,hnn o/øtro
brt"

Av. Macali,255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

Marmeleiro, 12 de julho de2022.

L àuCÞ.
Lucas de Almeida Jardim
Assistente Admini strativo

Procuradoria Geral

^
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Marmeleiro,23 de julho de 2022.

Processo Administrativo n.o 13112022
Pregão Presencial n.o 07912022

Parecer Jurídico n.' 359 12022

I - Da Consulta

Os autos onde transcorre o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial

n.o 07912022, do tipo menor preço em regime de valor unitário do item, foram encaminhados, a

esta Procuradoria Jurídica, nadatade 12 de julho de2022,para análise e emissão de Parecer, em

atendimento ao disposto no artigo 38 da Lei n.o 8.666193.

Submete-se à apreciagão o processo visando a contratagão de empresa paxa

fornecimento de veículo novo (zero quilômetro), nos termos do requerimento n.o 00112022,

emanado do gabinete do Excelentíssimo Sr. Prefeito de Marmeleiro.

Constam nos autos até aqui os seguintes documentos: requerimento para contratação,

levantamento de preços, manifestação do setor de contabilidade e do Departamento financeiro,
manifestação da controladoria interna, Portaria e Certificado de Pregoeiro e minuta do edital com

os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Carta de Credenciamento;
Anexo III - Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
Anexo IV - Declaração Unifrcada;
Anexo V - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VI - Declaração de Ausência de Parentesco;
Anexo VII - Minuta do Contrato de Compra e Venda;
Anexo VIII - Declaração de Possuir Conta Corrente Bancária;
Anexo IX - Declaração de Suporte Técnico;
Anexo X - Declaração de Garantia/Fornecimento.

II - Do Parecer

A minuta editalícia de licitação na modalidade Pregão Presencial em análise apresenta

como objeto a contratação de empresa para fomecimento de veículo novo (zero quilômetro)._

Ø
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Foi apresentada justificativa para a escolha da modalidade de forma presencial, por

entender a gestão que a forma presencial trarâvantagens. A justificativa apresentada é de que as

concessionárias são obrigadas a respeitar um limite territorial para comercializaçáo dos mesmos;

que concessionarias com sede em municípios mais distantes não estariam habilitadas a vender na

micronegião, além da questão da necessidade de revisões para prevalência da garantia. Que
embora se tenha optado por realizar o pregão presencial, não há impedimento para que empresas

de outras localidades participe.

O nosso ordenamento jurídico possui duas leis que integram o rol de noffnas gerais sobre

procedimentos licitatórios, quais sejam, a Lei no 10.520102 e a Lei n'8.666193.

A licitação namodalidade Pregão, disciplinadapela Lei no 10.520/02, em seu art.7o,
assim prevê:

"Art. lo. Para aquisição de bens e serviços comutns, poderá
ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será
regida por essa Lei.
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns,
para osfins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado".

A análise das minutas de edital e de contrato será conduzida à luz da legislação aplicável
ao presente caso, ou seja, a Lei no 10.520102, Lei n o 8.666,de 21 de junho de 1993 e atualizações;

Lei Complementar n.o 12312006 e atualizações, que vers¿rm sobre o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e Decretos correlatos.

Importante ressaltar que esta Procuradoria Jurídica se atém, tão-somente, a questões

relativas à legalidade do processo, ressalvando, portanto, que todo o procedimento deverá

observar a legislação supracitada, principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, não nos

competindo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da

discricionariedade da administração pública ao traçar os parâmetros da contratagão entendida

como necessiária, bem como a forma de execução.

O Decreto Federal n.' 10.024119 estabelece em seu art. 41o, $4o, que a admissão pela

modalidade presencial será possível quando comprovada a inviabilidade técnica ou a

desvantagem para a Administraçäo na rcalização da forma eletrônica. As justificativas

apresentadas basicamente dizem respeito ao fato de as concessionarias terem que respeitar um
limite territorial. Tal situação, por si, já impede que concession¿árias de outras regiões venham

âw
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participar, mesmo sendo realizado o pregão eletrônico. A modalidade presencial dificulta,
embora não impeça, que marcas que não tenham concessionarias próximas venham a participar.

Não obstante, o Edital já prevê um raio de abrangência para as revisões, o que já impede que

veículos que não disponham de assistência técnica próxima participem. Desta forma oriento que

seja reavaliada a necessidade darealização do pregão na forma presencial.

Verifica-se a existência de estimativa de preços contendo o preço máximo, em

obediência ao art.69, inciso l, alíneaooh" da Lei 15.608 107 do Estado do Paraná.

Foram anexadas duas pesquisas de empresas privadas e um contrato de fornecimento

firmado com ente público. Se observa que nem todos os veículos apresentados para fornecimento
cumprem efetivamente todos os parâmetros exigidos quando da entrega. É sabido que embora

exista um enonne gama de veículos no mercado e cada uma tenha suas peculiaridades, cabe a

Administração apresentar as especificações mínimas necess¿írias, sem prejudicar a

competitividade. Neste sentido oriento sejam reavaliados os orçamentos ou mesmo as exigências

mínimas, a fim de evitar sobrepreço, direcionamento e impugnações desnecess¿árias as Edital.

A Lei n." 10.520102 que dispõe sobre o pregão e a Lei n.o 8.666193 estabelecem

condições para habilitação nas licitações a serem realizadas. Nesse aspecto o edital contempla a

habilitação jurídica no item 8.1.1, regularidade fiscal e trabalhista no item 8.1 .2 e regularidade

econômica no item 8.1.3, estando, portanto, contempladas as exigências do inc. XIII, do art. 4o

da Lei n." 10520102 e art.27 da Lei de Licitações. Ademais o edital relaciona as condições para

participação do certame conforme o inc. VI, do art.40 do Estatuto das Licitações.

O critério de julgamento é o de menor preço unitario do item, estando contemplado no

item 3.1 do edital, como determina o inciso X, do art. 4o da Lei n.' 10.520102.

O edital prevê as regras da Lei n! 123106 e alterações concedendo o tratamento

diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte.

A celebração e formalização de contratos devem observar os ditames da Lei n" 8.666193.

De acordo com o art.62, o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de

tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam

compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitagão, e facultativo nos demais em

que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato,

nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. O $ 4o do

arl.62 dispensa o "termo de contrato" nos casos de compra com entrega imediata e integral dos

bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. .z
Ø
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Em relação à minuta do contrato, verifica-se que contempla as cláusulas previstas no

art. 55 da Lei n." 8.666193.

Considerando as informações constantes no processo adminisfrativo em epigafe até a

presente data, sob o prisma estritamente jurídico, entendo pela continuidade do Pregão Presencial

n." 07912022, observados os apontamentos.

É o parecer

Ederson Roberto Dalla Costa
Procurador Jurídico

OAB/PR 53.299
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Trata-se do Processo Administrativo no 13112022 o qual tem por objeto a

contrataçåo de empresa para a aquisiçäo de um vefculo.

O Parecer Jurldico no 359/2022 de 2810712022 manifestou-se pela continuidade

do Pregäo.

Entendendo pela viabilidade da modalidade escolhida de Pregäo Presencial,

pelas justificativas apresentadas, necessário apenas, seja relratificado a especificação

do técnica do objeto, a fim de evitar qualquer impedimento quanto a competição, passado

a constar:

r- EspncrFrcaçÕns rÉcurc¡s oo vnicur,o:

Item Qtde. Descrição

Valor
Unitário
Máximo
Aceitável

Valor Total
Máximo
.4,ceitável

0t 01

Vefculo

Vefculo automotor, Modelo SEDAN, OKM, Ano/Fabricação
2022/2Q23. Capacidade mlnima para 5 passageiros, incluindo
o motofista, 5 portas, incluindo porta malas. BiocombuEtfvel
(gasolina/eønol), garantia mlnima de 3 anos, a contar do
recebimento definitivo, frete insluso da origem até a sede do
Municlpio.
Caracterlsticas mfnimas :

- Potencia no mfnimo 150 cv;
- Bicombustlvel @tanoVgasolina);
- Transmissão automática (mfnimo 6 velocidades);
- Rodas de liga leve.
- Acabamento interno em cowo;
- Ar condicionado automático digital (frio e quente);
- Volume mlnimo do porta-malas mlnimo de 440L1'
- Capacidade mfnima do tanque de combustlvel48L;
- Air bags mlnimo 5;
- Alarme; Vidros e Travas elétricas nas 4 portas.
- Computador de bordo;
- ,4.udio com sistema multimldia (rádio AM/FM, função MP3,
entrada USB, Bluetooth e conexão para smarþhones And¡oid
e Apple);
- Insulfllm;
- pintura metálica.
- Câmera traseira e sensores de estacionamento. Freios ABS,
sensor de chuva e h'minosidade, refrovisor elétrico.
Todos os equipamentos exigidos pelo código Nacional de
Transito visente.

174.420,00 174,420,00

Valor Totel R$ 174.420,00

CNPJ: 76.205.ó6510001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(?rnarnrelciro.pr.gov br / licitacao02l¿Jrnarnreleiro.pr.s,ov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICípIO DE MARMELEIRo
EsrADo no pan¡N.Á,

Por todas as razöes acima expostas:

DEGIDO:

Pela adequação das especificações e prosseguimento do certame na modalidade

presencial.

Sem mais, comunique-se, o setor responsável para dar prosseguimento ao

processo.

Marmeleiro,2E de julho

f Pilati

Prefeito

CNPJ: 76,205.665/0001-01
Avenida Macati,no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615.000
E-mail: licitacao@manneleiro,pr.sov.br / licitacao02úDnrarrneleiro.pr.gov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

Marmeleiro,03 de agosto de2022

Parecer n" 091/2022

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, AUTORIZO, a abertwa

do Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial n' 07912022, que tem por objeto a contratação de

empresa para aquisição de um veículo novo (zero quilômetro), sendo este para o gabinete do prefeito,

.onforrr requerimento nos autos, nos termos da Lei Federal n'8666193, de 2l de junho de 1993; Lei

Federal n" 10.520, de 17 de julho de 2002;Decreto Municipaln'1.519/2006, de 26 de outubro de 2006;

Lei Complementar no l23,de 14 de dezembro de 2006 e alterações e demais legislação aplicável.

Encaminhe-se à(ao) Pregoeira(o) e Equipe de Apoio para necessanas.

CNPJ: 76.205.ó6510001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: lì,cj!eçî-o@-in¡un-e-lçt!'0.p-r:,gtt-v-brl.lislli¡-caçr02(¿lUuueþur,m.gov.b!: - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

AVISO DE LICITAçÃ.O
PREGÃO PR.ESENCIAL NO 07912022 - PMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I3II2O22.LIC
TIPO: Menor preço unitario por item.

A Prefeitura Municipal de Marmeleiro - PR, avisa aos interessados que realizatâ no dia 18 de

agosto de2022 as 14:00 hóras, a abertura da licitação para contratação de empresa para aquisição de um

vðículo novo (zero quilômetro), sendo este para o gabinete do prefeito, conforme especificações e

quantidades constantes no Anexo I - Termo De Referência.

Data para entrega dos documentos de credenciamento e dos envelopes de proposta e habilitação:

dia l8 de agosto de2022 com início às 14:00 horas.

Local da realização da Sessão Pública do pregão: Avenida Macali, n" 255, Centro, Marmeleiro - PR,

na sala de reuniões do Paço Municipal.

Edital na íntegra: a disposição dos interessados no setor de Licitações e Contratos, no mesmo endereço

acima e no site www.marmeleiro.pr.gov.br.

TNFORMAÇÕBS: (46) 352s-8107 ou (46) 3s2s-810s.

de2022.

Mainardi
elra

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.ó15-000

E-mail: liciracaá(Dmat¡çþl_rl.p.':goy-br1_tLc_itrç_¡p02-(àDiru-r:slçjr-tr,p-t:gi'-v-hJ - Telefone: (46) 3525-8107 / I 105



?re f,Tunic de f,Tarme/eirô+l
ESIADO D0 PÄMN.{ CNP,I 7ó,20s,óósl0001-01

Av.Mocoli, 255 - Cx.Posta| 24 - Fone ltax (+A) gSzS-8100 - cEP 85ó15-000 - MAKMELEIRo - PR

PORTARTA N" 6.685, DE 21 DE JANEIRO DE 2022.

Nomeia Pregoeiros e Equipe de Apoio e dá

outras providências.

O PREF'EITO DO TVTUMCÍPIO DE MARMELEIRO, EStAdO dO

Paraná, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto no art. 3o, IV, da
Lei Federal no 10.52012002,

de Pregoeiro:

Titular;

Suplente.

RESOLVE:

Art. 1o NOMEAR os seguintes servidores para o exercício da atividade

I - Francieli de Oliveira Mainardi, Matrícula no 1450-8: Pregoeira

II - Everton Leandro Camargo Mendes, Matrícula 1393-5: Pregoeiro

Art, 2o NOMEAR os seguintes servidores efetivos e estáveis para
comporem a Comissão de Apoio ao Pregão:

I - Daverson Colle da Silva, Matrícula 1116-9;
II - Everton Leandro Camargo Mendes, Matrícula 1393-5;
III - Ricardo Fiori, Matrlcula no 1824-4;
IV - Fabiano Bassoli Donida, Matrícula 1737-0.

Art. 3o Compete ao(a) Pregoeiro(a):
I - Coordenar o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial e

Pregão Eletrônico;
II - Realizar o credenciamento dos licitantes;
III - Receber os envelopes das propostas de preços e da documentação

de habilitação;
IV - Promover a abeftura dos envelopes das propostas de preços, seu

exame e a classificação dos proponentes;
V - Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da

proposta ou clo lance cle lnenor prego;

Eletrônico;
VI - Conduztu a sessão pública presencial e via internef, oua¿þRfFËipE COt^
VII Verificar a conformidade da proposta com os 0q0Sd&lNnL

estabelecidos no instrumento convocatório;
Vil - Dirigir a etapa de lances; i t, i'úli, 2|,22

IX - Verifrcar e julgar as condições de habilitação;
X - Indicar o vencedor do certame;
XI - Elaborar e assinar a Ata do Pregão;
Xil - Conduzil os trabalhos da Equipe de Apoio;
Xm - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

i.IATU iTA

XIV - Receber, examinar e decidir sobre recursos e encaminhá-los à
autoridade competente, quando mantiver sua decisão;

www,ûrarrneleiro



?re f,Tunic de f,Tarmelei/&
ESIADO D0 PAMNA CNP/ 76,20s,6ósl0001-01

Av.Macali, 255 - Cx.Postal 24 - Fone lFax (+ø) SSzS-8100 - cEP Bs6ts-000 - MARMELETRo - PR

XV Encaminhar os processos devidamente instruídos após a

adjudicação à autoridade superior e propor a homologação.

Art.4o São atribuições da Equipe de Apoio ao Pregão:
I - Prestar assistência ao Pregoeiro em todas as fases da licitação;
II - Zelar pela observância dos atos essenciais do pregã0, inclusive na

modalidade eletrônica, especialmente quanto aos documentos que compõem o
respectivo processo;

III - Exercer outras atividades correlatas ao procedimento licitatório;
IV - Elaborar a minuta do edital, contratos e termos aditivos;
V - Conduzir os processos administrativos especiais instaurados para

apuragão de descumprimento contratual e aplicação de penalidades aos licitantes, salvo
quando houver suspeição ou impedimento.

Art. 5o O trabalho dos Pregoeiros e da Equipe de Apoio será remunerado
pela gratificação prevista no art. 33, incisos III e IV, da Lei no 2.096, de 23 de setembro
de 2013, observado o disposto nos $$ 3o e 4o, do mesmo artigo.

Art. 6o Fica revogada a Portaria no 6.457 , de I 8 de março de 2021 .

Art.7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagão.

Marmeleiro,2l de janeiro de 2022.

PILATI
de Marmeleiro

CONIERE COM
O CIRIGIÌlAL

1 t, Jbìt, 7027

Publicada no DOE no I I 57, de 24 de janeiro de 2022.

w-w w.marmeleiro.pr. gov, br

AIURA
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HISTÓRICO DO PARTICIPANTE

,.)

Nome:
Franciéli de Oliveira Mainardi

D!sponibilidade:
1 1 I 01 12022 a 31 I O1 12022

CONTEUDO PROGRAMATICO

Curso:
Formação de Pregoeiros - Teoria
Carga Horária:
20 horas

Nota Final:
t00

Ç
æ

rnn
rn
Õ
o

özN€
N
N

Cert'ficado regisbado na Escola Mrfual.Gov - EV.G sob o código uoo16o66e19xo5u
Este oertificado ftú genado em 12101f2o22 às 14:01 horas.

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, ca$r desejar,
informando o código acima na opção Validação de Doc¡.¡mentos no endereço htlps:Í1¡vww.escolavirtual.gov.b¡-.

A data de emissão pode ser anterior à dda final do qrrso nos c€rsos em que o participante alcançou os rcquisitos
mínimæ para aprovação antecr-padamente-

-¡.st'

rJ {i - í t ? -í, \ z f û'J + L - Ç ",'

Enap
:=c.ii ír:cicn;r-- ='c

: ir¿! ir':.Ré.o :r'l:'=: i-ã

Módulo l- Conceitos Fundamentais.
Módulo ll -Fases do Pregão Eletônico-
Módulo lll- Pregão Eletrônico - Operaçáo parte 1

Módulo lV- PregãoEledrônico - Operação parte 2

o
c

ô
ozr.
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Conferido à: EVERTON LEANDRO CAMARGO MENDES

CPF: 105.054.709-85 Município/UF: MARMELEIRO-PR
ENtidAdE: MUNICíPIO DE MARMELEIRO

rvento: FoRMAçÃO Oe PREGOEIROS: RESPONSABILIDADE
FINANCEIRA E EQUIPE DE APOIO

Data/Período: 13 DE DEZEMBRO DE 2018
Local: EGP ONLINE

Carga Horária: 16 horas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Certif,icar¡:ros clu,e o(a) particípante concluiu cr
ttCtrtso de trorrnação de P'regqeiros¿' rninistrado pelo

Trlf:unal de Contas do Estado do Paraná
CURS9;PRE'SEN(}IAL (JLhts',(J (.)tìLtr!E

l:,lanejallT¡ento e.t.€lrrTlo clet referëne¡€l
P(rþllclclar1e, lmÞLrgnação. ê. pédfclo de.

esqlafeclm eritos
.S.Õèö¿fo Þrlbllco. d0 pro.f¡ão

Adjudice¡Cão e. l'¡omolog.ação An ulaçeio. e
.ioÝogaçèlo

:S¡ançÕes

Rêsfronsaþll¡clact€ clo .pf eg oe ¡ f o. ê eq Lr ¡r)e
öo ar)olo

Curitiba, 10 de Dezembro de 2019

,dájæ

CONFERE CO¡,.4

O CRIGINAL

i i ibti. Z0Zl

AÏ UiIA

Hello GllbertoAmaral
Dlretor da Escola de Gestão Ptibllca

Nestor Baptlsta
Presldente do Trlbunal de Contas do Estado do Paraná

https://servicos.tce.pr.gov.brlTCEPR/Tribunal/SISEGP/SlSEGPValidarCertlficado?codigoValidador=562dd8d5-e54c-42f2-88ef-
f69d0 1 5bf803&nrCPF= 1 0505470985
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I y\ ri ¡i ASSOCTAçÄO REGTONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE

AKSS8f 
"irËËJ,riff{i,:Êriï",$TiÁ',,Ë'P,J:',á,:rå1

AVISO DE LICITAÇÄO

EDITAL DE PREGÄO ETETRÔÑICO N", O7i2O22
pRocEss0 ADtvtNtsTRAÌtv0 N', 1 8i2022

ÏIPO MENOR PREçO- POR ITEM
(Le¡ n.'9,666/93, ad.2llLol n.ô 10.520/02)

OBJETO: ConkâlÐção d6 pcrsorJurld¡cs pâre o forn€clmènto do insumog p6rå 6 r€ãtlzr-
.çåo do seNiço de endGcopla, ds formâ parcelada pelo perfodode 12 (doz€) m66.
ABERTURADA SESSÄO PUBLICA: Às 09h00m¡n do dla 18 de sgoslo d€ 2022.
UÀSG:45B403.ASSOCIACAo REGIONAL0Ë SAUDE SUDOESTE
Local dâ S$são Públlcat M.comprrlgovornsm6nhls.govbI
03 lnlorsssados sm pallclpar då prosenle llcllação, poderåo oblqr o edllal complelo e
sgus ans.x6, lnõluslve lermo do rÊforèncla g/ou proleto báslco lunlo a ssds da ARSS
no Sslords Llcllo'çöes, ou slnda, sollcllârvla €{all: l¡clla@Bßsparana.oru ou p€lo Fone
(46) 3520'0918, om coñ.fomldade com o @nlldo o sd.40, lV da Lol 8.6ô¡Æ3
Frãnclsco B€lkðoiPR,03 do agoslo do 2022.

Elolsa Crlsllna Favaro
P.¿goelra -ARSS,

llPo: Msntr preço unllådo por llem,
A Prsfeilum Munlclpal d€ Mamololo- PR, avls æs lnt€ressadæqus reall¿ará no dia i7
de sgoslo do 2022 6 14:00 ho6, s abadutr da Iicltação para coñkstaçåo d€ ompBa
para efôluara dBmonlagem e fôlltadâd6 6lrulua pré.labrlæda em cowolo, alsndgndo
s! nffildods do Depãdãmenlo dgAdmlnlstßçáo e Planslsmonlo, confoms 6pedfi€.
çö6 9 quanlldad$ c0nsl¿nt6 noAn8xo I -Temo Ds ReleÉncig,
0a1a paE €nlrcga d6 dwmenls d€ cred€nclffinlo e dos onvelopæ de prcpGla I
hab¡lilaçåo: dls 17 de agoslo do 2022 com lnlcloâs l4i00hoßt.
Localda r€allzaçäoda S€lsåo Públlædo progåorAvenld! Mrull, nô 255, Cåntrc, Msm6-
lsko- PR, na æ18 d€ rounlö6do Paço Munlclpol.
Edllsl na InlegEt a dlsp6lçlo d6 lnl€ræ3ado! no stor dr Llcilaçð6 e Contrat6, no
m6mo ond8rgço ac¡ma e no s¡ls ww.mamel€¡rc.prgoÝbi
INFoRMAçÖÊS: (a6) 3525.8107 ou (46) 3525.810¡,-

Mamoblro, 03 de agæto ds 2022.
FEnctéll de Ollßlra Maloedl

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Avtso DE UCTTACÄo

PREGÄO PRESENCIAL N"077/2022 - PI\4I\¡ - EXCLUSIVO PARqME E EPP
PROCESSO ADMtNtSTRAT|VO N" I 28/2022.1tC

Pregoelra

AVISO DE LIcITAcÃo
PREGÄO EIETRONEO N" OZæOZZ - PI'¡¡¡ ] CXCLUSIVO PARAME E EPP

PRoCÊSSO ADt\¡TNtSTRATIVO N0 t2Si2022.LtC

RçCEBIMENTO DAS PRoPOSTAST Apadkdas 08130 horðs do dta 04 do 8gGto d€ 2022.
TËRMINO DO RECEBTMENTO DAS PROPOSTAST Até às 09:00 horæ do dÉ f7 de sgosto
&2022.
lNlclo DA SESSÄO DE DISPUTA OE PREçOS: às 09100 ho¡æ do dto j7 d6 sgGto de
2022.
Poralodæ æ referênclas dB lempo ssá obs€ryado o hodrio de Brællla (DF).

!qçA!r qry.qmpFgffi mamsnlals.goubr'A6s ldsntlÍc¿do no tink. il¿tbç66".
AOUISIçAO DO EolTALr Slt6 w.æmprolgovomamontsh.govh o w.Íimdsko.
prqoÝbr.

INFORMAçoES: (46) 3525.8t07 ou (46) 3525.8105.
Mômeleko, 03 ds sg6lo de 2022,

Fmndótl do 0t¡v€t6 tvtatnsrdl

AVts0 DE LtctTAçÄo
A PREFEIIURA DE REALEZA, Estâdo do Paraná, tornã públi@ e pars conheclmenlo
d6 lnlor$lados qus laró r0ållzårLlcllacåo. ns s@ulnls modalidsds o øracl.rlsllcår:
MODALIOAOE: PREGÄO ETETRÔNICó N" I4O/2i022. PROCESSO LICITAIORIO: N"
200/2022-TlPo: MENOR PREço POR ITEM.
oBJETo| Fomação do RBglslro d€ Preços para €venlual ænlrstaçåo d€ possoa(s)

,urldlcâ{s) pare e squhlçåo ds lub6, ænsxôes e oulrcs maledels ullllzados ne inslalacåó
de rode-s ds abâsleclmenlo ds água nâ årea rural do munlclplo,
SESSÄO DE D|SPUTAT Dta i9 ðoAq6to de 2022 ås 08:3bh
FORMAUZAçÄo DE CONSULTAS: ó rcterido editat pod€d sû obildo lunto æ sotor de
Llcllsçö6! do Muñlclplo d6 Reãlszâ, â FdÍ do dlâ 04 ¿6Agdto d€ 2022. du¡Àntc o hoédo
de expsdisnlodâ Prefsllum, alr8vfudo sllcllaçåovla s-mail: licllaæo2@rsalozå.plgovbr
SISTEMA ELETRONIcoI coMPRASNET
RealezE.03 d€Agdlo de 2022.

AVISO DE ASERTURA DE PROCESSO ADMINISIRATIVO NO 01/2022

Paocosro admlnlslfâllvo: 01/2022
ConlrElo Admln¡skativor 30/2022
Conlrâlan16: Associação Regional de Saúde do Sudoesle
CNPJr 00.333.678/0001.96
Conlrolådâ: Penillcãdo6 MoråeB Lldã
CNPJr 03.608.500/0001-27

ANGELA "

94939

MODALIDAoEì Roglslrc de Prsç6,
TtPoi ¡llenor preço unllário por ilem,

o8JEÌO: Conkalåção ds smprffi parc fm.dmsnlo do óloos lubrilìéntG, lluldd 6 oro-
xás pårs E mÐnulonçáo då lrolõ munlclÍ61, álondondoæ nÞc4tldsd$ d6 Dspådameñ16
sollcllanld, Mfomo 6p€df€çöæ s quantrdadñ conslãntG ñoAn6xo l- TERMO DE
REFERENCIA.

Avtso DE LtctTAçÄo
A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do paraná, tomã públlco e prß conheclmento
dos lolsrsll8dos qu€ lará resllzar Llcllaçåo, na segulnl0 mbdalldadÊ s csract8rlsilcas:
MODALTDAoE: pREcÄo ELETRÔN|CÖ N' l4t/2Ì022. pnOCeSSO LlCrr¡rÖnlO: r,t.
2f512022-llPo: MENoR PREçO PoR tTEtt¡.
OBJETo| Fomaçåo de Reg¡ltrc da Pr€ç6 prra futu¡a s sv0ntual aqutstcáo de med¡@-
menlos a ssrem ul{llzador pela SscGtsda Muntctpal de Saúde púbilcå. de Famácta do
Conlm d€ Seúdo.
sEssÄo 0E D|SPUTA: Dia 22 doAgosto do 2022 à3 08r30h
FORMALIZAçAo DE CONSULTAS: O rcleddo od¡tôl poded ser obt¡do lunto ao S€tor ds
Llcllaç¡es do Munlclplo d€ Realeza, a parïr do dle 04 d€Agoslo d€ 2022, dunnls o hoddo
do_dþ€dlônlo ds Prolollu¡â, ãkâv& de sol¡c¡taçåo vts 6.mãtr ilclte€o2€imstczå,pr gov.br.
SISTEMA ELETRoNICO: COI/tPRASNEt
Realeza, 03 dåAgoslo ds 2022.

DIANAEAMBERG
Pregoeln

DIANABAMBERG

Preg@lraA comlssão procêssanlê Instqurêda alrevés da Resolução no, 1filZO2l lorn¡
públlco que nâ pregenle d¡lâ lle lnslaurade å abertura ds frrcc€sso
odm¡nlslrâllvo pãra apu.âç[o dos lslos do mA quatldade dos soNlços prsrtadog
6 dos pþdulos lomlcldor pelE €mpreso ldsntlliúds 6clma.

Frsnclsco Beltråo 27 do julho d6 2022.

AVISO DÊ
A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do

+
PrÊle,î,i:is,,"lll""

.. "O OE AEERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 05/2022

Proc€s!o adm¡nlslrållvo: 06/2022
Conkalo Admlnllka{¡vot f 42l2021
Conkelâñl€: Associação Regfonal d. Saúdê do Sudoosls
CNPJr 00.333,070/000,l.96
Conkalâdai CIhlca Àtdum Llda
CNPJ: 19.766,036/0001.09

A comlssåo p¡ocessanle lnltauradâ atrEvés d6 Roroluç¿o ño. 1t1l202i tmâ
públlco que nâ presenlo dala fca lnstaurada a aberlurå de procesæ
admlnlslrallvo para epurôção dos lålor dE dêrcunÞrlmonlo d6 cláugulag
conkalurl! Þêls 6mpÞ3¡ ldênllllc6dq âclmå.

Franclsco Bellrão 27 d6Júlho de 2022.

Áñcrt^ DÁts.r'kt:----r-

cuftil^ ffi$î¡üfrÈ:ï;

Angola Datrch d6 Cunh!
Prèlldlnlo da Comissáo

Município de Enéas Marques
,1VtS0 DE U(;t',t^çÀ0

DEp^RT trf ENT0 DE colunn,rs 0 ltctt,rçÕu,s
Prcccso 

^tlministmtivo 
n". 80/2022 Nforlalirlatlc: Dispcnsa dc Licitaç{to n'.

6n022 'lil,o dc lulgnmcnrot Olrjcto: Âquisição de g0ncms olhnenthios dn
ngricullum familiar, c do emprccndcdor lbmiliar rural pnru nlinrcntnção dc torlns

as cscoftrs municiplis. ntmr'és dc chanlamcnto p(rblico, confcnnc nornu
prurislas na.Rus0luçào/CD/FNDD r" 06 ¡lo ÍNDE. dc 16/05/2020, COM
vnt,on v¡txltr¡o I)E R$ f03.002,t0(ccnr0 c hCs mil. dois nnis c dcz
ccrìlîvos). Iinuega dns envelopes a porlk dirs 08il0 horrs do dia 04/0t/2022,
pcj¡¡erfodo dc 12 nreses.0 Editnl poderú ser obtldo nn sirc do nunicl¡io:
r" ìrqilcs.ntcndc.nct, drh,idas cntrnr cm conhto pclo fonc (0{6)354+2100
r .lrnlda lorqufin lloneni, 579, nos dhr útois, dc Segurdt ll Scrtn.fcim,
d¡ls th0l)uin ùs I lhS0nrin e drß l3h00m¡n ùs l?h00min.

ENI:^S M^RQUES.3 dc agosro dc 2022.

EDS0N l,trP/r'l'lNl Prefcho Munlcipnl

pßg0€16

AV|So DE UCTTAçÄo
PREGÄo pREsENctAt¡t 079i2022-pMM

PROCESSOADMINISTRATIVO Nô 131i2O22.LIC
TIPO: Msnor pEço un¡ládo po¡ llm.

APElsllurc ¡runlclpald€ l\4amleko- PR, avlla a6 tntorossdG qua rcailzsú no d¡s.lB
de agGlodo 2022 6 14:00 ho6, a abodurs d0 ltcllaç¡o paE ænhãtåção do 6mpr&
paE aqulslçäo ds m vglculo now (zerc qullômsto), ændo esl6 p¡6 ogablnele do Drcf.l-
10, conlomg fipæ¡lløÉB o quantldad0! ønllanlrs noAnoxo I - Tomo D. Referåîcla.
oâla para enlrcgã dæ d@mrnl6 do crsd€ncimonlo I dos €nv€loDæ da m98la o
hab¡lll8fáordlE lSde ag6lodo2022@m lnfclo b 14:00 ho6.
Locål da rcallzação d€ S6s5o Pubtlæ do pregáo: Aveìda ¡raøll, no 255. Contrc. [,,lamÈ
lelrc-PR, nSsladg¡ounlôssdoPaçoMunlclpal,
Edllsl ns lnlegE: s dbpdlçáo d6 lntor*sdos no stor de L¡c¡laçõð o Conùa16, no
msmo sndercç¡ ælms o no dlew.mm€|oìrc,prgovbr
lNFORrttAçÔES: (4ô) 352s€t07 ou (46) 3525.s105.-

[,]€melolro, 03 do sg6to d€ 2022,
Franclóll do Otlvetra Malnardl

Progosl6

Avtso DE t-tctTAÇÄo
pREGÄo ELEIRôNrco N" 0s0/2022 - pt\4[r - EXcLUstvo PARAME E Epp

pRocEsso ADMtNtSTRAT|VO N0 1322022.1tC
MoDALIDADE: Rogisro dô prsçd,

- llPot Monorproço unllário por¡lom.
OBJETO: ConbaláÊo d€ smprffi parg fomodnenlo dq 6çå0 pa6 cå6 c oEtos, åltrdsn.
do æ nffi3ldad6 do Dopadômonlo d9 [.4elo Anbl€nte I Reü66 Hldi6, ænlomo
$pecllicaÉæ e quanlldadæ ænstanlæ noAn8xo I - TERMo DE REFERÊNCA.

$-CqqryE_l,l-T9_D{S IE9POSIAS: Apsdtr dæ 08130 hoEs do d¡a 04 de agosto d€ 2022.
TÊRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ató âs Cr9r00 horu do dtã t8 de ag6lo
de 2022.
INIqO DA SESSÄO 0E O|SPUTA DE pREçOSr h 09:00 hors! do d¡a 10 ds Egosto d€
m22.
Para lodas æ mfeÈnc¡asdslomposd obsNâdoohorådo de Bmilta (DF).
LocALì_ws-mlrasgownâmenlds.govbr'A6e ldsnlificado no llni. il¿llaç¡Ë".
AQUISIçAO DO EDITAL: 5l(6 ww.@mprðgowmamentsts.govbr € w.riamdolrc,
prgovbr
INFORi,{Aç0ES: {46) 3525-8107 ou (46) 3525.8105.

Mâmeleirc, 03 d€ agosto do 2022,
Fmclóll de Olvôlra ¡¡lalnárdt

P@g@l¡a

_ AVtsoDELlcllAçÄo
PREGÄO PRESENCIAL N" OOIIZOZZ - PIr¡¡¡ I CXCLUSIVO PARAME E EPP

pRocEsso ADMtNtsTRATtvo I,p 133/2022-LtC
MODALIDADE: RegtsùD d€ preçd.
TIPO: Monor preç¡ unllárlo por ll€m.

AprefelluE Munlctpalde Maml€lrc - pR. svlsa ffi lnl€ffissdGqug r€at¡zaÉ no dla 19
ds ågoslo d€ 2022 s 14:00 horß, E abortuÉ da llcllação ps6 @Àtnlaç¿o de €mpmo
psra p6lâç!o ds loliçor do chaveìD, lnclulndo a coñfeq¡o do ódæ do c¡syes do
podã3 do lmóveh o devô1fl16 o dðlravamonlode fechaduG, ãlendóndo æ neæslda-
des dG Dopadaml$ þlic¡lanl6, confomodp€c¡fcaçó06 o qusn{dådd @mlsnlæ no
Anexo I - Tgmo Do Roferônc¡e.
DalS pa6 onlr€ga d6 docmqñ16 d6 crodonclgmsnlo o dos envoloDd do troodlE e
hebllll8@: dla 19de sg$lode 2022 com lnlcloås 14:00 hdæ.
Loæl darcal¡¿açåo då S6sáo Públtca do pGgão: Av6ntda irh6ll, no 2S5, Contro, li,lame.
lelrc- PR, na sla de reunlÖædo Paço Munlcipal.
Edllãl na lnlog6: E dlspælçáo d6 lnlore$¡dd no stor de L¡c¡laçöæ s ContÉt6, no
mæmo ondereço ælma o no sll€ w.mamel6ìrc.pr.govbr
TNFORMAçÖES: (46) 3525.8r07 ou (46) 3525.810¡.-

Àrâmolôlo, 03 de Egoslo ds 2022.. FEñclól¡ de O¡valm M€lnad¡
Pregæ¡ra

Prefeitura Municipal de Realeza
AVIso DEALTERAçOEs

A PREFEIIURA DE REÁLEZA, Estådo do Par¿rá, toma públlco e p8ra conh€clmento
dor lnloræsadd qug houv€nm olloracöos no sdilal abslxó:
MODALIDADE; PREGÄO ELEIRÔNICO NO 138/2022 PROCESSO LICIIATORIO: N'
200i2022 TIPOi MENOR PREçO POR ITEM
OBJETO: Conlrsl!ç¿o do Emprffi osp€clrlizado paÞ .6allzaçáo do €xam$ lsbo¡alo.
rlsls de uEåncla € omErgôncìa.
As sllsrações ssláo dlsposlas na Gstrlçãogeográfø,
R€Bleza,03 deAgoslo de 2022.

AV|So DE L|CIAçÄo
A PREFEITURA DE REALE¿A, Eslado do PEraná, toma Dúbll@ e oara conh€ctmonto
dos lnlerossdos qua färá reallzsr Llcllæão. nå s@ulnls modalldãd€; ærsct€rlst¡ceq:
MoDALTDADE: PREGÄO ELETRÔN|CO N" tßi2¡22. pROCESSO LlClr¡rónrO: ¡1"
21712022. llPo: MENoR PREçO POR ITEM.
OBJETO| Fomaçào de Roglslrode Pr€ços påra ovontuEt aqubição d€ g6ne¡os âllmen-
lldo6 pülclveb o não]]€ræhôb, ps6 als¡ldtr u ãlsG da redb mrhHpal ðe errlm do mu
nlclplo ds Ml€a, ænibm æ dlÈbt¿6 do ùDsMâ mdmat do slmenÉcäo Mlar lpNÂEì.
SESSAO DE DISPUTA: DIa 19 dsÂqBto d€ 2022 às t3:30h

FORMALIZAçÄO DE CONSULTAS:b ßfsddo €d[at pod€rá w obildo lunto ão Selor ds
LhllåÉö do Munlclpb de R€aleza, a psrlh do dla 04 d6 Agoslo d€ 2022, dußnte o hoério
de-qpedl6¡le_qa_ Pßleltu¡a, akåvós do soltcltsçáo vta €-mãitr llcltaøo2@r6åtoza.prgovbr
SISIEMA ELETRoNICO: C0MpRASNET
Rslloza,03 doAg6to do 2022.

DIANABAMBERG
PrEgosha

DIANABAMSERG
Prcgooka

Prefeitura Municipal de Verê

poßìanæ (

Vorå. Dala

lñlomaç06

realizar no diE 17

LUAN MOROSINI
PREGOEIRO

solsão

+

Àÿtso DE Ltctr^çÃo
EDfT/tL DE CONCORRÊNCf^ N" 0S¿022

O Munlclpio de [nrhs Marqil$ tonB púhlic0 quc fará rcolizrr, ds 0B:15 ¡ons
do dio 08 dc Screnrbro do 0no dc 2022,

ndcndos eanexos, poderú scrcxomlnrda nocndercçooclma indicodo, no hodrio
r0nErcial. ou s0licilûd0 stmÿésdoe-mûil l¡citflcso.sners¿ôgmail,co¡ni p0dcndo
nind¡ scrcm åccssdos n¡ intcgrfl no po¡lnl do À,lunirlpio no link
hltps://encrsmlrques.rtende.Nl/{l/tlpoisrfllco^,ûl0ri8/pndno/l/l0nd/l
lnfomaçtìcs orlicionnis, dúvirlns c pedidos de eiclnrrcirncnto doÝÈllo sr
cncanlinhdos à Comlsslo de l-iritnçtr0 no endemço ou e.m¡il scìrna
rnrncb¡rdos - l elqft'ne 46 3544 2101.

littilts Mnn¡ucs, 03 dc Ag)slo dc 2022.
f.dsoi l,uprt¡nl

Loc[l do ohjcto objcro
Qmntidadc

c ulidrde dc

mcdidu

Pmzo dc

cxccilçùo

ldiN)
Sedc 5760.00 nr¡ t80

licilrçilqr, trr 
^\'. 

Joaquin

CONCORRôNCfit, sob

na

ctn

setn

tcol

slo dc
Bonclll nò 579 Eiléûs Mflßlucs , P[Ená. Bnsil,
reginrc dc cmprcitndo por prcço ti¡o mcror prcço, prcços lixos

Dli ENIAS rltARQUIS

^ 
Pasb 'f¿onim com o c scug rcspcctiros ilìodclos.

DIANAEAMEERG
Pregælra
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DIARIO OFICIAL ETETRÔNICO
MUNICfPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

QUINTA-FEIRA,4DEAGOSTODE2Û2I , ANO:VI 
I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÂ,O Nf": 1287- 4 Pág(s)

AVTSO DE LtêtrAçÃO PREGÃO PRESENCTAL No 079/2022 - PMM PROCESSO
ADMINISTRATIVO NO I 3I'2O22.LIC

TIPO: Menor preço un¡tário por item.
A Prefeitura Municipal de Marmeleiro - PR, avisa aos interessados que realizará no dia 18 de agosto de2022 as 14:00
horas, a abertura da licitação para contrataçäo de empresa para aquisiçäo de um velculo novo (zero quilômetro), sendo
este para o gabinete do prefeito, conforme especificaçöes e quantidades constantes no Anexo I - Termo De Referência.
Data para entrega dos documentos de credenciamento e dos envelopes de proposta e habilitação: dia 18 de agosto
de 2Q22 com infcio às 14:00 horas.
Local da realização da Sessão Pública do pregão: Avenida Macali, no 255, Centro, Marmeleiro - PR, na sala de reuniões
do Paço Municipal.
Edital na íntegra: a disposiçäo dos interessados no setor de Licitaçöes e Contratos, no mesmo endereço acima e no site
www.marmeleiro.pr.gov.br.

^ @8107 ou (46) 3525-8105.

Marmeleiro, 03 de agosto de 2022.

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

AVISO DE LICITAçÃO PREGÃO ELETRÔN|CO No 080/2022 - pMM - EXCLUSTVO PARA ME E
EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 13212022-LIC

MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.
OBJETO: Contrataçäo de empresa para fornecimento de raçäo para cäes e gatos, atendendo as necessidades do
Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hfdricos, conforme especificaçöes e quantidades constantes no Anexo I -
TERMO DE REFERÊNCIA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 04 de aqosto de 2022.
TÉRMINO DO RECEBIMENTo DAS P .

rNicro DA sESSÃo DE DtspurA DE pREços: às
Para todas as referências de tempo será obse¡vado o horário de Brasília (DF).
LOGAL: www.comprasgovernamentais.qov.br "Acesso ldentificado no link - licitações".

^ AOUISIç e www.marmeleiro.pr.qov.br.' 
r N FoRriiAçÕes: (¿o) 3s2s-81 07;rcj 3s2s-Bi os.

Marmeleiro,03 de agosto de2022

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

AVTSO DE L|C|TAçÃO PREGAO PRESENCTAL No 081/2022 - PMM - EXCLUSTVO PAR.A ME E
EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 133/2022-LIC

MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.
A Prefeitura Municipal de Marmeleiro - PR, avisa aos interessados que realizará no dia 19 de agosto de 2022 as 14:00
horas, a abertura da licitação para contratação de empresa para prestaçåo de serviços de chaveiro, incluindo a confecção
de cópias de chaves de portas de imóveis e de vefculos e destravamento de fechaduras, atendendo as necessidades dos
Departamentos solicitantes, conforme especificaçóes e quantidades constantes no Anexo I - Termo De Referência.
Data para entrega dos documentos de credenciamento e dos envelopes de proposta e habilitação: dia 19 de agosto
de 2O22 com infcio às 14:00 horas.

rcP
Brasil

Dlárlo Oficlal Assinado Eletronicamente com Certiflcado Padrão ICP-

Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a

Medlda Prov¡sór¡a 22O0-Z do Arl. 10e de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Municlp¡o de Marmeleiro dá garantla da autentlcldade deste

documento, desde que visualizado através de

http://ww.marmeleiro.pr.sov.brl no link Diário oficial.

ln f cio
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Detalhes processo licitatório

Descrição Resumidð do Objeto* : Contratação de empresa para aquisição rle um veículo novo (zero quil6metro),

i sendo este para o gablnete do prefelto.

I

I

Folma de Aval¡ção Menor Preço
-.----.---:

DotaçãoOrçamentáriar¡926r.p4r.A20002I.05944905252000 
;

Preço máximo/Referêncla de preço - ; 174.420,00 ;

R$*' -

Datâ cJe Läncarnento do Edital

Dðta da Abertura das Propostas ,ßIOAIZOZZ
i..

Þata da Abertura das Propostas l--" -- -i

Datå de Lançümento do Edltal i

0310812022

Data Registro

Þata Registro

0410812022
I
I

Data da AbeÊura das Propostas

Há ltens cxcluslvos paru EFF/ME? Não

Há cota de participação para EPP/ME? Não

Trata-se de obr¿ com exlgência de subcontratação de ËPP/ME? N¿lo

Há prioridade para aquisições de microempresas regionals eu ¡e¿¿isf Nåo

Percentual de pðdiclpação;

Dãta Cancelarnonto

cPF: 8148028931 (Lesqul)

Hl*

Entidade Executora

Modalidadc* p¡pgg6

1Número edital/processo* 3U2022

tcs

DH MARMELEIRO

Instituição Financeirâ i

:...-.'.'-'..'ì
Ano* 

. 
zozz 

,
i*_'" -- _--__' _

No licitaçåo/dispensa/inexigibllidade* i 79

Contrato de Ernpréstilno I

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx 1t1


