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ESTADO DO PARANA

Marmeleiro, 28 de junho de2022.

Protocolo n'71602
Requerimento no 03812022

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

TERMo nB nnrBnÊNcIA

1 - EsPncrnc¡.çÃo Do oBJETo

O objeto do presente termo é a contratação de empresa para aquisição de um trator agrícola novo,

uma plantadeira pantográfica nova 7 linhas, uma colhedora de forragens nova, um distribuidor de adubo

líquido novo e um microtrator novo, atendendo as necessidades do Departamento de Agricultura e

Abastecimento, de acordo com as especificações técnicas adiante discriminadas.

2 -JUSTIFICATIVA

Justifica-se a aquisição dessas máquinas e equipamentos pois os mesmos beneficiarão associações

de nosso município, com intuito de fomentar a renda da agricultura em regime familiar e favorecer a

subsistência e permanência dos pequenos agricultores em suas propriedades.

Desta forma é necessário adquirir máquinas e equipamentos agrícolas para facilitar a qualidade no

manejo do solo, preparo e plantio das lavouras e na colheita e produção de forragens para alimentação da

pecuária de leite e corte, contribuindo diretamente no crescimento na produção com quantidade e

qualidade.
As Associações dos agricultores necessitam destes itens com estas características para atender a

demanda existente, assim podendo realizar o manejo agropecuário em suas áreas, basicamente para o

cultivo e produção de pastagens e cereais, como soja, milho e feijão. Maioria das propriedades se

enquadra como agricultura familiar.
As atividades ligadas à agropecuária e ao agronegócio são as principais fontes de renda da região,

no meio rural do município, neste predominam as pequenas propriedades de agricultura familiar, sendo

que as principais atividades agropecuárias são a pecuária de leite, avicultura e a produção de grãos (soja,

milho, trigo e feijão).
A aquisição destas máquinas e equipamentos está diretamente ligada ao desenvolvimento rural,

pois contribuirá para o aumento da produção e tecnificação da mesma, atendendo as necessidades das

associações de agricultores beneficiados do município, assim fomentando de forma significativa no

desenvolvimento econômico e social da região, como também alavancando a produção agropecuária.

Desta forma é necessário adquirir máquinas e equipamentos agrícolas para fomentar o

desenvolvimento sustentável, utilizando o Distribuidor de adubo líquido para alcançar maior eficiência
com o uso de adubo líquido, através de uma aplicação de forma mais uniforme no solo, contribuindo

diretamente no crescimento na produção com quantidade e qualidade, como também sendo o meio mais

adequado para esvaziar os dejetos das esterqueiras presentes nas propriedades que possuem algum tipo de

pecuária intensiva.
As Associações dos agricultores necessitam do distribuidor de adubo líquido com estas

características para atender a demanda existente, assim podendo realizar o manejo agropecuário em suas

áreas, basicamènte para o cultivo e produção de pastagens e cereais, como soja, milho e feijão. Maioria

das propriedades se enquadra como agricultura familiar.
Já o microtrator é aplicado em pequenas propriedades, principalmente na produção de hortaliças e

legumes. Com o uso da enxada rotativa terá frrnção para preparar a terra, nivelar e também aplicar os

iniumos para a plantação, sendo importante na construção de canteiros, melhorando a qualidade destes,

como também contribuindo nos trabalhos dos produtores rurais'
O microtrator favorecerá atividades desenvolvidas em pequenas áreas por otimizat os trabalhos,

sendo de vital importância econômica e social para agricultura familiar, tornando o espaço rural mais

produtivo através da mecanização agrícola.
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3 - LocAL E FoRMA DE ENTRnc¿vnxncuçÃo

Os equipamentos, objeto desta licitação deverão ser entregues (sem ônus de entrega), conforme a

necessidade do Departamento, junto ao Paço Municipal, Avenida Macali, no 255, Centro, ou em local a

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

da ordem de compra, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, onde será verificada a marca e

se o equipamento está de acordo com o solicitado, reservando-se ao Município o direito de recusar

aqueles em desacordo com o pedido.
Os prazos de que tratam o item acima poderão ser proffogados uma vez, por igual período, quando

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

Administração.
O prazo de garantia dos equipamentos deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da

efetiva entrega dos mesmos, sendo que estes poderão ser rejeitados caso estejam em desacordo com o

prazo acima descrito.
Os equipamentos deverão ser entregues em conformidade com a ordem de compra e Nota de

Empenho.
Caso fiquem constatadas irregularidades em relação aos equipamentos, ou mesmo não se enquadrar

nas exigências mínimas, resultará na não aceitaçáo do objeto e imediata rescisão do contrato.

O não cumprimento da obrigação ocorrerá em penalidade, nos termos daLei8.666193.
As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em que se

encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666193, há substituição do instrumento do

contrato, na forma do artigo 62 da mesmaLei jét mencionada.

4 _ DA ENTREGA DO EQIIIPAMENTO

Os seguintes itens, redigidos em língua portuguesa, deverão ser fornecidos:

a) 1(um) manual de operação do equipamento;
b) l(um) manual de serviço do equipamento;
c) l(um) catálogo de peças e acessórios com os respectivos números de referência de fábrica

de todos os seus itens de reposição;
d) 1(um) manual de manutenção do equipamento;
e) Relação de rede de assistência técnica no território do Estado do Paraná;

Ð Termo de garantia concedido por intermédio de certificado, com prazo de garantia técnica

mínima de 12 meses, a contar da data do recebimento definitivo (termo de recebimento e

exame de material) emitido pela contratante, contra defeitos de fabricação, montagem e

mau funcionamento, decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e o emprego

do equipamento/veículo em condições normais.

5 - DA ENTREGA TÉCNICA

Realizada no local de entrega, a qual a entrega deverá obedecer ao item 3 (parâgrafo primeiro)

ocorrendo no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, por técnico da contratada, para transmitir

informações téðnicas sobre o funcionamento e, também, operar o equipamento por no mínimo 2h (duas

horas) com participação de operadores do Município, demostrando o emprego e os comandos. Detalhar os

itens da manutenção básica e os dispositivos de segurança do equipamento, sem ônus para a contratante'

Após o termino da entrega técnica a contratante da entrega emitirá o Termo de recebimento de

exame de material.
Assistência técnica durante o prazo de garantia.

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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Responsabilizar-se pelo transporte do objeto, de seu estabelecimento até o local determinado para

entrega, sem ônus para o Município.
Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, o equipamento em que se

verificarem defeitos, quebras, vícios, adulterações ou incorreções.
Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas,

bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais,

estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem como

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de Marmeleiro - PR.

Responsabilizar-se pelos prejuízos causados ao Município de Marmeleiro - PR ou a terceiros, por

atos de seus empregados ou prepostos.
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.
Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais e serviços executados ou fornecidos, inclusive a

promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a

consecução do objeto conveniado.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Promover o pagamento de acordo com o contrato pré-estabelecido;

b) Realizar a fiscalização do equipamento entregue;

c) Fornecer todas as informações necessárias para a empresa vencedora do certame sobre a

localização dos serviços e demais informações necessárias para a correta execução do

fornecimento;
d) Ocorrendo pedido de reequilíbrio econômico financeiro pela CONTRATADA o

CONTRATANTE deverá responder de forma fundamentada sua decisão em até 15 (quinze)

dias contados da solicitação.

8 - ESPECITTCAçAO DOS BENS/SERVIÇOS

Quant. Unid.

Valor
Unitário
Máximo
Aceitóvel

Valor Total
Máximo
Aceltável

Item Descrição

Un. 439.466,66 439.466,660l0l

Aquisição de 01 (um) Trator Agrícola de pneus, novo,

cabinado e ar condicionado, com motor movido a óleo diesel,

com 04 cilindros, turbo, potência mínima de 110 CV, tração

4x4, pesos dianteiros e traseiros, com capacidade de levante

hidráulico de no mínimo 4.500 kg, tomada de força, pneus

novos de fábrica, transmissão sincronizada, tomada de força

com atuação independente, comando duplo, braços hidráulicos

e terceiro ponto, tanque de combustível com capacidade

mínima de 200 litros. No geral, constando os demais itens para

os trabalhos de forma eficiente na agricultura. Com manual de

operações e de peças e entrega técnica.

Garantia de no mínimo 12 meses. Caso não seja possível a

solução do problema no próprio local onde se encontre a

máquina e/ou equipamento e havendo a necessidade de

transporte para a ofrcina própria da proponente, fica sob a

responsabilidade da contratada todo ônus com transporte,

locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura

se frzerem necessários à perfeita solução do problema.
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Un. 199.833,33 199.833,330102

Aquisição de 0l (uma) plantadora pantográfica nova

(semeadeira de verão), possuindo 07 (sete) linhas, contendo

regulagem de espaçamento no mínimo de 45 cm, peso no

mínimo de 3.000 kg, com disco de corte no mínimo 16

polegadas, disco de adubo no mínimo 14 polegadas, disco

duplo de semente no mínimo 14 polegadas defasados ou

desencontrados, dosador de adubo, sistema de regulagem de

adubo e semente, reservatório de semente sistema pipoqueira,

rodado duplo, com 4 pneus novos de acordo com as exigências

do equipamento, capacidade total de semente com no mínimo

420 litros, capacidade de adubo de no mínimo 800 litros. No

geral possuindo todo o conjunto para realizar o plantio eficaz

das culturas de soja e milho. Com manual de operações e de

peças e entrega técnica.

Garantia de no mínimo 12 meses. Caso não seja possível a

solução do problema no próprio local onde se encontre a

máquina e/ou equipamento e havendo a necessidade de

transporte para a oficina própria da proponente, fica sob a

responsabilidade da contratada todo ônus com transporte.

locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura

se fizerem necessários à perfeita solução do problema.

80.833,33 80.833,3301 Un.03

Aquisição de 0l (uma) Colhedora de Forragens (Ensiladeira)

nova, para colheita de plantios a lanço e em linhas, com

acionamento tratorizado, espaçamento área total, transmissão e

acionamento por cardan ou por caixa e cardan, comando

hidraúlico, com 12 facas, com sistema de af,tar na máquina,

plataforma articulável, engrenagens com regulagem de

tamanho de corte, com quebra de grão, equipado com dois

tambores recolhedores, rolo recolhedor, serra de corte com

velocidade maior que o tambor recolhedor, pé de apoio,

comando hidráulico da bica e cardan, No geral possuindo todo

o conjunto para a plena produção de forragens. Com manual

de operações e de peças e entrega técnica.

Garantia e assistência técnica de no mínimo 12 meses. Casc

não seja possível a solução do problema no próprio local onde

se encontre o equipamento e havendo a necessidade de

transporte para a oficina própria da proponente, fica sob a

responsabilidade da contratada todo ônus com transporte.

locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura

se fizerem necessários à perfeita solução do problema.

65.333,34 65.333,340l Un.

Aquisição de um Distribuidor de Adubo Líquido novo,
hnque de capacidade mínima de 6.000 litros, bomba a

vácuo, mangote de sucção mínimo de 5 metros, eixo e

rodado tandem e pneus novos, aro 16 polegadas, agitadot
interno, rotação mínima do cardam de 540 rpm. Tampa

lraseira com abertura total. No geral distribuidor de adubo

líquido pronto para o uso.
Garantia e assistência técnica de no mínimo 12 meses. Casc

não seja possível a solução do problema no próprio local onde

se encontre o equipamento e havendo a necessidade de

transpofte para a oficina própria da proponente, fica sob a

responsabilidade da contratada todo ônus com transporte,

locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura

se fizerem necessários à perfeita solução do problema.

04
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OBS.: Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidades de medida do CATMAT
e a do Edital, prevaleceró a descrição constante no Edital.

O valor máximo estimado da licitação é de R$ 828.485,71 (oitocentos e vinte e oito mil e

quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos).

O prazo de vigência do Contrato será pelo período de 72 (doze) meses, contados da data de sua

assinatura.

9 - RECURSOS PARA CONTRATAçÃO

Os recursos financeiros para suportar a eftcâcia do presente objeto, serão atendidos por verbas

oriundas da receita própria, Recurso do Convênio da Secretaria de Estado da Agricultura e do

Abastecimento - SEAB n" 50412021 e Transferência Especial do Ministério da Economia - Emenda

Parlamentar n" 09032021 -01241 6.

10 - FrscAl,lz1,iç^o E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

O recebimento do produto, a fiscalização e o acompanhamento da execução do Contrato, será de

responsabilidade do Diretor do Departamento de Agricultura e Abastecimento, Sr. Sidiclei Risso portaria

n' 6,38612021, Telefone (6) 3525-1885 a fim de verificar a conformidade dele com as especificações

técnicas dispostas no mesmo.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fomecedor, 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 fiscalização 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.

M//':- sídictei Risso
Diretor do Departamento de Agricultura de Abastecimento

CNPJ: 76.205.665/0001-01
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Un. 43.019,05 43.019,050l05

Aquisição de um Microtrator novo, motor a diesel oom

potência mínima de 13 HP, partida elétrica, pneus novos de

acordo com à exigência do equipamento, com enxada

rotativas, sulcador e encatei¡ador. No geral microtrator
pronto para o uso e/ou trabalho.
Garantia e assistência técnica de no mínimo 12 meses. Caso

não seja possível a solução do problema no próprio local onde

se €ncontre o equipamento e havendo a necessidade de

transporte para a oficina própria da proponente, fica sob a

responsabilidade da contratada todo ônus com transpofte,

locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura

se fizerem necessários à perfeita solução do problema.

828.485,71Total
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Prefeitura Municipul de Murmeleiro

Número do Protocolo:

Nome:

cNPr(cPF):

Endereço:

Número da Cøss:

Baírro:

Cidøde:

CEP:

Estsdo:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

7L602 Data do Pedido:

Departamento de Agricultura e Abastecimento

Tipo de Pessoa: tl
2810612022

Marmeleiro

8561 5-000

Paranâ

Sidiclei Risso

Prefeitura Municipøl de Marmeleíro

Requer autorização para, contratação de empresa para
aquisição de um Trator de pneus novo igual ou acima de 110
CV, uma Plantadeira pantográfica nova 7 linhas, uma
Colhedora de Forragens nova área total e com acionamento

(Ensiladeira), um Distribuidor de Adubo Líquido
capacidade mínima de 6.000 litros e com

amento tratorizado e um Microtrator, motor a diesel com
cia mlnima de 13 HP, com enxada rotativa, sulcador e

novo com

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número dø Casa:

Baino:

Cídade:

CEP:

Estado:

Assunto:

71602
Departamento de Agricultura e Abastecimento

Data do Pedido: 2810612022

Tipo de Pessoa: V1

Marmeleiro

8561 5-000

Paraná

Requer autorização para, contratação de empresa para
aquisição de um Trator de pneus novo igual ou acima de 110
CV, uma Plantadeira pantográfica nova 7 linhas, uma
Colhedora de Forragens nova área total e com acionamento
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(Ensiladeira), um Distrlbuidor de Adubo Lfquldo
novo com capacidade mfnima de 6,000 lltros e com
acoplamento tratorlzado e um Microtrator, motor a diesel com
potêncla mfnlma de 13 HP, com enxada rotativa, sulcador e
encatelrador.

Prøzo de Entregø:

Nome do Requerente: lclel Rlsso

^

rì
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ffi:tGuarapuava, 07 de junho de 2022

A
Prefeitura Municipal de Marmeleiro
Marmeleiro - PR

REF. ORÇAMENTO

Trator Agrícola de Pneus, Modelo T6.110 -
Marca New Holland, novo, motor 4 cilindros,
tração 4x4, Turbo, lntercooler, 11BCV,
transmissão sincronizada com 16 velocidades
a frente e I velocidades a ré, bloqpeio do
diferencial com acionamento eletro-hidráulico,
tomada de força de forca com atuação
independente, velocidade de 540/1000 rpm a
1.900/2050 rpm do mçtor, intercambiável,
sistema hidráulico com fluxo de Bomba Planter
com vazão de 100 litros, capacidade de
levante do hidráulico de 4.800 kg, comando
duplo, braços hidráulico e terceiro ponto, freio
multidiscos banhado a óleo auto ajustáveis,
tanque de combustível com capacidade de
220 litros, odômetro digital, pesos dianteiros e
traseiros, pneus dianteiro 14.9x28, e traseiros
23.1x30, com cabine, ar condicionado. Çom
manual de operaçöes e de peças e entrega
técnica.
Garantia L2 (doze) meses da emissão da nota
fiscal,

Validade da ,30 dias
Prazo de êntrêga dispr:nibilidade do fabricanle

M

as û0¡'I0
Simex M
Dpto. De

rícolas Ltda

42-3624-2100

srNËx nÀqumtas ¡cnícc:tns

Rr,r 'ïucut'ui, 9 95
{i,uaraprrrva - ÿlir, " B,t 0.ll).}6.1
Trl: a? 3d?4-Z I 0(ì

?er¡w.newlìol I årid,(ofl!. b r
Ý1û\ry.îfhr\xil,lr ¡colå.c.Sfi i kil

1 UND
436,800,00

TOTAL
436,800,00

S

1.3 I



101061202214:35 Webmail :: Fwd: RES: Orçamento trator

Fwd: RËS: Orçamento üator

ffi D0 ügricultura@marm0l0lr0.pr.gov.br (ägr¡culturä@n'ìarm@loiro.pr.gov.br>

åq.W& Para licltacao <llcltacaoc)marmeleiro.pr.gov,br>

Data 10-06"202213:44

Prlorldade Mais alta

fr Orçamento Marmeleiro.pdf (-245 KB)

Remover tclclos os anexo$

-------- Mensa.¡Àern ori¡¡inul *--.*-

Assun{or RES : Orç:arnent<l lrator

D¡ta; 0ti-06-2022 l3:4?

rÐ 0w

De¡

l'¡r¡¡
"Felipe I'Iatntttch" "::lelipe,hnt'lnr,rch(i)sinrcxngricol¡.conr.br.''"./l'elipe.harnruch(ritsirrrexirgricolt.conr.bï;>
<rrBricr.rln¡raCDmnrnulleiro.¡rr.gor'.br>.:/agriculturag'!nrnrnrelciro. pr,gov.bÈ'

https://webmail.marmeleiro.pr.gov.br/roundcubemail/?_task=mall&_safe=1&_uid=28503&_mbox=INBOX&-aç1¡e¡=print&-extwln=1 112



101061202214:35 Webmail :: Fwd: RES: Orçamento trator

Opa, foi o mesmo arquivo

Segue o correto

De: Felipe Harmuch <felipo,harmuch@simexagrlcola,com,br>

Envlada em: quarta-fnlra, I deJunho de202.273:42

Para: 'agricultura(Ðrn'armele¡ro.pr,gov,br' <agricultura@marmeleiro.pr.gov.br>

Assuntol RES: Orçamento trãtor

Boa tarde,

Segue orçamento com alteração.

Atte

De: Felipe Harmuch u f^lí*^ L^-*' '-LÂ^í.*¡

Envlada em; quarta-felra, I dc junho de 2022 08:22

Para¡ 'agrlcultura@marmelelro,pr.gov.brr <ABfku]LuI¡@$ar0mlejI"càp[Ba]¿ht>

Assuntoi Orçamento trator

i¡ rw

\,/

Eonl dla,

Segue anexo orcarnento sollcitado.

Atte.

SEHPRE COH VOCË

Slmex Máquinas Agrfcolas

Fellpe Harmuch
Customer Exporionce / Vendas

Rua Tucuruf, N' 995

85.040-364 - Guarapuava-PR

Tel:423624-21O0

wwwsimexa gfjçqla.com. br
wìrw. n ewholland. Çom.bJ

https://webmail.marmeleiro,pr.gov,brlroundcubemail/?-task=mail&-safe=1&-uid=28503&-mbox=INBOX&-aç1i6¡=print&-extwln=1 212



sv lk

ñä r¡sw H-orlnrln
@

M ETROPOTITANA TRATO RES LTDA
Av. Brasil, 30I5 - Såo Cristovão

ursyo.cn@gÉllsr qì ilênetf e!g!e s,çpm..þf

8591&290 Cascavel - Pr

ôÁrÂ
to44

TOt,ÊNû6Ðöî
TtOJA

pREFETTuRA ¡'lu¡,lf crpal DE MIIRHELE|ft o
cPFl,CNPJ

76.205.665/000 I -0 I

îAÐ FRÖD

t,. .
luddde UF

PRMARMELEIRO

FANÊCÒt î

(46) 521:f r22

c-mail

¡sÍçc[uiêßÐÍFJl-1]9,lsirgglsw.ÞI

€ûtl, Mct@pol¡tànd

(FLUTAN

QT MAPA FlNAtttã

3216633

l
desconto
TOTAL

OATA DA ENTRËGA-ATË

Tr*or ;rgrÍcota ue pneus ,"rr* 
^.*"fifftflïJeto 

Tô,1 l0 FtvÕT cabinrd.,

cinrbio l6x8 PÕwer'Shur,tle cÒtt1 rev€rsor hidráulico e Du¿l Power, tlrotor 4

cilindros curbo in(ercooler de l?-0cv, trrçio 4x4, pncus dlantoìro 14.9-28 e tràseiros

l3.l-30 conr pësôs diârlteiros e n.ls rodas traseiras, tanque de comhusilvel de 220

lltros" sì*enra elùtrico crrm¡:leto corn frróis de sewiço. tomadn de força com atuação

independerrce, velocidade de540/1000 r'pm r 1.900/2050 rpm do nrotor, lev¿nte

hidrår.¡licr¡ conr I (urvr) cilindro auxiliar olpacidade de levante dc 4.800 Ç, r:omrrrdo

duplo conr bomba hitJráullca de 80Umin + I (um| conrândo hidraulico ¡rlenter com

varão de l00Umìn contínua. bråÇos tlldráulico e tercelro ponto, freìo mulcidiscos

UNffAila

R$ 447.600,00

|OTAL

R$ 447,600,00

447,600,00

447.600,0A

1.ry.'Ì'..¡"r ^..i1ÁÀ

OUTPI' DESPÆÁ,ý

€tF
VENC¡MENîO PPAJETO |ÊCNICO VENCITIÉilTO

t

2

3

4

5

O praro de enregr cör'rvuncionadÐ aci¡la cstd cond¡cionðrio i rJisponibìlidade do fahrictntc;

Nas vendas finrncíadas ou com pâgirqìenro previsto pûra a entregã dcl produco. o valorfica sujeito å alteraçäo de preço confornre tabela do

fabricante na cl¡ta do laruranre¡rco;

2.1 Na hipótese de ocorrer alterlção de preço previscr no itcm "2", ¿cim¡, fica resguardada ao comprador a opçio de continu¡r ou rráo çonr a

negociaçào e, cû$e opre por crncelar, porJerii fazê"fo senr qualquer tipo de perlalidade ou inderriz¡çio.

Chequcs ërnitidós a nosso favor sornente serio considerados co¡ylo quitados após a liquidação jurìtÞ aö banco s¿cado,

Garantìa: l2 (dore) mesr¡$ contadös dt cmìssio da NF confornre condìções do FaAlrlU,AL DO PRODUïO.

Orçânìento válido por 30 dias.

lVletro¡rolrta

L

nâ Ïrätores ltda



101061202214:36 Webmall :: Fwd:

Fwd:

Dê agricultura@marmeleiro.pr,gov.br <agricultura@marmeleiro.pr,gov.br>

Para licítacao <licítacao@marmeleiro.pr.gov,br>

Data 10-06-202213:45

Prlorldade Mais alta

Remover loclos ns ¿rrìexos

-------- Mcnsa,geru originul ''------

Âssunto:

D¡tto¡ 0ti-06-202216:20

De: <loryn(rÌtrn,.'trq:olitanatratores.corn,br)'"lf oryu@nrchopolitanatratores.co¡r'l,br.'¡

ltâl'¡¡: <lagriculnlla(Ðmarnreleiro.¡rr'.gnv.br>.<lagricultrrra@nrunrelciro.lu'.gov.[:r>

ô

ô

\4.t..Li- 1

#ffi

ffi c c r o s o ozo zz.pdt (* 422 KB)

https://webmall.marmelelro.pr,gov.br/roundcubemail/?-task=mail&-safe=1&-uld=28504&-mbox=INBOX&-aç1le¡=print&-extwln=l 1t2



1010612022 14:36 Webmail :: Fwd:

ñZ rew Hou.AlrD
@

sÈf.1pRË co¡,t vocÊ

Metropolitana ïratores

Loryn Gobbato lwake
Banco CNI'l

Averrida Brasil, 3025

Bairro Säo Çristovåo

Cascavel - PR

cEP 85.812-500

Ëone (45) 2101 - 330r.)

vrw"vY,.n"çj1vhp"l.InnçJ."cç.m.

b.U. LW

https://webmail.marmeleiro.pr.gov.brlroundcubemail/?_task=mail&_safe=1 &_uid=28504&_mbox=INBOX&-action=print&-extwin=1 212
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)l .olg.64z rooot -gil
TAISA S/A

BR 158, l(M 533 N.0 6460 . CX. P0STAL444

BA|RR0 V|LA ESPERANçA. Ctp S5501.970

É\T0BRANC0 PRJ

llud¡lùù, (onllnro r ilaúìhilhhdþ

A

Prefeitura Municipal Marmeleiro - pR

Orçamento valído por 30 dias

ORCAMENTO MAQUINAS

Eber dos Sa se

Gerente téglco de N

TAISA S/A

¡ ñZ HewHCIr.r.Anrr

@

Pato Branco,07 dejunho de2022

s

T!¡sr S.Â. - H¡trlr
Âod. 0R 150. Km 511. n' ú160
Cx Porul 111 J5!01.3 l0
P¡to 8nnco. PR

(ló) ¡225.1141

Flll¡l Þoi5 Vl¡lnl¡ot
lLgcôl¡mlñ Pûrlrro. 2?aa. j¡rdtm
Concórdl¡ - 0fúú0'000
Dol¡ Vld¡l¡o¡ . Pfl
(16) 353¿'l{{0

fll¡¡l HnnfiIcl.lnhô
Rod.Pß 201 R¡101. Prl, ltrdu¡ql¡l -
€55{0.000
lh¡¿ullrhlrr. PR
(rú) ¡?11.r0¡1

Flllill norlcr!
Âod, PR l0?. Ktl 7ó, rh
85t70.970
ftc¡lc¡ . PR
({6) l5{r.2 t26

Item Quant, Especificação V. Unit. V. Total
01 01 Trator Agrícola de Pneus, novo, motor 4 cilindros, de

fabricação nacional, tração 4x4, Turbo, lntercooler,
118CV, embreagem multidisco rlmido com
acionamento hidráulico, transmissão sincronizada
com 16 velocidades a frente e 8 velocidades a ré, com
reversor hidráulico e hi-lo, bloqueio do diferencial
conl acionamento eletro.hidráulico, tomada de força
de forca com atuação indepenclente, velocidade de
540/1000 rpm a 1.900/2050 rprn do motor,
intercambiável, sistema hidráulico com fluxo de
Bomba Planter com vazão de 100 litros, capacidade
de levante do hidráulico de 4.800 kg, comando duplo,
braços hidráulico e terceiro ponto, freio multidiscos
banhado a óleo auto ajustáveis, tanque de
combustível com capacidade de 220 litros, odômetro
digital, pesos dianteiros e traseiros, pneus dianteiro
14.9x28, e traseiros 23.1x30, com cabine, ar
condicionado. Com manual de operações e de peças e

.ntr.gu técnica.
Garantia 12 (doze) meses da emissão da nota fiscal.

Modelo l'6,'l l0 - Marca Nerv l'lollan<l

434.000,00 434,000,00

Valor total: Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil Reais. 434.000,00

m,t¡l:t<onr.b¡

Scanned with CamScanneÍ



101061202214:35 Webmail :: Fwd: Re: orcamento trator new holland

Fwd: Re: orcamento trator new holland
De

Para

Data

Prloridade

agricuftura@marmeleiro.pr.gov.br <agricultura@marmeleiro.pr. gov.br>

licitacao <licitacao@manneleiro.pr. gov.br>

10-06-2022 13:43

Mais alta

..,ü.u - IW

ffifi
,d&ûh

þ orcamento trator.pclf (-424 KB)

Remover tcldos os är1ex0s

-------- Mcnsa,gern originul --------

Assttnto:Re: orcaruente trtÍor lrerv hollancl

D¡¡ta: 0fì-0ú2022 I I:23

Dc: Aclenril Martinello ":arlernir.nr¿utinello(r.ixtisa.conr.br>"larlenlir:,rnartirrello(i)taisir.cour.bÊ"
Pâra: ugriculhrla(Dmârmeleiro.pr.llov.br

l-fo* tttt

Segue conforme solicitado,

Atenciosamente,

TAI.SA S.A

Ademir MaÉlnello
Analista de Créditos/Financiamentos

BR 158 KM 340 No 6460
CEP: 85.503-310 - Pato Branco - PR
(4ö)3225^3344

- wwutaisa.com.brrì

Em O7106/2022 76:07, Ademir Martlnello escreveu

Boa ïarde Sr

segue em anexo conforme solicitado juntamente com prospecto técnico.

Atenciosamente,

rffitr
,i+¡fl¡Ìr.n¡ú

#qffiîffi

s¡d,re
?_rf!¡ iRtt

tüloa..¡t Frdrùb

TAISA S.A

Ademlr Martinello
Analista de Créditos/Financiamentos

https://webmall.marmeleiro.pr,gov,br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=1 &_uid=28502&_mbox=INBOX&_a6¡le¡=prlnt&_extwin='l 1t2



101061202214:35 Webmall :: Fwd: Re: orcamento trator new holland

BR 158 KM 340 No 64.60
CËP; 85,503-310 - Pato Branco - PR
(46)3225-3344
www.taisa.com.br

A TAISA S.Á respoita a LGPD, a Confirlencialidade a a Privacìdade.

Esta mensagom conté¡n hformações confidenciais e destinadas exclusívamente para alsJ pesso¿lsj a quem é dirigìda, podenda

conter lnformação confidencial e legalmente protegida, Se vocé não for o destinatárÌo desta mensagem, desde já fica notÌficado de

alrsler-se a divulga¡ coplar, distribuin examinar ou, de qualquer forma, utílízar a inforntação cc¡ntlda nesl¿r /nersagern, por ser ilegal.

Caso vr¡c6 tonha racebido osfa monsagom por ëngano, solicitantos quo encaminhe osta mons6gom para dadr.ls@faisa.com,br,

infonnando o acontocido para que possâmo.s garant¡r qua tal erro não ocona novamento no futuro,

tl 1

rl

r\

https://webmail,marmelelro.pr.gov,br/roundcubemail/?_task=mall&_safe=1&_uid=28502&_mbox=INBOX&-actlon=prlnt&-extwln=1 212
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PREFEIÏURA riluNlclPAL DE BoArúEIIqTA DË $Ao R0QUË

BoA vENiünÁ os s¡'CI RoQUË-FR

VËNCHTOR,ES þO FROCË.$$O " FINAL

PRËGAo Et-EtnÖt'ttco N-" t9/2Ü2¿
prc¡cossä Ãä niinistrativo N" 09/2022

ripa' äEb r sr Ro- !-r-F^1ryf,Ça- -'
Pnecó'rrnot nonntccr NoLIîsK/t

Dõt¿ì de ptiuiiàãCao' 1 4t)2i2022 1 7:00:37

TOTÀL DO PRo0g$s0 43Ð.650,00

o DE

Gr¡racjo om: 25/03/2-0?2 1 6:0ål:50

E II li S $ANÏO$

1clc1



il: ì :;ì i,1'l 1ì;:;ri '{ Ï i,l ffiA
"\ î lï ¡?'ì t F::, lj r' .! lU,
l:ijfl id.r $ l' i; ',. : ,

/j^¡1{ ,t,' i:'.
't -ì" lf i'r i , "', qjrii':itl,ìi

H$T,Àí , ;.'jr ';j:"'rJ'i'r A

TERMü fJË l{OnÍOLÜ'l'''ì l¡\Ö

MUNlClPl0: Boa Ventura r" r. r'; Roque

t-tClTAÇÄO ¡¡o tgl2fr22 - MODAI ;ir. )E - PREGAÜ
ELETRONI ...

Objeto: CONTRATAÇÄfl _-qH EnIIPRËSA ri,,iTA AüUl$lçng-" -,,;l:;
RËÏROE$ôAVADÈiiRA, TNNTON AGRiCOtA i:I ¡': " ì-}"I'\RËAüEIRA' 'A'fF{'AVII;

çONVËNIO NO 919326/2021, A PF.DIOO DA SËCI;|ì"I'¡''IìIA DE AGRIËIJLTUF{A ÜiJ

üüñicli;io, 
' 
cót¡ponug Ë$pmttrrlcAÇons ct' i ::: i ' ''r'irE$ ÞÕ ANEX0 I l')tl"r

EÜITI\I* E TERMO DH REFHRIÍNTiA"

Ëu, Ëdson Fravio r-.roffman*, prefeito Municipar d* ,.r ',- /entura de ${io Fìcqir',r, cìi,r

conformidade com o parecer <ra Aççi¡ssoria iurrdicr;, ri'.ì ''iüLCIGo a classificaçäir i.ir'i

Conrissåo Murnicipal de Licitaçíro, referente ao pr:)(.ìf.j::.; L-icitatÓrio na Mnd¿Lii'-i:":ii:

Preç¡äo EletrÔnico sob 0 n.n 
"0$/2L\2?., em cumpiìitl'i';;.] ilo dispostr: nc¡ 

^t't' 
iiJl)

parágrafo 1 da Lei A.OOO, cie 21 cle iunho de 199 ' i';' r';-ue públiÜo 0 rr3$ultaci* ç'i¡r

ricitaçåo rearizacra no dia zs de marçé àe 2022, âs i:ri ,,.'r.;yi em epigrafe' erdjr"rrJic*:tctci

comO vencedor pelo critério men0r pr0ço por item, a ii iìr.l '.l(i proponente

Humologa-se pärâ a Proponentr¡ conformê class'l"': i

LICITANTE 1 * AGROPRATA CÖIUÉRCIO PE 6QI':i"' '

20.Sö3.380/0001-77 venceclora do l"'"Ö1"Ë/lTËM 01' l:r'' "

seiscentos e sessenta reaìs),

Llö'TANTE z * STMOAGRü MÁQUINAS ,.ìt ìi iiÇÖLAg Lïlll\ cP'li¡'i:

36.g06.69r/0001-01 venceciora do t"o'TE/lrEM: 3 i.'' rlor total de K$3ç17'u.,0,{rt)

(trezentos e noventa e setr* rnil e novecentos e llover i' ' ì'r)'

ïotalizando um valor glclbal clo certanle no valor tot;,:, i; '''l3t'650,00 (quatrclcurl{'i)si '')

trinta e nove mil e seìscentos e cinqttenta reais)

Homoloç1o a Presente lìcitaç*o'

Boa Vc¡nlur'¿r <Jc Sâo Roque, 2í r,:o de 2022

F;DS0N FI-AVIO H
Ërefeito [/'l¡¡i¡i''i¡

Rt¡a Moisøs Miranda, e/tr * Tsl.: (4?)3{ìliï-1020 * cÉP 8S'225-0i::: ^ ':: Ýr:iitura dr¡ silcl ñoc1ua -'P'r"itt"
siitr:: u'¡rwv,boaYlilliglP$i' ': . . .

1
.. iré:

:¡t'l"Õ$ LTÛA - ËFlF *i'il)'j:

rjrìü,00 (quarenta e uln rnii ii:



Éi g_ 19/

rruNPLËF rrT
corAçÃo

01 Plantadeira de arrasto, para plantio direto e convencional; seed-max PCRM
2507 (7 linhas) nova; pantográfica; com sulcador pula pedras; disco duplo
defasado no adubo (avulso) de no mínimo 14"; disco duplo defasado 15x16"
na semente; disco de corte 18"; espaçamento de 45 cm; rodas limitadoras de
profundidade de borracha com oscilação, rodas de cobertura tipo "linguiça"
com regulagem de ângulo; potência requerida do trator mínimo 75cv (com triplo
disco); peso da máquina vazia de 3550k9; reservatórios de adubo e sementes
em polietileno; capacidade de adubo de 12401; capacidade de sementes com
pipoqueira 5241; pneus 650x16; com rodado duplo de 4 pneus; chassi de 3,54m
e largura útil de trabalho 3,15m.

PCRM 25072 Rs 149.500,00

VENDEDOR: GILNEI PALUDO - TELEFONE: 54 99923-3518

GARANTIA DE PREçO DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE09/0612022

MANoELLUtSBARBozAçü*ürFiq'.r,Fíl¡"ÌiÉì,.8i":ì
PED RoSo:44 9837860 1 5 ü#;*.;,fffrf--

MANOEL LUIS BARBOZA PEDROSO
CPF: 449.837,860-15
Sócio - Administrador

LUIS VANDERLEI
DA COSÏA:

50705784053

LUIS VANDERLEI DA COSTA
ÇPF: 507.057.840-53
Sócio - Administrador

IMPLEFORTE IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Av, Flores da Cunha 5467
Bairro Fev Carazinho RS CEP:99500-000 CNPJ:30.895.511/0001-80 www.impleforte.com.br -

fi n;¡ nceirq @ im pl ef o_rte. com. br - 54-3329-3564/3346
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SMV -- Cornércit:r de Implcmenfos e
Ivlnquinns Agricolas ì.,'TDA, fiireli.
CNPJ ; 27,955,546/0001 -52

Inscriçíio Bstadual: 4 I 600574044
Horre: (46) :1227 1175
c-rna i I : agro tex asnaquin as(lÐhotnl ¿Ìi l. c o l1t

r,vwrv. a g ro t cxasrnaq ui nas, cclm. Lrr

trìnc1.:ftodovia I':lì 2tì0, sn, Parque hrdr"rstrial

Murricípio dc Vitc¡rilro *-PIl
Cep: 85520-000

2Ur

^AGRÜTË)&AS
" MÁoUINI\S AGRícoLAs *

Vitorino, 10 De Junho de 2022

OIICAMENTO

A quem po6sa interressar, segue abaixo o orçamento dos seguintes itens.

CARACTËRISTICAS:

a) uma Plantadeira Marca serneato, Modelo sol s, 7 linhas pantografica,
com espaçamento de 45 cm, Disco de corte 20 polegadas, rosca sãm fim
no adubo, caixa elevada, com pipoqueira. Pneus 7.00x :16. Capacidade
semente 476 lts. capacidade de adubo 900 litros. Rodado duplo. Peso
aproximado da maquina 3080 kls, com desligamento meia maquina. Nci
adubo e semente.

R$ 235.000,00 DUZENTOS E I'RIIA Ë CINCO MIL REAI

P.S.: 1. Esta avaliaçäo tem o prazo de validade de 35 dias. Pódendo sofrer
alteraçäo conforme alte.ração fabrica.

,t'/

?1.024.ö32/0001"bf-nbnorrxns 
coM, E TRANSP' Dr""" 

rlirnOUrHnS E IMPLEMENTOS

AGRiCOLAS

f"{OÞ PR 280 - t'arqun llrdustll¡ll

'..lr
oAtt

l*85.520-000 ' Vitorino"PR
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Vagner Texas $ernea...
visto por último hoje ås 14:06

IrLi
'r$åþ

í1,''¡ 4:ìq4:

il iJT i í::,) ':i'4 ,//

oo), oRÇAMENIo PLAN... G)
'l página ' 553 kll ' PDI- 1A3'i '"|/

Pode ser igual a esse, só atualizar data
e valores 1o:38 */,/

Colocar rodado duplo no descritivo
1û:38 v"'/

i"ki!c

Bom dia Vagner, consegue pra hoje o
orçamento? 0B:.t3 ./z

,"'';l' | : 
¡'t i : i.t til i n l ;,.,:t r-l,L

à

\.
PDF ORÇAMENTO SOL 7 ¡\ilAR...

i J',;rri ì r ' i,il:i l.j:i " l'lil 0\) t)t.t
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PANCERA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

CNPJ:38.266.710/0001-30 lE:9085950093
ROD MARGINAL JAVERT R I BE I RO IEAL, 2223, I N DUSTRIAL

MARMËLEIRO - PR

Ënrissåo : 1tl/0612022

Orçamento: 2?8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO (319)

Endereço; AV. MACALI, CX. POSTAL24,255
Municlpio: MARMELEIRO - PR

Fone: 46-3525-8100

Forma Pag.:

Baino: CENTRO

Vendedor: EDGAR

CNPJ: 76.205.665/0001-01 Cad.Prod.

CEP:85615-000

IE:

Códlgo
Obs

UN70

Descrição

PLANTADORA PANTOG.PCTI4 NEW LINE G5 C/7 LINHAS
PIP

Cód.Fab:PA1 00947

Unidade Guantidade

Marca:PLANTI CENTER
Modefo:PC 7/4G5 COM 07 LINHAS
Cód.MDA:M0124625
Cód.Finame:2934698
Plantadora pantográfica nova (semeadeira de veråo), possuindo 07 (sete) linhas, contendo regulâgem de espaçamento no mínimo de 45

cm, peso no nlfnimo de 3.000 kg, com clisco de corte no mtnimo 16 polegadas, disco de adubo no minimo 14 polegadas, dísco duplo de
semente no minimo 14 polegadas clefasados ou desencontrados, dosaclor de adubo, sistema de regulagem de adubo e semente.
reservatório de somente sistema pipoqueira, rodado duplo, com 4 pneus novos de acordo com as exigências do equìpamento,
capacidade total de semente com no mfninlo 420 litros, capac¡dade de aduþo de no mfnimo 800 litros. No geral possuinclo todo o
conjunto para realizal o planlio eficaz das culturas de soja e nrilho. Corn manual de operaçóes e de peças e entregâ técnica. Garantia de
no minimo 12 meses.

Vlr unltårio

215.000,00

Valor total

215.000,00

oRçAMENTO VALTDO POR 30 DIAS A pARTtR DA DATA DE EM|SSÂO

266,7LA/ooo1-3õl

PAN CËRA MÁüL'INAS
AGnfcouns LTDA

Malginal J avert Rlbeiro Leal, 2221

' 
¡$ustrial-8s61s'000

- Marmelelro'PR I

Valor total dos produtos

Valor total do desconto

Valor outras despesas

Valor total do orçamênto

21 6.000,00

0,00

0,00

215,000,00

PÂNCERA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA PREFEITI'JRA MIJNICIPAL DE MARMELEIRO
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MUIvrciprc DE FRA^IClsÇo BELTRÃCI Ù' 25j'f

Estado do Parand

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERGADORIAS

Contrato de fornecimento de mercadorias n" 2461202| que entre si celebram de um lado o município de

FRANCISCo eelfRÃo e de outro lado a empresa CASA Do PIoAPAU LTDA EPP.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o município de FRANCISCO BELTRÃO, com

sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, no 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n"

77,816.51010001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito
no CPF/MF sob o no 020.762.969-21, doravante designado CONTRATANTE e de outro, CASA DO

PICAPAU LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 04.742.26710001-05,
estabelecida na Avenida FELIPE SCllMIDT, 955, ÇEP: 88750000, Bairro INSS, na cidacle de BRAÇO DO

NORTE/SC, doravante designada CONTRATADA, representada neste ato pelo senhor MARCIANO
WIGGERS MEURER, portador de RG no 5/C3.269.71S-SSP-SC e inscrito no CPF sob o no 950.571.459-91,
estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente

contrato de fornecimento de mercadorias em decorrência da licitação realizada através do processo de

Pregão no 3312022, mediante as seguintes cláusulas e condiçöes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é o fornecimento de equipamentos agrícolas com o objetivo de auxiliar no

desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar, para cumprimento das metas previstas no

Convênio no 36012Q21- SEAB, de acordo com as especificações abaixo:

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/OOO1-66 / e-mail: licitacao(ütfranciscobeltlar:.pt.r¡ov.br - Telefone: 146) 3520-2103

Preço
unitário R$

Preço total
R$

Marca Unidade QuantidadeLote Item Código Descrição

27.500,00PLEFORTE/
PR2137lM

UN 2,00001 2 79508

Capacidade mf nima do reservatório

profundidade do tipo 'V' com revestim

te e adubo em polietileno ou
metálico; Sistema de segurança
ulcadores do tipo arma/desarma ou pu

pedra; Sistema liga/desliga meia máquina pa
Rodado com aro mfnimo de 16"

pneus no tamanho mfnimo de 6.50, novos
Potência requerida do trato entre 75 e 95

robusto e regulável com pontei
Ulável; Plataforma antidetrapante,
rda corpo e escada de acesso; Marcado

linha; Transmissão de fácil regulagem
recambio; Pés de apoio ajuståvel; lnc

mangueiras hidráulicas com engaie
braços reguladores, pinos e trava pinos, ca

ferramentas, manual e entrega técn
er as normas de segurança; Garantia

brica de no mlnimo 12(cloze) meses;

Com no
paçamento
mfnimo d

e es apro mXI ado
0200mm; Peso

fni amde litros;300
dereservatório boadu

de regulagem
o plantio através

Reservatórios

haborrac e sistema
pressao råpidTroca pa ara

ixasa de nagemengre

ho, gtltfeijãosorgo, a lgodãosoJa
raItu familiarutros.. sCultura ad

159.500,00UN 1,00 159.500,00IMPLEFORTE/
MULTISEED
221717 COM

CX DE

001 3 79509 SEMEADORA DE ARRASTO,
)ANTOGRAFICA / PIVOTADA, CULTURAS
]E INVERNO E VERAO, SISTEMA

=ERTSYSTEM OU SIMILIAR, COM AS

Página 1



MuNrciprc DE FRA lclsco BELTRAd u ' ZVr

Estado do Parand

pRnACRRfO ÚnlCO - A entrega da mercadoria contratada deverá ser executada em estrita obediência ao
presente Contrato, assim como ao Pregão no 3312022.

clÁusulR SEGUNDA - Do PREço

O preço ajustado para o fornecimento da mercadoria contratada e ao qual o CONTRATANTE se obriga a

adimplir e a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 387.000,00 (trezentos e oitenta e sete mil reais).

PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do
presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigaçöes assumidas pelo presente contrato.

PARÁGRAFo SEGUNDO - O presente contrato não prevê atualização de valores.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do
presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigaçöes assumidas pelo presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O presente contrato nâo prevê atualização cle valores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal,

acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo

MunicÍpio e acompanhada ainda das CND's do FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e apÓs o recebimento
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada

Rua Octaviano Teixeira c{os Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CÐP 8560 1-030

CNPJ 77.816.510/OOOI-66 / e-mail: licitacao(írìfranciscobeltrao.pr.sor,.br-Telefone: (46) 3520-2103

TNTES ESPECTFTCAÇOES MINIMAS
Peso mfnimo do implemento de 2200 KG;
mlnimo 17(dezessete) linhas para culturas
inverno: No mlnimo O7(sete) linhas

Ituras de verão; Capacidade aproximada
de sementes de no mfnimo

de fertilizantes de no mfnimo

de forrageiras de no mfnimo

; Potência requerida do trator entre 65
CV; Rodado com aro mlnimo de 16"

neus no tamanho mfnimo cle 6.50,
os de semente e adubo
ou aço metálico; Mecanis

osadores de fedilizantes; Mecan
osadores de sementes; Sistema

lagem do tipo em 'V' com revestimento
ha; L¡m¡tadores de profu

com borracha para ambas
Ituras; Sistema de segurança
tipo arma/desarma ou pula

sliga meia máquina parc a
beçalho robusto e regulável com

rticulável; Plataforma antiderrapante,
uarda corpo e escada de acesso; Marcado

Transmissão de fácil regulagem a
recambio; Pés de apoio ajustável; lncl
ngueiras hidráulicas com engate

raços reguladores, pinos e trava pinos, cai
ferramentas, manual e entrega técn

nder as nornlas de segurança; Garantia

de grãos grossos, finos

itros Capacidade aproximada

itros Capacidade aproximada

dos

Itura familiarCulturas da

pedra; Sistem

rica de no mfnlmo 1?(doze)

PASTAGEM

Pâgina2
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Estado do Paranâ

pela mesma.

pRnACRnfO PRIMEIRO - O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das
obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art.55, inciso Xlll da Lei Federal no

8.666/93,

PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE,
em 01(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais,

PARAGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentarå a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará
na aprovação definitiva clo recebimento da mercadoria.

PARAGRAFO QUARTO Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por
parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARAGRAFO OUINTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no
endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

PARAGRAFO SEXTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNlcfPlO, o
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARAGRAFO SÉTIMO - A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo quantitativo de
serviços/materiais constantes neste contrato,

PARAGRAFO OITAVO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edilal3312022 -
pregão eletrônico e consequente contrato, são provenientes de recursos vinculados a Emendas individuais
impositivas - transferência com finalidade definida, Recursos do Convênio no 360/2021 - SEAB. Os
recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:

PARAGRAFo NoNo - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as
certidöes comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - FGTS. A CONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato as
condiçÕes de habilitação especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do
Trabalho),

PARAGRAFO DÉCIMO - Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município de
Francisco Beltrão/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 60/o (seis por cento) ao ano.

CLÁUSULA QUARTA - DA VlGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUçÃO

Os equipamentos objetos deste termo deverão ser entregues, sem ônus de entrega, de acordo com as
solicitações da Secretaria de Agricultura, na sede da Garagem Municipal de Veículos e Máquinas,
localizada na Rua Marília, no 665, bairro Padre Ulrico no Município de Francisco Beltrão - PR.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta)

dias, a partir do recebimento da nota de empenho.

Rua Octaviano Teixeira clos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030

CNPJ 77.8i6.510/OOOl-66 f e-maíl: licr'tac¿ro(ätfranciscobeltrao.þr.qor,.br-Telefone: (46) 3520-2 103

o/ Unidade Funcional proqramática Elemento de despesa FonteConta
12377251 09.001 20.606.2001 .2.061 4.4.90.52.40.00

Página 3
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Estado do Parana

pRnÁOnROO SEGUNDO - Os equipamentos deverão ser entregues no ptazo e local acima indicado,

totalmente completos e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a
entrega técnica e testes de funcionamento, acompanhado por servidor designado pela administração
municipal.

PARAGRAFO TERCEIRO - O prazo de vigência do presente contrato é de 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da sua assinatura.

cLÁusuLA ouINTA - DAS CONDTçöES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

Os equipamentos deverão primeira linha e estar em conformidade com as normas em sua versão
mais recente. Na entrega serão verificadas quantidades e especificações conforme descrição do
Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é obrigada a refazet, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificarem vÍcios,
defeitos ou incorreções, sem ônus ao CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento,
descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e

indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

cLÁusuLA SEXTA - DA GARANT|A E ASS]STÊNC|A TÉCNTCA E CONDIçöES DE RECEBIMENTO
/ oBRIGAçOES OR CONTRATADA

Garantia: a CONTRATADA fica obrigada a garantir a qualidade dos equipamentos contra defeitos
mecânicos pelo período mínimo de 12 (doze) meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração
dessa garantia e oferecer treinamento(s) para operação do sistema, se necessário.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O equipamento que, no período de 90 (noventa) dias, contados a partir do
recebimento definitivo apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente comprovados pela
frequência de manutenções corretivas realizadas em concessionárias do fabricante, deverá ser substituído
no prazo máximo de 20 (vinte) dias corriclos. Este prazo será contado a partir da última manutenção
corretiva realizada pela concessionária, dentro do perÍodo supracitado.

PARAGRAFo SEGUNDO - A CONTRATADA deverá garantir assistência Técnica ON-SITE - o técnico da
empresa se desloca até o equipamento para revisão, manutenção preventiva ou recuperativa, durante o
período da garantia (12 meses).

cLÁusuLA sÉT|MA - sÃo ATNDA oBRtcAçöEs DA CoNTRATADA

1 - Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

2 - Efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, faþricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

3 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste termo, o objeto com avarias ou

defeitos.

4 - Comunicar ao CONTRATANTE, 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.

2Bn

Rua Octavia¡ro Teíxeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licjtacao((iifranciscobeltrao.r:r'.sov,b¡ - Telefone: 1461 3520-2103 Pâgina 4
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Estado do Paranâ

29'rr

5 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas

as condiçöes de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

clÁusutR otrAVA - DAS oBRIGAçÖEs Do coNTRATANTE

1 - 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.

2 - Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeiçöes, falhas ou irregularidades verificadas no

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de

comissão/servidor especialmente designado,

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

5 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Çontrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou

subordinados.

cLÁusuLA NoNA. DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE

1 - As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em

alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverå fazer uso
racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e A CONTRATADA
deverá:
a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s)
deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento.
b) Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do
consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.
c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.

9l Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e
Agua
e) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a

execução dos serviços.
0 Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água,
g) Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sulstentabilidade, em
especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou
estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.
i) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis,
observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde
dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei no 9.985/00.
j) Destinar de forma ambientalmente aclequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados
pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias,
lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes
eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos å disposição final, considerados lixo tecnolÓgico,

k) É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
l) Não é permitida a emissão de ruÍdos de alta intensidade,
m) Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou

biodegradável.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postai 51 - CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/OOOl-66 / e-mail: ljcitacao(Í'franciscobeltlao.r¡r.qov.br-Telefone: (46) 3520-2 103 Página 5
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n) Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que
possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
o) Colaborar para a não geração de resíduos e, secLrndariamente, a redução, a reutilizaçã0, a
reciclagem, o tratamento dos resíduos sóliclos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

2 - A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de
sustentabilidade, como:
a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de
documentos;
b) Em caso de necessidade de envio de documentos ao CONTRATANTE, usar preferencialmente a

função "duplex" (frente e verso), bem como cle papelconfeccionado com madeira de origem legal.
c) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de
resÍduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei,
bem como em áreas não licenciadas.
d) Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas
específicas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da
CoNTRATADA perceber o valor pactuado na forma e p.azo estabelecidos.

PARAGRAFo PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao fornecimento;
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARAGRAFo SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da
inobservância da legislação em vigor;
b) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por
seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
c) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o objeto licitado, sempre que julgar necessário;
d) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado,
ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser
confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ÞAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

Comete infração administrativa, nos termos da Lei no 10.520, de2002, o licitante/adjudicatário que:
a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro

do prazo de validade da proposta;
b) Não assinar o contrato, quando cabível;
c) Apresentar documentação falsa;
d)Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e)Ensejar o retardamento da execução do objeto;
f) Não mantiver a proposta;
g) Cometer fraude fiscal;
h)Comportar-se de modo inidôneo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATApA, durante a execução o Çontrato, poderá ser apenada com.
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caíxa Postal 51 - CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/OOOl-66 / e-mail: licitacao@rfranciscobeltlao,pr.øov.b¡:-Telefone: (46l, 3520-2103 Página 6
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até dois anos;
d) lmpedimento de licitar e de contratar com o Município e desçredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate

cinco anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adnrinistração Pública, enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a prÓpria

autoridade que aplicou a penalidade, qLle será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao

CONTRATANTE pelos prejuízos causados,

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das
infrações:

PARAGRAFO TERCEIRo - Da classificação das infrações por gravidade (GRAU):

pARÁGRAFO OUARTO - A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao
percentual de2}o/o (vinte porcento) sobre o valortotalda ata registrada com esse fornecedor.

pARÁcRAFo QUtNTo - No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o- sq¡¡qtÓio-_Qe¡_rnlllgg

Rua Octaviano Teixeira dos Sarrtos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/OOO1-66 I e-mail: lìcìtacao((irfranciscobeltrao.pr.r¿or,.b¡'-Telefone: 1461 3520-2103

CORRESPOND NCIAGRAU
1 3% sobre o valor do em ho
2 5% sobre o valor do empenho
3 7% sobre o valor do empenho
4 10% sobre o valor do empenho
5 10% sobre o valor total da Ata, mais 5o/o ào dia sobre o valor do empenho

6
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do
produto.
20o/o sobre o valor total da Ata,7

INF
GRAUDESCRIÇAO DA GRAVIDADE OCORRIDA

5situação que crie a possibilidade de causar dano fÍsico, lesão corporal ou
consequências letais, por ocorrência.
Perm r

3Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o
fornecimento/entreqa dos produtos por dia e por nota de empenho.

2Atrasar a entrega iniustificadamente, por empenho e por dia

4Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo
iustificado: oor ocorrência

4Entreoar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto

2Entregar produto com apresentação enl desconformidade com a descrita no
ocorrência

edital, por

2Fornecer informacão pérfida de servico ou substituição de material, por ocorrência
ocorrência. 3aouReutilizar material u ento sem anu ncia da FISCAL

7Der causa à inexecucão total do obieto da Ata
AINDA, DEIXAR DE

1Zelar pelas instalacões do Município no momento da entrega, por ocorrência
1Cumprir determinação formal ou instruÇão complementar do órgão fiscalizador, por ocorrencta
1Manter a documentacão de habilitacão atualizada, por item, por ocorrência

ICumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAçAO,
oor ocorrência

2lZÀçÃoparacontroledeacessodeseusfuncionários,por
ocorrência,

2Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta taþela de multas,
após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizaclor, por itenr e por ocorrência.

6Substituir os rodutos às suas stas uando ido res tva arantia

Pâgina 7
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32,t

aplicadas por atraso ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total

da ata, fica facultado ao Município de Francisco Belträo/PR reconhecer a ocorrência das hipÓteses de

cancelamento da ata.

PARAGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

PARAGRAFO SÉTIMO - Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a

recolher a importância devida no prazo de 30 (trinta)dias, contados da comunicação oficial.

PARAGRAFO OITAVO - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.

PARAGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela

CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dÍvida ativa.

PARÁGRAFO DÉCIMO - 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 no 8.666/1993.

pARAGRAFO DÉctMo PRIMEIRo - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em

consideração a gravidade da condulta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de

transgressões por parte do CONTRATANTE, levando em consideração todos os atos celebrados com ao

CONTRATANTE, bem como os danos causado à Administração, observando o princÍpio da
proporcionalidade e da razoabilidade.

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Se durante o processo de aplicação de penalidade, houver indÍcios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013 (LeiAnticorrupção),
como ato lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização - PAR.

PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A apuração e o julgamento das demais infraçöes administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacionalnos termos da Lei n'12.84612013, seguirão
seu rito normal na unidade administrativa.

PARAGRAFO DÉCIMO OUARTO - Q processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuÍzos à Administração
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurfdica, com ou sem a participação de
agente público.

PARAGRAFO DÉCIMO QUINTO - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuÍzos
causados pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Código Civil.

PARAGRAFO DÉCIMO SEXTo - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SlcAF,

cLÁusuLA DÉctMA sEcuNDA - DAS ALTERAçOES CONTRATUAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DA RESCISÃO

Rua Octaviano Teíxeira clos Santos, 1000 - CaÍxa Postal 51 - CEP 85601'030

CNPJ 77.816.510/OOOl-66 / e-mail: licitacaotilìfranciscobeltrao.pr'.eov.br - Telefone: (46Ì1 3520-2103 Página 8
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O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de
notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infringência de qualquer obrigação ajustada,
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar
qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n" 8.666/93,

pARÁcRAFo pRtMEtRo - A CoNTRATADA, indenizará o CoNTRATANTE por todos os prejuízos que

esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARAGRAFo SEGUNDo - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à

CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

cLÁusuLA DÉcrMA oUARTA - DA LEclsLAçÃo APLIcÁvEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposiçöes expressas na Lei no 8.666, de 21.06.1993 e

suas alteraçöes posteriores, na Lei no 8.078, de 11.09,1990 - Código de Defesa do Consumidor, no CÓdigo

Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de
protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Município
de Francisco Beltrão-Pr., pelo CONTRATANTE, em cumprinrento ao disposto no art.61, S 10, da Lei
8.666/93,

cLAUSULA DÉCrMA SÉTrMA - DA REVOGAçAO E ANULAçÃO

Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão o direito de revogar a licitação por razÕes de
interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de
vício insanável.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na
nulidade dos atos que diretamente dele dependam.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicará expressamente os atos a que ela seestende.

PARAGRAFO TERoEIRo - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela
Administração.

PARÁGRAFO OUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos
jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuÍzo ao interesse
público ou aos demais interessados.

PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado,

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 5l - CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/OOO1-66 / e-mail: licitacaor(iìfrarrciscobeltlao.pr'.sov.br -'l'elefone: (461 3520-2103 Página 9
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pnRÁOnRfO SÉflUO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal
de Francisco Beltrão.

cuÁusut-R oÉcrmn otrAVA - DAS otseostçöES GERAtS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposiçoes gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da

CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como
sofrerá as penalidades previstas no Artigo n' 87 da Lei 8.666/93,
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária,
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses
encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuÍzos causados a terceiros.
c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de
e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressäo e

assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento
de Licitações da Prefeitura Municipal,
d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo CONTRATANTE, será
disponibilizada 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 prevista no item anterior.

cLÁusuLA DÉcrMA NoNA - DA FRAUDE E DA coRRUPçÃo

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre
elas, a Lei de lmprobidade Administrativa (Lei Federal n" 8.42911992), a Lei Federal no 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 corrupção, 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 VIGÉStMA. DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital no 3312022 - Pregão Eletrönico e na proposta apresentada pela
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARAGRAFO tJrulCO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

cLÁusULA vrcÉsrMA pRTMEIRA - DA F¡scALtzAçÃo

A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo do Secretário Municipal de Agricultura, Senhor
CLAUDIMAR ISIDORO DE CARLI, inscrito no CPF/MF soþ o no 456.813.689-04 e portador do RG no

1.707.945-0.

A fiscalização do recebimento dos equipamentos será responsabilidade do servidor Nelson Venzo, da
Secretaria Municipal de Planejamento'CPF 956.026.749-34, telefone (46)35202156,

CLÁUSULA V¡GÉSIMA SEGUNDA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/000 1-66 / e-mail: Iicjtacao(äìfranciscobeltrao.pr'.qor,.b¡-Telefone: (46Ì1 3520-2103 Página 10
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igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores,
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Francisco
Beltrão, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicflio da CONTRATADA, que em razão
disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e
outras em direito permitidas neste referido foro.

Francisco Beltrão, 21 de março de 2022.

ÇASA DO PICAPAU LTDA EPP
CPF 2.969-21

PR EITO MUNICIPAL CONTRATADA

MARCIANO WIGGERS MEURER

cPF No 950.571.459-91

CONTRATANTE

rì TESTEMUNHAS:

MARCOS RONALDO KOERICH CLAUDIMAR ISIDORO DE CARLI

n

Rua Octaviano Teíxeira dos Santos, I000 - Caixa Postal 51 - CEP 85601-030

CNPJ 77.816,510/0001-66 / o-mail: .ljcitaçaqíj¿f:anciscoþ.eltrq.e,r¡:.gp-J..U - Telefone: (46) 3520-2103 Página i 1
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1NPJ 80.511.()83/0ÛAI-60 I" E, 41t09566-l I.
Rua ÁracY

FONE/r|AX (4s)
'fannku ßìuzetto, I 1582 CEP 8-f8#5--5//5

3226 0166 e-nmil: 0t

3q,T

cûm

Cascavel Pr.08 dejunho de?022'

I'EDTDO

Cliente : MI.INICIP t0 DA lvf Alt M lrl-liÏIlO

MERCADORÏÁ'

Corl.
Fin¿¡nrl
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0l 01

80.500,00
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t¡Inl¿l-wT uinas c lm lcmontt¡s coh¡s Ltda.
Est¿rdo: Pv.Cidade: Cascavel
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CN PJ : 80.51 1.983/0001 -60
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101061202214:36 Webmail :: Fwd: RE: ORÇAMENTO COLHEDORA

Fwd: RE: ORÇAMENTO COLHEDORA

De agricultura@marmeleiro.pr.gov.br <agricultura@marmeleiro.pr.gov.br>

::r Para licitacao <licitacao@)rnarmeleiro.pr.gov,bp

Data 10-06-2,02213:47

Prioridade Mais alta

ft oooo.patl-Bo3 KB)

Rernovortcltlos cls Ílrexo$

-------- Merrsa.¡terrr originnl --------

.drssnnto: RË: OllÇAN,t f:N1'O COLIIËDOR¡\

Dr¡ta: 09-0$-2021 l3'132

I)c: MAQI IIM ¡\ L,TD,A <nraquirna20l 2@)hotrnail.oorn:"<./ni¿rquirrra20l2(|hotrnail.çortr:"

Der MAQUIMA LTDA

Envlado: quinta-feira, 9 de junho de 2022 L3:26

Para: agricultura@marmeleiro.pr.gov.br <agricultura@marmeleiro.pr.gov.br>

Assunto: ORçAMENTO COLHEDORA

Atenciosamente,

Luis Antonio

Setor Financeiro / Faturamento

Maquimâ Maqulnas e lmplementos Agricolas Ltda,

_^l¿s) 3226-0L66 / (4s) e9s36-0168

Av. Aracy Tanaka Biazetto, tL784 ( marginal BR277l

CEP: 85.805-505 - Cascavel - Paraná

Acesse nosso site; maquima.com,br

37q

nfiauinA

https://webmall.marmeleiro.pr.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=1 &_uid=28505&_mbox=INBOX&-¿61iq¡=print&-extwin=1 111
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ÞAFFMANN IND.E COM. MAQ.AGRIC, LrDA CNPJ 80.591".878100A1"'58

l. E 904,0192?.-44 Marglnal 8R277' CEP:85805'000 CASCAVEL-PR

FO NE/FAX (45) 3226-6337

oRçAMENTO

Cliente: MunicÍpio de MARMELEIRO

MERCADORIA

FATURANTE

Cascavel,0S de JUNHO de2022
Prazo de e

^

rîr.nçi.ui

r?,¿0, E C0ftt.

Av,'l¡nryndo

Valor
Total

Valor Unt.Item Quant, Descrlção

82.000,0082.000,0001 01 UN COLHEDORA DE FORRAGENS MODELO C120

54 AT AREA TOTAL
82.000,00ÏOTAL

Ëmnresa: DAFFMANN IND.E COM, MAO. AGRIC. ITDA

Cldade: Cascavel Estado: Pr,

Fone: 45-3226-6337
CNPJ
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twuwtcipto DE Fneruc/sco BELTRAI

Estado do Para.nd

CONTRATO DË FORNECIMENTO ÞË MËRCADORIAS

Contrato de fornecimento de mercadorias no 24712022, que entre si celebram de um lado o município de
FRANCTSCO geLtRÃO e de outro lado a empresa TERRAMAQ INSUMOS AGRICOI-AS ElRELl.

Pelo presente instrumento partícular que firma de um lado, o municÍpio de FRANCISCO BELTRÄO, com
sede na Rua Octaviano Teixeíra dos Santos, no 1000, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o n'
77.819.51010001-66, neste ato representado pefo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito
no CPF/MF sob o no 020.762.969-21, doravante designado CONTRATANTË e de outro, TERRAMAQ
INSUMOS AGRICOLAS ElRELl, psssoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n0

36.929.543/0001-35, estabelecida na Avenida RUBEM CESAR CASELANI. 1987, SALA 2, centro, GEP:
85770000, na cidade de REALEZA,/PR, doravante designada CONTRATADA, representada noste ato pelo

senhor CARLOS HËNRIQUE BONFIM GRINGS, portaclor de RG no 13.650.829-6 e inscrito no CPF sob o no

104,477.619-60, estanclo as partes sujeiias as normas da Lel 8,666/93 e suas alterações subseqüentes,
ajustam o presente contrato de fornecimento de mercadorias em decorrência da licitação realizada através
do processo de Pregäo no 33t2022, mediante as seguintes cláusulas e condiçÕes.

CLÁUSULA FRIMEIRA- DO OBJETO

O objeto do presente termo é o fornecimento de equipamentos agrÍcolas com o objetivo de auxilier no
desenvolvimento rural sustentável cla agricultura familiar, pêra cumprimento das metas previstras no
Convènio no 360/2021 - SEAB, de acordo corn as especificações abaixo:
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Preço total
R$

Lote Itenr 3ódlgo Doscrição Marca Unídado Pr€ço
unilärio R$

001 1 7S507
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f,

sorgo, cana¡ caplm ø aveia
tratorizado; Espaçamonto do

tolal; Núnrero nrinlm<¡ de l2(doze)
nllnimo de 01(um) rotor; Qua
de 04 (quatro) rolos recolhedorcs

o mfnima requerida na TDP de no m
Largura mlnlma de trabalho de

Produtividode ideal de 35 tone
requerida nâ TDP enlre 65 e 95

mlninro do oquipamento rJa 800

articulävol para mnnutençáo
das facas e lirnpeza; Sistsrnå

com perfil 100ÿo om aço ou similar or¡
qualidade; Com no nrlnimo

Com no mfnl¡no Oz(dois) limpa

; Piståo h¡dráulico para o glro da blca: Pé
Engrenagem cle regulagem de corte

tåmänhos dos plcados entre 02 nrm e 36
O ldeal e 24(vlnte e quatro) lanlanhos

osi Aliador das facas com pedra

recolhedoresì Tombadori Sisterna
total; Garantia de fábrica cle

fnin:o l2(dozc) meses: lncluso entrega
calxa de fer¡amenlas.

coroa e pinhåo
univorsaf (calxa

cûmpor
cardanå o cardan)

simllar, ou de
lacas do rotorclasTidade; do

de ou

€d Iev¡ta sporddo tcto
ara ebica que

do rotor fixas; Dedos

de grãou do tlpo

¿F
c120 ATr UN 1,00 69.500,00

Rtra Octavia¡ro Teixeira clos Santos, tO0O - Caixq Postal 51 - CHP 85601-030
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MUNTCíPIO DE FNA¡üCTSCO BBL:rRAO

Estada do Parana

pnRÁCRRfO úUICO - A entrega da mercadoria CONTRATADA deverå ser executada em estrita
obediência ao presente Contrato, assim como ao Pregáo no 3312022,

CLÄUSULA SEGUNOA- DO PREçO

O preço ajustado para o fornecimento da mercadoria CONTRATADA e ao qual o CONTRATANÏE se obriga
a adimplir e a CONTRATADA concorda em receber é de R$ 69.500,00 (sessenta e nove mil e quinherrtos
reais).

PARÁGRAFO PRIMETRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do
presente contrato, será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos
inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumÍdas pelo presente contrato'

PARAGRAFO SEGUNDO - O presente contrato rråo prevê atualízaçåo de valores.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos seräo efetuados em alé 30 (hinta) dias, contados a parlir da apresentação da Nota Fiscal,
acompanhada pela ordem de servlços (quando houver), davidamente assinada pelo fiscal designado pelo
Municipio e acompanhada ainda das CND's do FGTS, TRABAIHIS'IA e FEDERAL e após o recebimento
definitivo do objeto, atrsvés cJe transferència eletrönica para a conta bancária da CONTRATADA indicada
pela mesma.

PARAGRAFO PRIMEIRO * O respectivo pagamento somente sorá efetuado após efot¡vo cumprímento das
obrigações assumidas decorrsntes da contratação, em especial ao art. 55, inciso Xlll da Lei Federal no

8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - As faluras deverão ser apresentadas pefa CONTRATADA ao CONTRATANTE,
em 01(uma) via, devidanrente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PAR,Á,GRAFO TËRCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTMTADA das
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua nature¿a, nem implicará
na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO QUARTO Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao
CONTRATANTE, o pagamento serå sustado até que as providências pertinentes tênham sido tomadas por
parte da CONTRATADA, para o saneamento da inegularidade.

PARAGRAFO QUINTO - As faturas cteverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no
endereço deserito no preâmbulo deste contrato, clurante o horário de expedienle.

PARÁGRAËO SEXTO - Caso na data prevista para pagamento näo haja expediente no MUNICÍPIO, o
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequenis a esta.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Aclministração Municipal não está obrigada a contratar todo quantitativo de
serviços/materiais constantes neste contrato.

PARÁ,GRAFO OITAVO - Os recursos destinados ao pagâmento do objeto de que trata o edital 33/2022 -
pregão eletrônico e consequente contrato, são provenientes de rêcursos vinculados a Emendas individuais
imposltivas - transforência com finalidade definida, Recursos do Convrônio no 360/2A21 - SEAB. Os
recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:
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Funcional orogramática to dê FonteConta l"/nidade
725í, 09.001 20,606.2001.2.061 4.4.90.52,40,00 1237
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Estado do Parøna

pRRÁCR¡FO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as
certidöes comprovando ã sua situaçåo regular perante à Seguriclade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo cle Serviço - FGTS. A CONTRATADA deverá aindâ, manter durante toda a vigência do contrato as
condições de habilitação especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do
Trabalho).

PARÂGRAFO DÉCIMO - Em caso de atrasr¡ de pagamento motivado exclusivamente pelo MunicÍpio de

Franclsco Beltrão/PR, o valor devido deverá ser acresclclo de atualização financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimento até a data clo efetivo pagamento, ent que os juros de mora serão
calculados å taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano'

CLÁUSULA QUARTÀ - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGÁJEXECUçÃO

Os equipamentos objetos deste termo deverão ser entregues, sem ônus de entrega, de acordo com as
solicitações da Secretaria de Agricultura, na sede da Garagem Municipal de Veículos e Máquinas,
localizada na Rua Marília, no 665, bairro Padre Ulrico no MuniclpÍo do Francisco Beltråo - PR.

PARÁGRAFO PRIMEIRO * Os eguipamentos doverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, a panir do recebimento da nota de empenho.

PARÁGRAGO SEGUNDO - Os equipamentos deveråo ser entregues no prazo e local acirna indicado,
totalmente completos e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a
entrega técnica e testes de funcionamonto, acompanhado por servidor designado pela administração
municipal.

PARAGRAFO TERCEIRO - O prazo cle vigência clo presente contrato é de 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da sua assinatura.

cLÁusuLA QUINTA- DAS CONDIçÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

Os equipamantos deveräo prlmelra llnha e estar em conformldade com as normas em sua versão
mais recente. Na entroga serão verlficadas quantidadas e especificaçöes conforme descrição do
Contrato.

PARÄGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é obrigada a tefazer, reparãr, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificarem vÍcios,
defeitos ou incorreções, sem ónus ao Ç,ONTRA'IANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todas as despesas do transporte, tribulos, ftete, carregamento,
clescarregamento, encargÞs trabalhistas e previclenciårios e outros custos decorrentes direta e
indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, conerâo por conta exclusiva da CONTRATADA.

cLÁusuLA $EXTA - ÞA GARANTTA E AsstsrËNctA TÉcNtcA E coND¡çöËs DE RECEE|MENTo
/ oBRTGAçÖES na CoNTRATADA

Garantia: a CONTRATADA fTca obrigada a garantir a quaficfade dos equipamentos contra clefeitos
mecânicos pelo perfoclo mlnimo de 12 (doee) meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração
dessa garantia e oferecer treinamento(s) para operação do slstema, se neoessár¡o.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O equípamento qu€, no período cle 90 (noventa) dias, contados a partir do
reoêbimento definitivo aprêsentar defeltos sistenráticos de fabricação, devidamente comprovados pela
frequência de manutençöes corretivas realizadas em concessionárias do fabricante, deverá ser substituído
no prazo máximo da 2O (vinte) dias corridos. Ëste prazo será contado a partir da última manutenção
corretlva realizada pela concessionárla, dentro do período supracitado.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000- Caixa Postal 5l * CEP 85601-030

CNPJ 77,816.5I0/000I-66 / e-nrrril; JiSitaçeù'ð:franciscobcltrs - Tclefo¡re: (46) 3520-?103
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MUNICLPT DE FNA¡úCISCO BELTRAO

Esta.do do Parand.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá garantir assistência Técnica ON-SÍTE - o técnico da
empresa se desloca até o equipamento para revisão, manutenção preventiva ou recuperativa, durante o
perfodo da garantia (12 meses).

cLÀusuLA sËnMA - sÄo ATNDA oBR|GAçÕES DA CoNTRATADA

1 - Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus ânexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execuçäo do objeto.

2 - Efetuar a entrega dos equipamentos em perteitas condiçöes, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e ssus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicaçöes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade'

3 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste termo, o objeto com avarias ou
defeitos.

4 - Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo måximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motlvos que imposslbilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

5 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, lodas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,

cLÁusuLA olTAvA - DAs oBRIGAçÖES DO CONTRATANTE

1 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificaçöes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitaçäo e recebinrento definitivo.

2 - Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substitufdo, reparaclo ou corrigido.

3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de
com issäo/servidor espocialmente designado.

4 - Efetuar o pagamento å CôNTRATADA no valor correspondente ao forneoimento do objeto, no prazo e
forma esiabelecidos no Edital e seus ânexos.

5 - A Administração nåo responderå por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, a¡ndà que vinculados å execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros ern decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados. prepostos ou
subordinados.

clAu$uLA NONA - DAS OBRIGAçÕES DA CONTR,ATAÞA RELAT¡VAS A CRITËR¡OS DE
SUSTENTABIT.IDADE

1 - As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e mérìor poluiçäo se pautam em
alguns pressupostos e exigênclas, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso
racional do consumo de energia e água, aclotando medidas para evitar o desperdlcio e A CONTRATADA
deverá:
a) Colaborar com as medidas de re<Jução de consumo e uso raclonal da água, cujo(s) encarregado(s)
deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de compoftanlonto.
b) Dar preferêncía å aquisíção e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do
consumo de água e qus apreeentem eficiència energética o rodução de consumo.
c) Evitar ao máxlmo o uso de exlensões elétrlcas.
d) Repassar a sêus empregados lodas as orientações referentes à redução do consumo de energia e
Agua

Rr.ra OctavÍano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 5I - CBP 85601-030

CNPJ 77.816,5I0/0001-66 / e-nroil: li-c¿Lqffry-ijfrqneiscoþ*ltrs0,ÐLgw"Þ( -'l'elefone: (46) 3520"2103
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Estado do Parana

e) Fornecer aos empregados os equÍpamentos de ssgurança que se fizerem necessários, para a

execução dos serviços.
f) Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdlcio de água.
g) Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabílidade, enr

especiat sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinaçäo de resfduos
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religíosas, orientação sexual ou
estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa,
i) Gonduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis,
observando também a legistação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde
dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei n0 9.985/00.
j) Destinar de forma ambientalmente aclequacla todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados
pela empresa na prestaçäo dos serviços, inclusive os potencial¡nente poluÍdores, tais como, pilhas, baterias,
låmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservlveis, produtos e componentes
eletroeletrônicos que estejam em clesuso e sujeitos å disposição final, considerados lixo tecnológico.
k) É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
l) Não é permitida a emissäo de ruldos de alta intensidade.
m) Prlorizar a aqulslção de bens que seJam constitufdos por material renovável, reciclado, atóxico ou
biodagradável.
n) Priorizar o aproveitamento da água da clruva, agregando ao sistema hidráulico elementos que
possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
o) Colaborar para a não geraçäo de resíduos e, secundariamente, a redução, a reut¡lizaçäo, a
reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final amblentalmente adequada dos rejeitos.

2 - A CONTRATADA deverå observar no qu6 couber, duranto a execução contratual, critérios e práticas de
sustentabil idade, como:
a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressåo de
documontos;
b) Em caso de ¡recessidade de envio de documentos ao CONTRATANTE, usar preferencialmente a
função'duplex" (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
c) Capacitar seus empregados, orlontando que os resíduos nåo poderåo ser dispostos enr aterros de
resíduos domicilíares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei,
bem como em áreas não licenciadas.
d) Armazenar, transportar e destinar os resíduos ern conformidade com as normas técnicas
especfficas.

CLÁUSULA DÉCIMA-DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constitui direito do CONïRATANTE receber o objeto deste Gontrâto nas condições ajustadas e da
CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constitrjem obrigações do CONTRAI'ANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado:
b) esclarecer à CONTRAÏADA toda e qualquer drivida, em tempo håbil, com relação ao fornecimento;
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PAR,AGRAFO SEGUN0O - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) responsabllizar-se pela integral prestaçäo contratual, inclusive quanto ås obrigaçöes deconentes da
inobservåncia da legislagäo em vigor;
b) assumír totãl rêsponsabilidacle pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por
sêus representântès, na execuçäo do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamação que possã surgir em decorrência clos mesmos;
c) recorrlrecer ô direito do CONTRATANTË de solicitar o objeto ]icitado, sëmpre que julgar nêcêssário;
d) manter, semprê por escrito com o CONTRATANTË, os entendimentos sobre o objeto contratado,
ressalvados os casos determinados pela urgència dos mesmos, cuJos entendímentos verbais deveråo ser
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confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (trås)dias úteis.

clÁusul-¡ oÉclrvln pRtMËlR"A- DAs pENAS pELA lrueotmpuÊ¡¡c¡¡

Comete infração administrativa, nos termos da Lei no 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

a) Não âssinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro

do prazo de validade da proposta;
b) Não assinar o contrato, quando cabivel;
c) Apresentar documentaçäo falsa;
d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
f) Não mantiver a proposta;
g) Cometer fraude fiscal;
h) Comportar-se de modo inidÕneo.

PAR,AGRAFO PRIMËlRO - A CONTRATADA, durante a execução o Conlrato, poderá ser apenada com.
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão de licÍtar e impedimento de contratar com â Administração Ptiblica fulunicipal pelo prazo de

até dois anos;
d) lmpedimento de licitar e de contratar com o Municfpio e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até

cinco anos;
e) Declaraçåo de inidoneidade para licitar ou contratar coÌn a Administração Pública, enquanto perdurarem

os motivos determinantss da puniçäo ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autorldade que aplicou a penalidade, quo será concedida sempre qus a CONTRATADA ressarcir ao
CONTRATANTE pelos prejufzos causados.

PARAGRAFO SEGUNDO - Poderåo ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravidade das
infrações:

GRAU CORRESPONDËNCIA
1 3% sobre o valor do empenho.
2 5% sobre o valor do empenho.
3 7% sobre o valor do emoenho.
4 10% sobre o vafor do empenho
5 o to o

30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2o/o âo dia por atraso sobre o valor do
oroduto.

6

7 20% sobre o valor total da Ata

PARÁGRAFO TERCEIRO - Da classificação das infrações por gravidade (GIIAU):

I

GRAI''
Permltir situação que crie a possibilidado de causar dano ffsico, lesão corporal ou
conseouências letais. oor ocorência

5

3
Suspendor ou interromper, salvo motivo de força nraior ou caso fortuito, o
fornecímento/entreqa dos orodutos rror die e por nota de empenho.

2Atrasar a e em oe
4Entregar produto em des¡¡cordo com as especÍficações do e<Jital e proposta sem motivo

iustificadol Þor ocorrência.
4tos us e

2Entregar produto 6om aprese em desconfo rom a descrita no , por
oco
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pnnÁCRRfO QUARTO - A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao
percentual de 20o/o (vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecodor.

pRnÁCRnpo QUINTO - No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas
aplicadas por atraso ou inadimplemento ultrapassarem o percêntual de 20% (vinte por cento) do valor totâl
da ata, fica facultado ao Munícfpio de Francisco Beltrão/PR reconhecer a ocorrêncla das hipóteses de
cancelamento da atâ.

PARÁGRAFO SEXTO - 0 valor da multa poderá ser doscontado das faturas devldas å CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importåncla devida no prazo cle 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.

PARÁGRAFO OITAVO - A penalidade de multa pocle ser aplicada cumulatlvamente com as dernais
sançöes.

PARAGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dfvida ativa.

PARÁGRAFO DÉCIMO - As sanções aclminlstrativas serão aplicadas em procedimento administrativo
autônomo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei no 8.666/1093.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMËlRO - A autoridade competente, na a¡:licaçåo das sanções, levará ern
consideraçâo a gravidade da concluta clo infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de
transgressöes por partê do CONTRATANTE, levando em consideração todos os atos celebrados conr ao
CONTRATANTE, bem como os danos causado à Administração, observando o princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Se durante o processo cle aplicação de penalldade, houver lndícios de
prática de lnfraçäo administrativa tipiflcada pela Lei no 12.846, de 1o de agosto de 2013 (Lel AnticorrupÇão),
como ato leslvo å adminlstração priblica nacional, cópias do processo administrativo necessárias à
apuraçäo da responsabílidade da empresa deveräo ser remetidas å autoridade compotenle, cor¡ despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização - PAR.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A apuração e o julgamento das demais infraçöes administrativas nåo
consideradas como ato lesivo à Administração Pr1blica nacior¡al nos termos da l-oi no 12.84612A13, seguirão
seu rito normalna unidade administrativa,

Rtta Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 * Caixa Postal 5l * CßP 85601-030

CNPJ 77.81.6,510/0001-66 / e-mail: ligltqcae'¿if$rnciscobell¡so.Jlligov.hf -Telefone r (461 3520-2103
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2Fornecer info ade ous material ocorrência.
3Reutilizar material ol.l ento sonr anuôncia da FISCAL
7Der causa à inexecucão total do obieto da Ata

AINDA. DEIXAR DE:
r elas instal es do Mun no momento ã a

Cum determ ou e r d<: iz-ador r ocorrencla.
I
ì
1e o atualizad item ø.ter a

1
Cumprir horårio de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAçÃO,
DOr OCOrrencla,

2Cumprir detenninação cla FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários, por
ocorrencla

2Cumprir quaisquer clos itens clo Edital e seus Anexos nåo previstos nesta tabela de multas,
aoós reincidência formalmente notificada oelo óroão fiscalizador. oor item e por ocorrência

6SubstÌtuir os to às suas custas ndo a ectiva



**o;u^- 49,'#02üt
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Estado do Parqnú.

pnRACRnfO OÉCltr¡O QUARTO - O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos pâra apuraçäo da ocorrência de danos e prejuízos à AdminÎstraçäo
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a partìcipaçåo de
agente público.

PARÄGRAFO DÉCIMO QUINTO - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejufzos
causados pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente iudicialmente,
conforme artigo 419 do Código Civil.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - As penalidades seråo obrigatoriamente registradas no SICAF.

cLÁusuLA DÉclMA SEGUNDA- DAS ALTERAçOËS CONTRATUA,IS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atuali¿ado do
Contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESGISÄO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno díreito pelo CONTRATANTË, independentemente de
rrotificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infringência de qualquer obrigaçáo ajustada.
b) liquidaç:äo amigável ou judicial, concordata ou falência da CONïRATADA.
c) se a CONTRATADA, sÉm prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar
qualquer díreito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artlgo 78 da Lei n' 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CoNTRATADA, indenizará o CONTRATANTË por todos os prejufzos que
esta vier a sofrer em decorrência da rescisäo por inaclimplemento de suas obrigaçöes contratuais.

PARÁGRAFO SËGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRhTANTE, pagará à
CONTRATADA, âpenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DA LEGISLAçÃO APLICAVEL

O presente instrumento contratual rege-so pelas disposiçoes expressas na Lei no 8,666, de 21.06.1993 e
suas alterações posteriores, na Lei no 8.078, de 11.09.1990-Código de Defesa do Consumidor, no Código
Civil Brasileiro, no Códfgo Cornercial Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLAUSULA DÉCIMA OUINTA. DA TRANSMISSÄCI DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meío de
protooolo. Nenhuma outra forma será consideräda como prova de entrega de docunrentos ou cartas.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA- DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do Municlpio
de Francìsco Beltrão-Pr., pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art.61, $ 10, da Lei
8.666/93.

cLÁtJsuLA DÉC|MA SÉT|MA - DA REVOGAçAO E ANULAçÃO

Fica assegurado a Prefaitura Municipal de Francisco Beltrão o direito de revogar a licitaçåo por raz-ões de
interesse prlblico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de

Rua Octaviano Teixeira clos Santos, 1000 - Caixa Post{¡l 5l - CBP 85601"030
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vfcio insanável.

pRRACRefO PRIMEIRO - A declaração de rrulidade de algum åto do procedimento somente resultará na

nulídacle dos atos que diretamente deledependam.

pRn,ACRRËO SEGUNDO - Quando da declaração de nulidade de algum alo do procedimento, a autoridade
competente indicará expressamente os atos a que ela seestende.

PARAGRAFO TËRCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela

Administraçäo.

pRRÁCnRfO OUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamonte, impedindo os efeitos
jurldicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstitt"tir os já produzidos.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejufzo ao interesse
público ou aos demais interessados.

PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será precedida de procedlmento administrativo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalízada nrecliante pareôer escrito e devidamente
fundamentado,

PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação É o Prefeito Municipal
de Francisco Beltråo.

cLÁusuLA DÉclMA olTAvA- ÞAS DISPOSIçÕÉS GËRAIS

Ao presente conlrato se aplicam as seguintes disposiçöes gerais:
a) Ëm ocorrendo a rescisäo do presente contrato, em razäo do inadinrplemento de obrigaçöes da
CONTRATADA, esta ficará lmpedida de padicipar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como
sofrerá as penalidades prevlstas no Artigo n" 87 da Lei 8.666i93,
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigaçöos decorentes da execução deste contrato, sejarn de natureza trabalhista, previdenciária,
comercial, civil, penal ou fiscal, inexistíndo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses
sncargos, fnclusive os guê aventualmente advirem de prejufzos causados a terceiros.
c) O presonte Contrato Administrativo será encaminlrado através de correio eletrÕníco, paîa o endereço de
e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e
assinatura do lnstrumento em 02 (duas) vlas, providenciando a entrega da via original no Departamento
de Licitacóes da Prefeitura Municipal, em a!é_051-ql¡-qg).djas ap-gs"g"seu r-ecebi
d) A via deste instrumento destinada ao Oontratado, clevidamente assinada pelo CONTRATANTE, será
disponibilizada por correío eletrônico, na fornra do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a
partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias origÍnais prevista no item anterior.

cLÁusuLA DÉctMA NoNA - DA FRATJDE Ë ÞA coRRUPçÄo

As partes decfaram conhacer as normâs de prevençäo å corrupção previslas na leglslagão brasileira, dentre
elas, ã Leide lmprobidade Administrativa (Lei Federal no 8.429/1992), a Lei Federal no 12.84612013 e seus
regulamenlos, se comprometem quê para a execução desto contrato nenhuma das partes podorå oferecer,
dar ou se çomprômeter a dar, a quem guer quo seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer
que sêJa, tanto por conta própria quanto por intorméd¡o clê outrern, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou beneffcios indevidos cJe qualquer espécia, de modo fraudulento
que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econômico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus pr6postos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma

CLÁUSULA VIGÉSIMA. DAS PARTES INTËGRANTES

Ruo Octar¡iano Teixeira dos Santos, 1000 * Caíxa Postal 5l - CEP 85601-03C)
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MUNICLPT DE FRANCISCO BEL

Estado do Paranâ

rRAo'', 1åffZg¿

As condições estabelecidas no odital no 3312022 - Pregão EletrÖnico ê na proposta apresentada pela
CONTRATADA, sâo partos integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

pRRÁ,gRerO Ú¡llCO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificaçöes que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

cLAusuLA vtcËsrMA pRTME|RA- DA Fr$cALlzAçÃo

A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo do Secretário Municipal de Agricultura, Senhor
CLAUDIMAR ISIDORO DE CARLI, inscrito no CPF/MF sob o no 456.813.689-04 e portador do RG no
1.707.94s-0.

A fiscalização do recebimento dos equipamentos será responsabilidade do servidor Nelson Venzo, da
Secretaria Municipal de Planejamento - CPF 956,026.749-34, telefone (46) 35202156,

GLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA sucessÄo E Do FoRo

As partes firmam o presentê instrumento em 02 (duas) vias (irnpressas por sislema eletrônico de dados) de
igual teor € forms, na presença das O2(duas) testemunhas abâixo, obrigando-se por si e seus sucessores,
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajuslado, elegendo para Foro do mesmo â Comarcâ de Francisco
Beltrão, ostado dÕ Paraná, näo obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATACIA, que em razão
disso é obrigada a manter um representante com plenos poderos para receber notificações, citação inicial e
outras em dlrsito permitidas neste referido foro.

Francisco Belträo, 21 de março de2022.

ANA TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI
CPF
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EITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CONTRATADA

Carlos Henrique Bonfím Grings
cPF No 104.477.619-60

CLAUDIMAR ISIDORO DE CARLI

TESTEMUNHAS

MARCOS RONALDO KOERICH

Rua Octaviano TeÍxcir¡ dos Santos, 1O0O - Caixa Posrol 5l - Cf,tP 8560 l-O30

CNPJ 77.8r6.510/000t.66,/ e-mail:Iiqi.(gçsa4dËemisco]rëllfßA,&&gayJ¿¡-Telefone: (a6) 3520-210íJ 1Página
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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO.SEAB

TERMO DE CONVÊN|O No 504/2021 - Protocolo no 18.192.729-1

PARTICIPES: SEAB E O MUNICIPIO DE MARMELEIRO

TERMO DE CONVÊI,I¡O N' 504/2021 QUE
CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ,
POR SUA SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO -
SEAB, E O MUNICÍPIO DE MARMELEIRO,
VISANDO OBJETIVOS DE INTERESSE
COMUM, PARA IMPLEMENTAçÃO DE
PROJETO PREVISTO NO DECRETO NO

797312021 QUE INSTITUIU O PLANO
PARANÁ MAIS CIDADE II - PPMC II.

O ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MF n o 76.416.957/0001-85, com sede na Rua dos Funcionários,
1559, Curitiba - Paraná, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato
representada pelo Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento,
NORBERTO ANAGLETO ORTIGARA, domiciliado 

-nesta 
Çapital e o MUNlCfplO Oe

MARMELEIRO, inscrito no CNPJ no 76.205.665/0001-01, com sede na Avenida
Macali, n" 255, CEP 85.615-000, de ora em diante denominado simplesmente
CONVENENTE, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo, PAULO
JAIR PlLATl, residente e domiciliado no município de Marmeleiro - Estado do
Paraná, em consonância com o contido no protocolado n" 18.192.729-1, resolvem
celebrar este Convênio, nos termos do Decreto Estadual no 7973 de 28 de junho de
2021, que será regido pelas disposiçöes da Lei Estadual no 15.608/2007, além do
contido na Resolução r'ìo 02812011-TCE-PR, regulamentada pela lnstrução
Normativa no 061111 de 1611212011, ou outras que venham a substituí-las,
subsidiariamente, no disposto na Lei n.o 8.666/1993, na Lei Complementar Federal
no 10112000, pela Lei no 8.42911992 e pelo Decreto Estadual no 4.18912016,
celebram o presente Convênio, mediante as seguintes cláusulas e condiçöes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
l.Constitui objeto deste Convênio a conjugação de esforços na implementação de
ações .que integram o Plano Paraná Mais Cidades ll - PPMC ll, visando o
desenvolvimento rural sustentável em benefício da agricultura familiar, mediante a
aquisição de um trator agrícola de 1lO CV, uma plantadeira 7linhas, dois
veículos utilitários e uma colhedora de forragens (ensiladeira), conforme
detalhamento constante do Plano de Trabalho, parte integrante e indissociável deste
iríbtrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAçÃO DAS PEçAS DOCUMENTAIS
2, lntegram este Convênio, independente de transcrição, o Plano de Trabalho
aprovado pelas autoridades competentes, bem como os documentos constantes do
Protocolado no I 8.192.729-1.

GLÁUSULA TERGEIRA - DA VIGÊNGIA
3. O presente Convênio terá vigência de 12 (doze) meses, com início na data da
publicação de seu extrato na lmprensa Oficial Estadual, podendo ser prorrogado nos
termos da lei, mediante termo aditivo.
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CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAçÖES

4.1. Compete ao CONCEDENTE:

4.1.1,Realizar o acompanhamento, a fiscalização, o controle, a supervisão e a
avaliação do cumprimento do objeto deste convênio, por meio de análise de
relatórios acerca do seu processamento, diligências e visitas in loco, comunicando
ao CONVENENTE quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos
públicos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, bem como suspender a
liberação de recursos, fixando prazo para saneamento ou apresentaçäo de
informações e esclarecimentos;
4.l.2.Liberar os recursos financeiros em obediência ao cronograma de desembolso
constante do Plano de Trabalho, que guardará consonância com as metas, fases ou
etapas de execução do objeto deste convênio;
4.1.3,Exigir do CONVENENTE a apresentação de toda a documentação necessária,
com prazo de validade vigente, para a transferência de recursos;
4.1.4.Realizar o registro e controle dos recursos repassados, inclusive junto ao
Sistema lntegrado de Transferências - SIT do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná - TCE/PR;
4.1.S.Analisar e aprovar as prestações de contas parciais e final dos recursos
aplicados na consecuçäo do objeto deste convênio;
4.l.6.Notificar ao CONVENENTE, quando não apresentada a prestaçäo de contas
dos recursos aplicados ou quando constatada a má aplicação dos recursos públicos
transferidos, e instaurar, se for o caso, a Tomada de Contas Especial.
4.1.7.Validar o termo de recebimento provisório e definitivo do objeto deste
Convênio, emitido pelo Convenente;
4.l.8.Emitir termo de objetivo atingido do presente Convênio;
4.1.9.Praticar os demais atos necessários ao cumprimento do objeto deste
Convênio, podendo inclusive constituir comissão especial para acompanhamento de
sua execução;
4.1.10.Designar, em ato específico, o fiscal da transferência, dando cumprimento ao
contido na Resolução no 2812011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e suas
alterações posteriores;
4.1.11.Publicar, no Diário Oficial do Estado, o extrato do presente instrumento até
quinto dia útil seguinte ao de sua assinatura e dos eventuais aditivos, se houver.

4.2. Compete ao CONVENENTE

4,2.1.Cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de
Trabalho, as exigências legais aplicáveis, além das disposiçöes deste convênio,
adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste convênio;
4.2.2.Utilizar os recursos financeiros de acordo com o Plano de Trabalho e em
conformidade com os procedimentos legais;
4,2.3.Previamente ao repasse dos recursos previstos no Plano de Trabalho,
apresentar ao GONCEDENTE, prova de regularidade com a Fazenda Nacional,
incluindo prova de regularidade relativa à Seguridade Social, com a Fazenda
Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Liberatória junto ao Tribunal de Contas
do Estado e consulta ao CADIN;
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4,2.4.Manler e movimentar os recursos financeiros de que trata este convênio em
caderneta de poupança específica, aberta na instituição financeira contratada pelo
CONCEDENTE, inclusive os resultantes de eventual aplicação no mercado
financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, em
conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu
objeto;
4.2.5.Proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento na conta-
poupança específica vinculada a este convênio, em conformidade com os prazos
estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;
4.2.6.Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos
financeiros fixados neste instrumento, indicados na Cláusula Quinta;
4.2.7.Efetuar as prestaçöes de contas parciais e final ao GONCEDENTE, na forma
estabelecida neste convênio;
4.2.8.Efetuar as prestações de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, diretamente no Sistema lntegrado de Transferências, conforme
Resolução n.o 2812011, alterada pela Resolução n.o 4612014, e lnstrução Normativa
n.o 6112011, todas desse órgão de controle;
4.2.9.lnformar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema lntegrado
de Transferências - SlT, conforme a Resolução no 02812011 e lnstrução Normativa no
6112011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR;
4.2.10.lnstaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos,
irregularidade na execução e gestão financeira deste convênio, comunicando tal fato
ao CONCEDENTE;
4.2.11.Restituir ao CONGEDENTE o valor transferido, atualizado monetariamente
desde a data do recebimento, acrescido de juros na forma da legislação aplicável
aos débitos junto à Fazenda Estadual:
a) Quando não for executado o objeto deste instrumento;
u¡ quando näo forem apresentadas as prestaçöes de contas no prazo estabelecido;
c) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.
4.2.12.Restituir ao CONCEDENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a
contar da conclusão do objeto, denúncia, rescisão ou extinção deste convênio, os
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas das
aplicações financeiras realizadas, devidamente atualizados, sob pena de imediata
instauração de tomada de contas especial, providenciada pela autoridade
competente do CONGEDENTE;
4.2.13.Manter atualizada a escrituração contábil relativa à execução deste convênio,
para fins de fiscalização, acompanhamento e de avaliação dos recursos obtidos;
4.2.14.Prestar ao CONCEDENTE, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos
sobre a aplicação dos recursos financeiros recebidos por força deste convênio;
4.2.15.Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recu rsos recebidos;
4.2.l6.Responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto
deste convênio, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do
CONCEDENTE a inadimplência do CONVENENTE em relação aos referidos
pagamentos;
4.2.17.Responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e
administrativa pela execução do objeto deste convênio, em especial pela utilização
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do(s) equipamento(s) adquirido(s) com os recursos transferidos pelo
GONGEDENTE;
4.2.18.Mante¡ para fins de controle e fiscalização do CONCEDENTE, a guarda dos
documentos originais relativos à execução deste convênio, pelo prazo de 10 (dez)
anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas;
4.2.19.Manter, durante a execução do objeto deste convênio, todos os requisitos
exigidos para sua celebração;
4.2.20.Franquear aos agentes da Administração Pública, do Controle lnterno e do
Tribunal de Contas, livre acesso aos processos, aos documentos e às informaçöes
relacionadas a este convênio, bem como aos locais de execução do respectivo
objeto;
4.2.21.4o tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência
aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade
administrativa, cientificar ao Ministério Público;
4,2,22.Exibir as marcas do Governo do Estado do Paraná, SEAB e do Município, de
acordo com os padröes de identidade visual fornecidos pelo CONCEDENTE, após
assinatura do convênie, sendo vedado aos partícipes a execução de ações previstas
no Plano de Trabalho com aplicação das logomarcas institucionais no ano eleitoral,
nos 03 (três) meses que antecedem o pleito até o término das eleiçöes (2o turno, se
houver), e a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridade ou servidores públicos;
4.2.23.Não autorizar o pagamento antecipado ou adiantamento pelo fornecimento de
bens e ou serviços ainda não entregues, com recursos deste Convênio;
4.2,24.Não repassar, ceder ou transferir a execução do objeto do presente convênio;
4.2.25.Providenciar o credenciamento junto ao Cadastro Unificado de Fornecedores
do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços da Secretaria de Estado da
Administração e Previdência, a teordo art.40, incs. le ll do Decreto no 976212013;
4.2.26.Assegurar a obseruância da vedação imposta pelo art. 70 do Decreto no 2485,
de 21 de agosto de 2019, no respeitante à execuçåo do objeto deste Convênio;

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1. Para a execução do objeto deste Convênio os recursos sgmam o valortotal de
R$ 754.000,00 (setecentos e cinquenta e quatro mil reais), cabendo à
CONCEDENTE a importância de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), e, a título
de contrapartida financeira, cumprirá ao CONVENENTE o valor de R$ 154.000,00
(cento e cinquenta e quatro mil reais), que serão alocados de acordo com o
cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho.
5.1.1. Na hipótese de o objeto deste Convênio vir a ser alcançado com a utilização
parcial dos recursos financeiros postos à disposição pelos partícipes
(CONCEDENTE e CONVENENTE), conceder-se-á, para todos os efeitos, a mesma
proporcionalidade de participação, tendo como parâmetro os valores estabelecidos
no caput desta Cláusula.
5.1.2. O montante financeiro repassado não poderá ser aumentado, salvo quando
houver ampliação do objeto capaz de justificá-lo, formalizada mediante aditivo e
condicionada à apresentação e prévia aprovação de detalhado Plano de Trabalho
adicional à comprovação da execução das etapas anteriores.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS FONTES DE RECURSOS
6.I. CONCEDENTE
O valor repassado pelo CONCEDENTE correrá à conta da Dotação Orçamentária
6502.20.608.04.6257 - Fortalecimento da Agricultura Familiar, Natureza de
Despesa 4440.4201 - Auxílios a Municípios, Fonte de Recursos 100 - Ordinário
não vinculado, pré empenhado sob n" 21001345, em 2511112021.

6.2. CONVENENTE
A contrapartida financeira de responsabilidade do CONVENENTE correrá à conta da
Dotação Orçamentária: 10.01 .20.606.0027 .1.202 Aquisição de
Trator/Equipamento/ì/eículos . SEAB, Natureza de Despesa: 4.4.90.52, Fonte de
Recursos 000 - Livres.

cLÁusuLA SETIMA - DA LTBERAçÃo, MovtMENTAçÃo E ApLrcAçÃo Dos
RECURSOS
7. Os recursos do CONCEDENTE e a contrapartida do CONVENENTE, destinados à
execução do objeto deste Convênio, serão transferidos em conta específica aberta
em Banco Oficial, vinculada ao presente instrumento, onde serão movimentados na
forma da legislação própria.
7.1. O CONVENENTE deverá providenciar a abertura de conta bancária de
poupança, em instituição financeira oficial, para aplicação dos recursos transferidos
pelo GONGEDENTE, em conformidade com o estabelecido na subcláusula 7.3;
7.2. A liberação dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das
despesas somente poderão ter início após a aprovação do Plano de Trabalho, a
assinatura deste convênio e a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.
7.3. Os recursos transferidos em decorrência deste convênio, bem como os
rendimentos de aplicações financeiras, enquanto não utilizados, serão
obrigatoriamente aplicados pelo CONVENENTE em conta poupança, se a previsão
de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de
curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em titulos da dívida pública,
quando a utilização desses recursos se verificar em prazos menores que um mês.
7.4. Os rendimentos das aplicações financeiras serão aplicados no objeto do
presente convênio, desde que obtida a expressa autorização do CONCEDENTE,
sujeitando-se às mesmas condiçöes de prestação de contas exigidas para os
recursos transferidos,
7.5. Toda a movimentação de recursos, no âmbito do convênio, será realizada
mediante transferência eletrônica sujeita à identificaçäo do beneficiário final e à
obrigatoriedade de depósito em conta bancária de sua titularidade, inclusive àquelas
decorrentes de pagamentos, pelo CONVENENTE, a credores de despesas com
previsão exclusiva no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA OITAVA - DA OBRIGATORIEDADE DE REGULARIDADE FISCAL
8.1. Na forma do parágrafo único do artigo 1o da Lei Estadual no 19.20612017,
cumprirá ao GONVENENTE, quando da celebração do Convênio e na assinatura de
aditamentos de valor, apresentar as seguintes certidões válidas:
i) Certidão de Regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e

Contribuição Previdenciária (art.136, inc. lV, da Lei Estadual no 15.608/2007);
ii) Cedidão de Regularidade de Tributos Estaduais (art.136, inc. lV, da Lei Estadual

no 15.608/2007):
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ii¡) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS (art.136, inc. lV, da Lei
Estadual no 1 5.608/2007);

iv) Certidão Negativa para Transferências Voluntárias (art.25, $ 1o, lV, "a", da Lei
Complementar 1 01 /2000);

v) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (art.289, do
Regimento lnterno do TCE/PR e art.3o, inc. lV, da lnstrução Normativa no

6112011 do TCE/PR);
vi) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (aft.3o, inc. X, da lnstrução Normativa

6112011 do TCE/PR);
8,2. À vista das determinações da Lei Estadual 18.466/2015 e do Decreto n'
193312015, o CONVENENTE não poderá apresentar restrição cadastral junto ao
Cadastro de lnformativo Estadual - CADIN por ocasião da celebração do Convênio
e de aditamento de valor.
8.3. A preceder a celebração do Convênio, o CONVENENTE deverá cadastrar-se
junto ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais,
Obras e Serviços - GMS, a teor do artigo 4o, incisos I e ll do Decreto Estadual no

976212013.

GLÁUSULA NoNA - DA ExEcUçÃo DAS DESPESAS
9. O objeto deste convênio será executado fielmente pela SEAB e pelo
CONVENENTE, de acordo com as cláusulas convencionadas e as normas de
regência, respondendo cada um dos partícipes pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.
9.1. E expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de
nulidade do ato e de responsabilidade do agente, para:
9.1.1. Pagamento de taxa de administração ou outras formas de remuneração ao
GONVENENTE;
9.1.2. Transpasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do
convênio;
9.1.3. Pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, salvo nas
hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
9.1.4. Finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;
9.1.5. Pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior à sua
vigência;
9.1.6. Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive,
referentes a pagamentos ou recolhimento fora dos prazos;
9.1.7. Pagamento de despesas de publicidade;
9.1.8. Pagamento de contribuiçöes, auxílios ou subvençöes às instituiçöes privadas;
9.1.9. Pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do
convênio;
9.1.10. Transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer
entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um
círculo restrito de associados ou sócios;
9.1.11. Transferir recursos a quaisquer órgãos ou entidades que não figurem como
partícipes deste instrumento ou a conta que não esteja vinculada ao convênio.
9.2. As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios
de despesas deverão ser emitidos em nome do CONVENENTE, devidamente
identificados com o número deste convênio.
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9.3. Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos
recursos ou outras pendências de ordem técnica, obriga-se o CONCEDENTE a
notificar, de imediato, o GONVENENTE e a suspender a liberação de eventuais
recursos pendentes, fixando prczo para saneamento ou apresentação de
informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período.

cLÁusuLA DÉcrMA - DA FtscALtzAçAo E Do ACoMPANHAMENTo
10.1. A fiscalização e a supervisão do ajuste serão instrumentalizadas mediante os
seguintes documentos:
a) Plano de Trabalho vinculado ao Convênio;
b)Termo de Acompanhamento e Fiscalizaçâo, emitido na ocasião da averiguação

in loco da autoridade competente, consistente de relatório pormenorizado no qual
serão anotados as ocorrências e os resultados de qualquer verificação sobre as
atividades desenvolvidas, como também as condições em que se encontra a
execução do objeto. O referido Termo será expedido no mínimo uma vez a cada
dois meses ou sempre que houver intervenção do servidor fiscal competente,
consoante avaliação técnica ou determinação de autoridade superior;

c) Certificado de Compatibilidade Físico.Financeira, emitido na hipótese de não
ter sido concluído o objeto, especificando a proporção de execução e de
inexecução do objeto;

d) Certificado de Cumprimento dos Objetivos, pelo qual a SEAB certificará
motivadamente o cumprimento do objeto da parceria nos termos ajustados, caso
constatada a efetivação, de modo estável, rotineiro, com identificados resultados
percebidos e verificáveis do atingimento do interesse público.

e) Relatório Gircunstanciado sobre a execução do objeto da transferência,
contendo, no mínimo, o seguinte:
e.1) histórico de acompanhamento da execução do termo de transferência,
apontando eventuais suspensões de repasse, a motivação das suspensöes e as
medidas saneadoras adotadas;
e.2) manifestação conclusiva do órgão CONCEDENTE sobre a regularidade da
aplicação dos recursos, considerando o cumprimento dos objetivos e das metas,
a observância às normas legais e regulamentares penitentes e às cláusulas
pactuadas;
e.3) a qualidade do serviço prestado ou da obra executada;
e.4) a avaliação das metas e dos resultados estabelecidos pelo termo de
transferência, contendo um comparativo analítico entre a situação anterior e a
posterior à celebração do termo.

10.1.1. Fica designado, pelo CONCEDENTE, como fiscal deste convênio, o
servidor Gilberto César Wust da Silva, conforme ato publicado no Diário Oficial
do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do convênio e
dos recursos repassados.
10.2. Fica designado, pelo CONCEDENTE, como GESTOR deste convênio o
Ghefe do Núcleo Regional de Francisco Beltrão, designado por ato publicado
no Diário Oficial do Estado, a quem competirá as seguintes atribuições:

a) Cuidar para que a documentação do convênio esteja em conformidade com a
legislação aplicada, desde a sua proposta, atê a aprovação da prestação de
contas;

b) Ensejar as açöes para que a execução física e financeira do convênio ocorra
conforme previsto no Plano de Trabalho;
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c) Acompanhar a execução do Convênio responsabilizando-se conjuntamente
com o Servidor Fiscal pela avaliação de sua eficácia;

d) Atuar com interlocutor do órgão responsável pela celebração do Convênio;
e) Controlar os saldos dos empenhos do Convênio;
0 Prestar, sempre que solicitado, informações sobre a execução do Convênio;
g) Controlar os prazos de prestação de contas do Convênio, bem como efetuar

análise e encaminhar ao Ordenador de despesas para aprovação;
h) Zelar pelo cumprimento integral do convênio;

cLAusuLA DÉctMA pRtMEtRA - DAS coMpRAs E coNTRATAçÖEs
1'1.1. O CONVENENTE deverá observar, quando da contratação de terceiros
vinculada à execução do objeto deste convênio, as disposiçöes contidas nas Leis no

8.666/1993 e no 10.52012002, na Lei Estadual no 15.608/2007 e demais normas
pertinentes às licitações e contratos administrativos.
11.2. O CONVENENTE deverá apresentar relatório ao gestor do convênio contendo,
no mínimo:
a) cópia do edital de licitação;
b) as atas decorrentes da licitação;
c) as propostas decorrentes da licitação;
d)os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitação;
e) declaração expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as
disposiçöes legais aplicáveis ao procedimento licitatório,
11.3. A celebração de contrato entre o CONVENENTE e terceiros não acarretará
solidariedade direta ou subsidiária da SEAB, vínculo funcional ou empregatício com
este e, tampouco, a transferência de responsabilidade pelo pagamento de encargos
civis, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de
outra natureza.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAçÖES
12. Este Çonvênio poderá ser alterado por termo aditivo, por meio de proposta formal do
CONVENENTE, com as justificativas pertinentes, em tempo hábil para as devidas
análises do CONCEDENTE, vedada a modificação da natureza de seu objeto.
12.1. Qualquer alteração será precedida de parecer técnico elaborado por servidor
que possua habilitação para se manifestar sobre a questão.
12.2. O valor do convênio näo poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do
objeto capaz de justifica-lo, dependendo de apresentação e aprovação prévia pela
SEAB de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas
anteriores e com a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado por termo
aditivo.
12.3. Os aditamentos serão sequencialmente numerados, admitindo-se Termos de
Apostilamento nas hipóteses de simples alteração na indicação dos recursos
orçamentários e de substituição de servidor fiscal e/ou gestor do convênio.

cLÁusuLA DÉctMA TERCETRA - DA PRESTAçÃO Oe GONTAS
13. As prestaçöes de contas parciais do CONVENENTE ao CONCEDENTE
deverão ser apresentadas a cada 12 doze) meses, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados do encerramento daqueles meses, por intermédio do
Sistema lntegrado de Transferências - SIT-TCE/PR, compondo-se, além dos
documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:
a) Relatório de execução fisico-financeira;

8 /1r

-1¡9
¡nou...-52...

;erido ao protocolo 18.192.729-1 por: Shella Crlstlane Vlelrâ Almelda eñt O6l!2t202! 09:33. As assinaturas deste documento constam às fls. 133a. A autentlcidade
rste documento pode servalidada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/splweb/valldarAsslnatura com o código: 20d5055b4d44cb1ee83793f1c965873c.



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO.SEAB

TERMO DE CONVÊN|O No 504/2021 - Protocolo no 18.192J29-1

PARTÍCIPES: SEAB E O MUNICIPIO DE MARMELEIRO

b) Relatório de execução da receita e despesa;
c) Relatório dos pagamentos efetuados, acompanhando-se das notas e

comprovantes fiscais, os quais deverão conter: data, compatibilidade entre o
emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do
CONVENENTE e número do convênio;

d) Relação dos bens adquiridos com recursos dos convênios;
e) Cópia do extrato da conta bancária específica;
f) Parecer jurídico quando do lançamento do edital de licitação;
g) Publicaçäo do aviso de licitação, se ocorreu o procedimento;
h) Cópia da Ata de julgamento da licitação;
i) Parecer jurídico da homologação do certame;
j) Cópia do despacho adjudicatório e homologatório de licitaçöes realizadas ou

justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo
embasamento legal, quando se tratar de contratação direta admitida por lei;

13.1. Quando não houver a prestação de contas parcial, que comprove a boa e
regular aplicação da parcela anteriormente recebida, serão retidas as parcelas
seguintes até o saneamento da impropriedade.
'13.2. A prestação de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos
rendimentos das aplicaçöes deverá ser apresentada no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados do término do bimestre de sua vigência, compondo-se, além dos
documentos apresentados para liberação dos recursos:
a) Relatório de cumprimento do objeto;
b) Notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data de documentos,

compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de
dados do CONVENENTE e número do convênio;

c) Comprovação de que prestou contas parciais e final ao Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, diretamente no Sistema lntegrado de Transferências,
conforme Resoluçäo no 2812011, alterada pela Resolução no 4612014 e lnstruçäo
Normativa no,6112011, todas do referido órgão de controle;

d) Comprovante da devolução do saldo de recursos, quando houver.
13.3. Quando as prestações de contas não forem encaminhadas nos prazos
estabelecidos neste convênio, o CONVENENTE terá o prazo máximo de 30 (trinta)
dias parc a devolução dos recursos, incluídos os rendimentos de aplicação,
atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma de lei.
13.4. Se, ao término dos prazos estabelecidos, o CONVENENTE não prestar contas
ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou ao CONCEDENTE, esta comunicará
o fato ao órgão competente, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial
e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de
responsabilizaçâo solidária.
13.5. O Gestor deste Convênio emitirá parecer técnico de análise das prestaçöes de
contas apresentadas ao CONCEDENTE.
13.6. O CONCEDENTE terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do
recebimento, para analisar as prestaçöes de contas, com fundamento nos pareceres
técnicos expedidos pelas áreas administrativas competentes.
13.7. No âmbito da Administração Pública, a autoridade competente para aprovar ou
desaprovar as contas do CONVENENTE será a autorídade competente para assinar
este instrumento.
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cLÁusuLA DÉcrMA QUARTA - DA PRESTAçÃO Oe CONTAS AO TRIBUNAL
DE CONTAS
14. A prestação de contas ao CONCEDENTE, tratada na Cláusula precedente, não
prejudica o dever do CONVENENTE de prestar contas aos órgãos de controle
externo, em especial ao Tribunal de Contas do Estado, conforme Resolução no

2812011, alterada pela Resolução no 4612014, e lnstrução Normativa no 6112011,
todas do referido órgäo de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS BENS REMANESCENTES
15,São bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos
financeiros deste convênio, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se
incorporam.
15.1. Os bens remanescentes serão de propriedade do CONVENENTE e gravados
com cláusula de inalienabilidade, devendo reverter ao CONCEDENTE na hipótese de
desvio de finalidade no seu uso.
15.2. Os bens remanescentes deverão, enquanto servíveis, ser utilizados para outras
atividades em prol da agricultura familiar ou, caso não seja possível, outra destinaçäo
com prévia autorizaçäo pelo CONCEDENTE.
15.3. Após o transcurso do prczo de vigência deste Convênio, somente mediante
declaração de inservibilidade do bem, por comissão de servidores constituída pelo
CONVENENTE, ficará sem efeito a cláusula de inalienabilidade.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO DEVER DE GUARDA DA DOCUMENTAçÃO
16. Os comprovantes originais das despesas serão mantidos em arquivo, em boa
ordem, com observância do consignado no parágrafo único do art. 20, da lnstruçäo
Normativa n" 6112011 do TCEiPR, no próprio local em que forem contabilizados, à
disposição dos órgãos de Controle Externo e lnterno, pelo prazo de 10 (dez) anos,
contados do dia útil subsequente ao da apresentação de contas.
16.1. O dever de guarda e conservação de que trata o caput não exime o
CONVENENTE do dever de inserir regularmente no Sistema lntegrado de
Transferências-SlT do TCE/PR, as informações e documentos relacionados ao
presente Convênio, como também aqueles exigidos pela Resolução n" 2812011 -
TCE/PR.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DENÚNCIA E RESCISÄO
17. Este ajuste poderá ser:
17.1. Denunciado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ficando os
partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que
participaram voluntariamente do convênio;
17.2. Rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas convencionadas;
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em
qualquer documento apresentado;
c) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de
Tomada de Contas Especial.
17.3. A rescisão do convênio dá ensejo a instauração de Tomada de Contas
Especial, para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do
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dano e, inclusive, a devolução dos recursos incluídos os rendimentos de aplicação,
atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICIDADE
18. A eficácia deste Convênio ou de seus aditamentos fica condicionada à
publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser
providenciada pelo CONCEDENTE, na forma do art. 110 da Lei Estadual no

15.60812007.
18.1. O CONCEDENTE notificará, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da
publicação, a celebração deste Convênio ao Presidente da Câmara Municipal do
CONVENENTE, competindo a este notificar aos demais membros da Casa
Legislativa, facultada a comunicação por meio eletrônico,
18.2. O CONCEDENTE e o GONVENENTE deverão disponibilizar, por meio da
internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao
extrato deste Convênio, contendo, ao menos, o objeto, a finalidade, os valores e as
datas de liberação e detalhamento na aplicaçäo dos recursos, bem como as
contrataçöes realizadas para a execução do objeto pactuado, ou inserir "link" em sua
página eletrônica oficial que possibilite acesso direito ao portal de convênios.

GLÁUSULA DÉGIMA NoNA - Do FoRo
19. Os partícipes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de
Curitiba para dirimir as controvérsias decorrentes da execução deste convênio, com
renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam, sendo obrigatória a
prévia tentativa de solução administrativa.

E, por assim estarem devidamente justos e acordados, os partícipes firmam o
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02
(duas) testemunhas abaixo assinadas.

Curitiba, 06 de dezembro de 2021

Testemunhas

1. Denise Chiapetti Adamchuk

Chefe NR Francisco Beltrão

/sc

NorbeÉo Anacleto Ortigara
Secretário de Estado

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

2. Waldir Luiz Linzmeyer Junior

Testemunha do Município
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pLANo DE TRABALH6 - pRoJËTo pnmruÁ MAIS CIDADES 2OZL/2O22

a. rDENTrFrcaçÃo Do oBJETo

Aqutslção de I trator agrícola de 110 CV , I (uma) plantadeira 7 linhas, 2 (dois) veículos

utilitários e 1 (uma) cothedora de forragens (ensiladeira) visando atender à implementação

cle ações e políticas de clesenvolvimento rural sustentável em l:enefício da agrlcultura famillar.

g, vrcÊNc¡R

3,1. Início da execução/ vigência: após a publicação no DIOÊ'

3,2. Término da execução/vigência: 72 meses após a publlcação no DIOE

UruIcÍplO: Prefeitura Murnicipal de Marmelelro

R/SEAB: Francisco Beltrão

1 DADOS CADASTRAIS DO I'IUI¡ICÍPTO

NPJ : 76. 205. 665/0001-01Município: Marmeleiro

Endereço: Avenida Macali, No 255

elefone: (46) 3525-8100UF: PR EP: 85.615-000

No da Conta: 28109-3Agência: 2282-9Banco: Banco do Brasil

. DADOS CADASTRAIS DO PREFEITO

Nome: Paulo Jalr Pllati

o CPFI 524.704.239-53No RG: 4,352.883-1

Ielefone: (46) 98802-6352Endereço: Av. Macall, 409, Apto 01

Emai I : gaþinclel0.!0afmelcjrc-pr-gplt þ_r
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4. JUsrrFrcATrvA rÉcru¡ca

O Estado do Paraná é o principal espaço agrícola do País, com 3 0/o do território nacional, sendo
responsável por. cerca de 20o/o da produçâo nacional de grãos na safra de 20t7/20L8
(DERAL/SEAB). E o princlpal produtor naclonal de trigo, milho, feijão e aves; o segundo maior
produtor de soja e cana-de-açúcar; o terceiro de carne suína, leite, batata e mandloca e, ainda,
ocupa posição de destaque na produção de tomate e café.

A economia do Estado do Paraná tem no setor agropecuário sua principal base, havendo
necessidacle de políticas públlcas de apoio, proporcionando condições de melhorla da
produtividade, elevação da produçâo, com lncremento de renda ao proclutor rural, em especial
para a Agricultura Familiar.

Nesta ação l¡usca-se o desenvolvimento do setor agropecuário municipal em conjunto com a
Secretarla de Estaclo de Agrlcultura e Abastecimento- SEAB/ visando desenvolver programas de
apolo aos agricultores famlliares e promover o acesso a novas tecnologias através de prograntas
de fomento e lncentivos ao desenvolvlmento rural.

A produção de lelte, tem uma produção anual próxima a 50 milhões de lltros por ano, Atualmente,
mais de 750 famíllas desenvolvem a atividade em nosso munlcfplo, Outras atividades
agropecuárias também sâo muito importantes, como avicultura, suinocultura e gado de corte, na
área agrícola destaca-se a produção de soja, milho e feijâo entre outras,

O município de Marmelelro tem aproximadamente 1,100 propriedades rurais em Marmeleiro, todas
dependentes de ações públlcas de maneJo e conservação do solo e da água, recursos este
essenclals para a sustentabllldade das atlvidades agropecuárlas. A maiorla dos produtores rurais
tem como carro chefe de sua economia rural a produção de leite, tenclo uma produção anual
próxima a 50 mllhões de lllros por ano,

Desta forma há uma demanda crescente de assistência técnlca, está atuação necessita de
investlmento contlnuo para uma melhor prestação dos trabalhos a campo, onde os técnicos
necessitam de veículos que permitam seu deslocamento como também comportar e carregar os
equipamentos utilizados, como por exemplo, em trabalhos de topografla, coleta de análises de
solo, transporte de cargas de insumos, sementes e mudas, entre outras atlvldades,
Conslderando os trabalhos desenvolvidos pelos engenhelros agrônomos e ambientais, visando o
desenvolvimento agropecuárlo de forma sustentável do municíplo, atuando no manejo e
conservação do solo e cla água como também na recuperação de éreas degradadas e na
preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, os investimentos provenienLes para
aquisição deste veículos contribuirão cle forma eficaz.

5. CAPACIDADE INSTALADA

O Murnlcfplo de Marmeleiro, inscrito no CNPJ sob o no 76.205.665/0001-01 dispõe de pessoal com
capaclclade administrativa e técnica para execução do objeto constante deste Plano de Traballro -
ProJeto Paraná Mais Cidades proposto para formalização de Convênio, no respeitante à aqulsição de 1

trator agrícola, 1 plantadeira e 2 veículos utilitários, destinados ao fortaleclmento da agricultura
familiar.
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Informamos que Douglas Fabiano Bressiani, Técnico Agrícola CREA-PR no L07674ITD e Chefe de
Divisão de Fomento Agrícola portaria no 6,468/2021 será responsável pelo acompanhamento do
convênio. Esclareço, ainda, que este Proponente assume a responsabilidade pela execução do objeto
proposto em todas as fases exigidas legalmente, lìcltação, acompanhamento da execução e prestação
de contas.

O Dlretor do Departamento de Agricultura e Abastecimento Sidiclei Risso portaria no 6,386/2021
também auxiliara na execução do convênlo de forma atender de forma legal todas as exlgências
propostas.

5.1 Equipamentos que devem ser disponibilizados ao Projetox

*Descrever as equipamentos ou lmplementos que na Projeto,

6. DEFINI( ALIìAMËNTO DE MTJ'I"AS A SEREM AT'INGIDAS

Duração Indicador Custo
(R$ r,oo)Natureza

Despesô
Localizaç Flsico

Meta Descrição
ao

Término Qua Unitárloun¡d,
Contraparti
da Munic.

Totâl
¡n$)Inlclo

ono
DIOE

Após a
publlcaçã

ono
DIOE

nt, * (R$)

Unldad
e 300.000,00 250,000,00 50,000,00 300,000,00

Unldad
e

I90.000,00 I 45.000,00 4_5.000,00 190,000,00

01 4.4.90,52

Aqulslção de
unr Trator

agrfcola de
pneus traçado

de 110CV

Aqulslçâo de
unt

Plantadelra 7
llnhas

Aqulslção de
dols velculos

utllltárlos.

Aqulslção de
uma

Colhedora de
forragens

(Enslladelra),

NO

Mun¡cfplo
de

Mar¡nelelro
.PR

NO

Munlcfplo
de

Marmeleiro
.PR

12 meses
após a

pu bllcagão
no DIOE

12 meses
após a

publlcaçâo
no DIOE

Após a
publlcaç5

1

02

03

04

4.4.90.52 |

I

i
i

I

I

4.4.90,52

4.4.90.52

No
Munlcfpio

de
Marmelelro

.PR

No
Munlclplo

de
Marmelelro

-PR

Após a
publlcaçã

ono
DIOE

Após a
publlcaçã

ono
DIOE

12 rneses
após a

publlcação
no DIOE

12 meses
após a

publlcação
no DTOE

Unldðd
2 94,500¿00 130.000,00 59.0Oo,oo 189.000,00

e

Unldad 0000,75.0I 75.000,00 75.000,00
e

it- - *- -- I
I 1s4.ooo.oo í 7s4.ooo,ooTotal (R$)

lpamento/ltenr a ser apolado pela SEAB

Tipo de equipamento Odade Próprio ou contratado
Distribuidor Adubo Líquldo 1

Terraceador 1 Pró rlo
Trator 1 Próprio

xLrtlllzar uma llnlra por de equ

ww'w.nr n rrnc.l c;i rr,:.¡rr, uov. br

60o.ooo,o0
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7. BENEFTclÁnros

Þescriçäo

1 - Número de comunldades previstas para serem atencJidas 40

2 - Número de agricultores previstos para serem atendidos s.0og

Nome da(s) Comunidade(s) atendlda(s): Bom Jesus, Padre Anchieta, São Francisco, São Mateus,
Bela Vista, Barra Bonita, Santo Antonlo, Nsa. Fátima, São Domingos, Novo Progresso, São Pedro,
Nsa. Aparecida, Santa Terezlnha, Novo São João, São Sebastião, Guaraci, Santa Luzia, Medianeira,
Agua Verde, Rio Verde, l(m 18, Doca, Gruta, São Brá2, Pocinho, Félix, Km 06, Km 10, Km 15,
Assentamento São Jorge, Ass. Perseverança, Ass, Anjo da Guarda, Ac. São Francisco, São Luiz,
Manduri, Quibebe, Sanga Seca, Água Branta, Negrelio e ltaíba.

N.o Total

B. METoDoLocrA oe execuçÃo

a, Segue abaixo a tahela corn a,t principais atividacles clesenvolvidas com o ol¿ieto pleìteado:

- Trator

N.o
Atividade desenvolvitl¡¡

I

Apoio a cadeias produtivas e no
cfesenvolviment<l clc programâs que

atenclanr os agricultores.

2
Manejo de solo

J
Conservação Solo e água

4 Serviços agrícolas denffo da portcira

- Pl¿rntacleira:

No
Atividade desenvolvida

Semeadura das áreas produtivas de
milho e soia.

\\nv w'. n1 ?rr:r n cJ.cÍ.r'o. ¡: r.p¡-o i'. I x
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de flTarrne/eirs9re
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,tv. Macnlí, 2s5 - Cx, Posrnl ?.4 -Fonc lFnx(a6) 3s2s-{t100 - Cffir 8sh15-000" N4Ál{À4fi¿.Ëlllo"PÊ

- Veículos:

No ,A{iviclade

I

Uso clos engenheilos agrônomos do
Dep. Agliotltura para clesenvolvimento

dos ¡rrogramas e atividades de

assistência técnica.

2
Uso da equipe técnica clo Dep. de Meio

Ambiente e Reoursos llfdricos
(Ensenheiro Anlbiental e Bióloeo).

- Colheclora de Fonagens:

'¡1 .' ;
þ. ..?¡

A,rivi$adg,

I
Realização de serviços Porteira

Adentro

b. Ser'ão realizadas visitas técnicas semanais aos beneficiários dos serviços prestaclos, a fim de

orientar quanto ao cor.reto manejo das atividades executadas, bem oomo vistclriar a conformidade
dos serviços prestados cor11 os objetivos clo plano de trabalho;

c. O Secrefário de Agricultura .juntanrente com os téonicos serão responsáveis pelo
acompanhamonto e exeoução do projeto;

d. Os equipamentos ficarão guardados em local apropriado, sendo também responsabilidade da

manutenção preventiva, consertos e custos que possam gerar, a cargo da Prefeitura Municipal,

e. A prestação de contas cla utilizaç21o dos equipamentos será realizada conf'orme fìcha de controle
de borclo, constanclo horas trabalhaclas e consrìmo de comburstível.

\tu-!\/w.r'n¿\rm.elci ro. 1:r.gr :v.br-



69#
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9. PLANo DE APLTcAçÄo pos REcuRsos

Prazo de ExecuçãoValor R$Especificação Partícipes

SEAB
250,000,00

lutuNlcÍplo 50.000,00

SEAB 145.000,00

Aquisição de Trator Agrícola
de pneu traçado, 110 CV

Aquisição de 1 (uma)
plantadeira

MUNICIPIO 45,000,00

SEAB 130,000,00

12 meses

12 meses

12 meses
Aquislção de 2 (dois) veículos

utilitários.

MUNICIPIO 59.000,00

Aquisição de 1 (uma)
Colhedora de Forragens

(Ensiladeira) 12 mesesSEAB 75.000,00

TOTAL 754,000,00

10. CRONOGRI\MA DE DESEMBOLSO

ser concomltante aoa nrento dcl recurso do Concedente,

Meta Valor (R$)

Meses Repasse a partir da publicação do extrato no
DIOE/PR

SEAB R$ 600.000,00

R$ 154,000,00Irlul'ltcÍpio

Valor total do convênlo (SEAB + UUrutCÍntO¡ R$ 754.000,00
da contrapa rrcelra

w\.v\v. r"n.artn<:.1 r:i t:o,¡i t'.,gov. [:t'
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rr, cRoNocRAMA or rxecuçÃo

Meta Meses após a publicação

06 07 OB 09 1o 11Meses 01 o2 03 a4 05 12

Aquisição de Trator agrfcola 110 CV
traçado, X X X

Aqulslção de Plantadeira 7 linhas X X X

Aquislção de 2 veículos utllltárlos X X X

12. DEcLARAçÃo po nrspol,¡sÁvrl rÉcrr¡rco pELA rueonnçÃo Do PLANo DE
TRABALHO

13. DEcLAnnçÃo oo r{ur'¡tcÍpro

\ome Douglas Fabiano Bressiani

Formação Profisslonal l-écnico Agrícola

N,o Reglstro Conselho CREA - PR L07674/TD

Cargo/furnção t'écnico Agrícola / Chefe Divisão Agrícola

Local N4armeleiro - PR

.J.,ð$$iiïfiåi$-,,,

ü€ø-y--^u
Data

¿ ¿i-' AssinaturaLO/L7/202t

Na qualldade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, pare
os efeitos e sob as penas da lei, que lnexiste qualquer débito em mora ou situação de
inadimplência com o Tesouro Naclonal e Estadual ou qualquer órgão da Adminlstração Pública
Federal e Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos
Orçamentos do Estado ou da Unlão, na forma deste Plano de Trabalho,

Nome Paulo Jalr Pilati

Cargo PREFEITO MUNICIPAL

CPF 524,704,239-53

Local Marmeleiro - PR
(.-"_. ffi:l:çÍ'[*i*'"

AsslnaturaData LO/tL/202r

!\/\ ¡\\r.În ¿rrrn cl.c.írr:.¡:r, gorr. br
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t4 - pAREcrR rÉc¡¡rco Do GEsroR oo cot¡vÊNro pELA sEAB (chefe do NR/sEAB)

15. MANTFESTAçAO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em consonância com as

Diretrlzes da SEAB e em condiçõês'técnlcas para a sua aprovação pelo Sr: Secretárlo da Agrlcultura
e do Abastecimento,

15.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

Curitiba, 

- 
/-.-.-.- /202t

(nome, registro no conselho de classe e asslnatura)

15.2, Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável- DEAGRO

Curitiba, 

- 
/.-.."--..-- /202I

Márclo da Silva
CREA-SC 7.857/D

P

Cargo Chefe NR Fco Beltrão

Nome Denlse Chiapetti Adamchuk

3pF 527,697.909-00

tocal :ranclsco Beltrão

AsslnaturaData

w\^i w. rll í,rïtu c l.ci l't:, ¡.rt:.gtlv. hr
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16. APRovnçAo DA sEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Tl'abalho por encontrar-se em conformidade com
a legislaçäo vigente, estando apto para sua efetlvação vla convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento

Curitiba, -- /- l2OZt
NORBE RTO ANACLETO ORT¡EÄNE

www,rr,r¿1rmeleil:o.¡:r.gov. l:r:
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Nom6: 749 - DË MARMELËIRO
cNPJ/cPF! 76.205.665/0001'0r E-Mall : nf@marmelelro.Pr,9ov.br

Telefonec (46) 3s2s-8100 Celulan (46)3525-1823

Balrror CENTRO
uF¡ PR cEP¡ 8561"5000

oßçAmENTO ÞÊ VENÞT\

Q02122

0Ll06l2o2?.

RB-Ferramentas-G
RODOVIA PR 483 KM CIT

FRANCISCO BELTRAO

r4051548000275
Ài Cel.Tel,: 3523.6873 23 6873

PR 8s601195

r405 1548000275
¡
¡

Endereço: AV MACALI
cldad€r MARMELEIRO

Total por extenso: Trinta e Olto Mil Quinhentos e Cinquenta

NÚMERO VENCIMENTO VALOR

002122/01-1 011,0712022 38.5s0,00

oBsERvAçöES; VALrbo PoR 60 DIAS

SËM VATOR FISCAL

FRANCISCO BELTRAO qua(a'feira' I de junho cle 2022 08t51

Reais TO'TAI BRUTO:

DESCONTO:

38.550,00
0/00

r"\ 4
îJ s1

',-".9i"'

î';¡. "' ,.

PAglnA: U L
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AGRoNoM¡ca ¡¡ecógos RURA|S LTDA,

MARMELERO . PR

FONE (46) 3525-1 567 / 3525-2003
agronom ícânr@agronom fcan r.com.br

CNPJ 02.q25.338/0001-08 lnscr. Est' 9Ù181772'3'l

orõåmentði ?àîËï-"- "
PREFËITURA M UN. DE MARME-EIRO ( 57)

Endereçol AVEMDA ¡lACALl ,255
Municþio: MARMFLERO - PR

Fone: 3525{100 - 35252086 35251885 agricultur

Fonïa Pag.:

Balrrol CENTRO
Vendedor: DANIE-l DA SILVA

CNPJ:76.205.665/0001-01 Cad.Prod.

Hora: 14:21:ül Dala; 311Q512022

CEPr 85615-000

lE: ISENTO

Un. Qtd. Vk unit. Valor total
Obs.: ORÇAMENTO VALIDO 60 DIAS

lmagem Código Descri$o

't

þ

8A237 MIffiOTRATOR DIESEL 4T- REFRJGERADOA AGUA UN I 32,500,00 32,600,00
Cód.Fab:71260
Marca:BUFFALO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Código:71260
Tìpo:Diesel 4T - Ref rigerado a Agua
Potência Måxima (Cv)(KWRpm):1 3,0 (9,6/2400)
Torque Máxlrrn (Kgf .nýRpm) :3,1i1 800
Cillndrada (cnf):638
Diârnetro X Curso (nvn):95 X 90
Taxa de Conpressão :21,0:1
Óleo LubrificanLe (Ltipo):1,6 / SAE 15W40
Combustlvel (L/tipo);8,5 / Diesel 5500
Consurno Medio (Uh):2,5
S¡s tema de A linentaç ão (lipo) ;lnjeç ão lvlecânlc a

S¡sterna de þnição (Îpo):Cornpressåo
Sistenta de Partida ('tìpo):Eétri¿a e lvlanual
Sister¡a de Lubrificaçáo (.Iipo):Forçado por Bomba
FlltIo de Ar (Tpo): A Óleo
Traçåo (N4archas):6 a Frente, Neutro,2 a Ré
Rotativas (Marchas):1 a Frente
Transnússão (Acio nanento);Érbreagem
Largura de Corte / Profundidade (rnrn):730 / 300
Pneus - tt/edidas (pd) / Pressåo (psl):6.00Y12. (23)
Óleo da Transmissäo (L):Sem Rotâtivas: 3.5, Com Rotalivas: 4,0
Óþo da Transmissão (Tipo):SAE 80W90
Farol:Slm, frontal
Dimensões CxLxA (rnnl:1100 X 1120 X 850
Peso Brufo (Kg):415,0
Peso LlquÍdo (Kg):390,0

80240 suLcADoR s900 uN 1 2,200,00 2,200,00
Cód.Fab:560
Marca:ft4AQUII''IAFORT
Fara toda linha de Micro-katores
Bse inplenento é utilizado om conjunb (acoplado) à enxada r<¡htiva do rnlcro.trator para o preparo de

canteiros para o plantio do milho, feiJão, tumo e hortaliças diversas.

lnfonnaçöes lécnicas
Acoplanento: enxada rotativa
Largura do sulco: ajustivel
Garantia: 06 meses

80241 ENCANTERA DOR PARA I-IORTA LICAS EHgOO
Cód.Fab:540
Ma rca: tt/AQUINAFORÍ
Para toda linha de Micro-tratores
lmplenento acoplado diretamente na enxada robativa do núcro-trator, que após o preparo da Þma, ajusta o

canielro para o plantio dê hortaliças.

lnfonnações técnicas
Largura do canteiro: até 0,90m
Altura do canteiro: aproxirødarnente 0,20m
AcoplarrEnto; na enxada rotativa
Opcional: rodas para ajuste
Peso rnédlo: 23Kg
Garantía:06 nBsos

Cód. - Þscrlção

540 - Encantelrador para rotatíva de 090m sem rodas

UN 2,950,00 ' 2,950,00



lmagem Códlgo Deecriso Un. Otd. Vk unfr.
76,{

Valor total

80247

ORçAMENTO VALIDO POR 60 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÂO

Agronômica Negócros
Rurais Ltda.

cNPJ 02.825.338/0001 -08

ROCADFIÍìA FRONÏAL
úd'Fabß22

uN 1 7,057,15 7,057,15

Ma rca: 1r¡lA QU ll.lA FORT
ñÑrrentËpË.iàir*nte desenvolvtdo para âs diversas nnroas de micro-tratores com a f unção rle llnpeza
(rogada) do plquetes para gado, past€ens e reflorestanæntos, que exigenr um equipamonto rnaìs robusto,
Posçui slstema de centra-peso parq aJuste dê acordo com a necessidade do operador, facilihndo o
ËalanceamÊnto do rr'cro.lËtor iro n¡ornento da roçada. O sisterna de 03 facas rebatfvels dlnúnul o rlsco de
tra\rarnenlo e.queb¡a,das :facas.

lnfornnçöes técnicas
Largura do corte: 900ñün
Fÿofundidade do corte; de 05 a 1 5cm d€ altura
Quanlldade de facas: 03
'Iipo de facas; rebatfuels
Acionan¡ontol pø correias (com slsfenn de enúreagem cenlrlfuga)
Potêncla requerlda: micro-trator aciira do 09ov
Contra-peso: de série (sbtona do calxa)
Peso médio: 100K9
Garantis: 06 rneses

Valor total dos produtoe

Valor tctal do desconb

Valor ref.formade pgûo

Valo¡' total do orçüt o nto

44.707.15

0.00

0,00

44,707.15

Ð*Yu*Hu o,å'R,u#8kuu. o*, PRÊFËîURA MUN. DE MARMELEIRO
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D['DUJ,DEÞE
re ¡{ÁOUIN¡S ACRíCOUAS 

-

,, o, o,ffiú)ÉlrÆ,,)" c L r Ë NrÊ No :.,.-.

pANCËR.A MAQUINAS AGRÏC 0
cNpJ 38.?66,710/ü001-30 " l, H, gfi,B59.50tJ-ç"i

(46) 99901-2229 | 98830-0861
ciud udeclemaq u i nâs@ g m a i I' cont

ffiod. Ma inal Javert Ribeiro L.eal, 222'J - lndustrial - ß5615-üüt - Marrneleiro - PR

PËDltlO L. nü û0üü64

NOMË:

öÀoir-rRo (lns0.

HNNFRFÇO

-..-" ".".",. Cf:LtJ

ÇË

c UI: Ín iþwù(- , ÞArs

CPfI'/CNP.J

cÒruruc CPF:

t:

7

0r, nu^^ ,lr mfu, ,.1.'-l ^ Y+r. t6 Nsv11

,^,',Ot$

TOTAL R$
VALIDA EOR AIVIËNTO:

Finan. ßancårinOOND. PAGAMËNTCI Ven<;inlontos:e

öBS

ìttlû í4li] lI2t1 LÞ/a) (1, V¡û Ylr rÌ0rû - ÊrnlÍ,lJodo/ üb$',i prltrÀl0rlrr.Ì .lrlto! iilÞatt|r - PruorÈher 8ký;\t)
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Fwd: Documento de Patrick Fontana

Þe agriculturaglmarmelcíro,pr.gov.br <agricultura@marmeleiro.pr,gov.br>

Para licitacao <licitacao@rrrartneleiro.pr'gov.br>

Data 03'06-202214:57

Q sovnn z.pdr(-l,r MB)

Iternover lodos os anexori

-------- lvlcnsit¿1errt oliginal *-------

¿\ ssr¡ ntu : l.)nctttn ctrto clo l.tiLhrick liotrtarlir

l)afl: 0"ì-0ó-20?.2 l4:49

I)¿: purriclt lunta.nu.i)ttriclitlbntrura.qü)gnrail.corrr::'(:ipatricl(,lbntanir(iijÍ¡ruuil.cont:>

Parn: agrictltula(rqnrarntclciro.pr.got'.bt'

Scguc orçantenkr Stttnel cnl ¿ìnex(). agttarclo rett)illo.
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IT,ITINIC ÍP TO DE MARMELEIRO

PROPOSTA COMERCIAL

Nome da Proponente: JEAN PYER VIVIAN EIRELI ME

CNPJ:06.'161.649/0001-70 lNScESTADuet254733964
Endereço: RUA SAGRADA FAMILIA 353
Maravilha SC
Telefone/Fax: (49) 3664-041 0

E-mail: LUMECO(ÐMHN ET,COM.BR
Responsável: Jenl.t eVf n ÝtÝtnN - Cargo: Gerente - CPF: 058 020 639 47

01

Declaramos também que:

Declalamos QUE o prazo de ENTREGA SERA até 60 dias

Validade da proposta 60 (secenta) dias

GRANTIA I2 MESES.

. Arlnado delormô dlglt¡l ÞorJEAN
JEAN PYER VIVIAN pv¡nvrvr¡t¡

EtRELt:061 61 ó4e0001 70 |Rjrr'flij::iilå11","r0o

JEAN PYER VIVIAN

cPF 058 020 639 47
RG 4 906 295

/a{ARAVILHA 0 I /06 12022

VALOR DA PROPOST A: R$ 58.000,00

Total do LoteValor
Unitário (R$)MarcaQU

NT
UN DESCRIçÃO DO MATERIALITEM

R$= 58.000,00
R$= 58.000,00

LUMECO.

LMC ó000

01 UN
acidade míninra cle 6.000 litros, bomba a vácuo, mangote

rnínirno de 5 tnetros, eixo e rodado tandenr l6 polegadas,

pneus novos aro l6 polegadas, agitador interno, rotação mínirna

cardam de 540

de
de Adubo novo, tanque dede
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Fwd: RËS: ORçAMENTO DISTRIBUIDOR DE ADUBO lfQUlOO

De agrlcultura@marmeleiro,pr.gov.br <agrlcultura@marmelelro'pr.gov.br>

Para licitacao <licitacao@manneleiro'pr'gov.br>

Data 03-06-202214:24

S marmeleiro ass.Pdf (-482 KB)

flemover todos os anexos

**** Mensagern original *---

,Assr¡ntnr1llrìS:OI{çAN'IHN"IO DIS'l'l{Ï}tlIDOll D.l': AÞLJl}() f,fC¡Umrf

l)atr: 0l-Ð6-2022 10:.29

Dt: "l.,uuleco" <lutnccol@nrhnrlt.cotn.br>*ÿlunruco(7)nrhrret.cotn.br>

Part: <agricultura@)nrôrmeleíro.pr.gor,.t¡¡><./agdoultua@)nrarnreleiro.pr.gov.ìrr>

^

^
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sE6UE 0RçAMENTO

JËAN PYÊR VIVIAN EIREU ME - LA'MECO INDASTRIAL

RUA SAGRADA F¿MILI¡ 353- B/JRRO FLORESTA

MARAVILHA.SC

CEP:89874-000

CNPI: 06. I (t 1.649/000 I -70

.rwscntçÃ.o vSTA.DIIAL: 254 7i3 964

FANE:49 I 88i4 Ii28
SKWEIti¡¡ttPYER.VTWìr.N

fl

^

INT'USîRTAL

Þe: ûgr¡cultura@marmeleiro.pr.govbr Imallto:agricultura@)marmeleiro.pr.govbr]

Envlada em: segunda-feira,30 de maio de 2022 10:36

Para¡ Lumeco <lumeco@mhnet.com.br>

ASSUNtOi ORçAMENTO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO

Prloridadc: Alta

Bonl <lia!

Solisito orçanrcnro rlc ¡¡r I)lslribuldor dc Àrlubo Liqultlo 6.000 litros, pata rnont¿ü lror'o pl'ocesso licitatÖr'itr.

Segur:' ern anexo o tnotJelo de <lcscriçiìo. onde poderá ser trtiliz¿rdo conto patâln.ctft)

licitntório).

Por l?rvor coufìnnem o cmail!?

Se possível en(lc enì con!¿Ìto corn o l)epartutnerttto cle Âgricultura no f'oncr (46) 3525-1885.

lingcnhclro Agrônotno

Dnuglus llrossilni
Chcfc ¿a Divisi¡ tlr üil¡r¡rnto Âgrícola / Pref citt¡ra J\lunicipnl tle ltlarrur:ltlro-ItR

(46) 99r03-l 108
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/!\(G

01

oRçAMENTO

Empresa: Márcio Marcelo Zimmermann & Cia Ltdo

Endereço: RS 122 KM-21,2570, Boirro Bela Vista CEP:95765-000

E-moíl: comercia!@aarovalemoquinas.com.br TeleJone:057'9137 8306 ou 9707 6200

CNPJ: 10.839.707/0001-40 Município: Bom Princípio UF: RS

Responsável: Márcio Marcelo Zimmermqnn RG: 7082419578 CPF: 974.938'050-91

CLIENTE:

P refe itu ra M u nicí pal d e M o rm e I ei ro/P R

Prazo de Valldade: 60 dias

Prozo de entrego: 90 diqs

Bom Princípio/RS, 30 de mqio de 2022.

rr o sgs zozltoo1-4il
MÁRCÍO MARCËLO ¿IMMFRMANN

ù CIA LTDA

¿*
_Rod. R$ t?2, Km åj, e520. gera Usra
cEP' 9516500ù - ÞorJ PR[{ÇIP0 , Rs

51 991 378306 E- mail: aqrovale.maquinas@qmail.com'
RS 122 km 21- Bom PrincíPio - RS

T

V, TOTAL

ßs
V. UNIT

R$UNIDITEM QTDE

R5 72.000,00Rs 72,Ooo,oo

Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido a Vácuo de 6000 litros.

Tanque constituído de chapa em aço, com pintura externa o pó

poliéster e revestido internomente com tinta a pó epóxi;

Válvulas de pressão e vácuo por esferas de borracha, cabeçalho

com engote girotório lubrificável; Pé de apoio regulável e

móvel; Comando de válvulo de saída à distância por varão;

agitador interno; com visor de nível de oleo lubriÍicante, com

regulador do conto-gotas de lubrificoção das polhetas nq carga

(vácuo) e na descarga (pressão); Vúlvula de pressão e vácuo;

Cardan com pino fusível; Aberturo totol traseira; rodado

tandem, oro 76 com pneus novos, bombo vozão mínima de

4300 l/min ar, dimensões mínimas: comprimento de 5590 mm,

larguro 2020 mm e oltura de 2370 mm, peso aproximado de

1420 kg. Equipamento com certificoção á Norma NR 12

MARCA: IPACOL

01 un
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$ffi

Fwd: RES: RËS: ORçAMENTO DISTRIBUIDOR DË ADUBO LfQUlpO

De agrlcultura@marmeleiro.pr.gov.br <agricultura@marmeleiro.pr.gov.br>

Para licitacao <llcitacao@marmeleiro.pr,gov.br>

Data 03-06-202214:41

þ onçnuenro MARMELETR0-30-05-22.pdr(-371 KB)

Iìemover todos os anexos

***- Mcnsagcm original --.."'

Assrrnto : IlIiìS : RHS : ORÇAMlrN'Il0 DIS'T'RÍ Il UII)OII Þli AÞUBO ilQUll¡Cl

Datn: -10-05-202209:48

Par¡r: <agricultura(j)nrnrmeteiro,pr',¡¡ov,þr></agricultura@)nrnr¡roleiro.pr.gqv.bt>

^

ft
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Bom dia

segue

Art.

^

AGNOVArf
São Sebastlão do CaílRS

p¡tsrlt et37'8306

Q¡tsrl J63s-16e4

www.faÆþflaß,spøLag r ov a I e ma q u ì n o s

Horárìo Comercìal: Seg a Sex 7:30 às 1l:30, 13:00 às 17:30,

Sábados 7:30 às 11:30

^

De: agricultura@marnreleiro.pr.gov.br Imailto:agricultura@marmeleiro.pr'gov.br]

Enviada em: segunda-feira, 30 de maio de 2022 09:30

Para: Agrovale maquinas; Comercial

Assunto: Fwd: RES: ORçAMENTO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUTDO

Prioridade: Alta

Ie0ur$o.

FJngenheiro Agrônonro

Douglas llrosslani

Chefc du Dlvisño de ['onrcilto Agrlcolu / Itrcfeltura Munlclpül dc Murmclciro-ItR

(4ó) 99r03-1108

-------- Mensagon orig,initl --------

¡l ssr¡ r¡to :.Frvd : RLiS : OIìÇÂMHNT:O ÞIST'Rffr UIDOIì ÞE,A D UI30 LÍQI-lf D0

Dnta:23-0-l-202? I 3 :.59

Para:licitacno *:licit¿r.cao(a)rnarnreleiro,¡rt.gov.br></licítacao(drnauneleiro.pr,gtlv.br>'

-------- Îv[ensagon orig,innl -----*--
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São Sebastìão do CaílRS

I llst¡t strT-æ06l I

I k¡tt 36J5-16s4

vrww. î-sggfug !,lpnLsg, r ov o I e m a q u i n a s

Horárìo Comercial:Seg a Sex 7:30 às 11:30, 13:00 às 17:30,

SåbadosT:30às l1:30

Del agricultura@marmeleiro.pr.gov.br Imailtolagricultura@marmeleiro.pr'gov.br.l

Ënviada em: quinta-felra, 10 de março de 2022 09:38

Para: Comercial - Agrovale Maquinas

Assunto! RES: ORÇAMENTO DISTRIBUIDoR DE ADUBO LÍQUIDO

Bom dia

Bo¡nba a vócuo e r<ltlud<¡ tûndont c uro 16.

Íin l0-03-2022 09:14. Conrorr:inl - Agrovalo Mnqttinas ùscreveu:

Bom dla

Favor lnformar o tipo de bomba deseJada LOBULAR OU VACUO



^

fì

* s- \lf

Att.

São Sebastíão do CaílRS

I l¡sr¡t st37-æ06l I

I ltstl 1635-16e4

Horárìo Comercìal: Seg a Sex 7:30 às 11:30, l3:00 às 17:30'

Sábados 7:30 às I l:30

De: agricultura@marmeleiro.pr,gov.br Imallto:agricultura@marmeleiro.pr.gov.br]

Ënvlada em: quarta-feira, 9 de março de 202214:42

Para ¡ comercialGtagrovalemaquinas.conr. br

Assunto; ORçAMENTo DISTRIBUIDoR DE ADUBO LÍQUIDo

Prlorldade: Alta

Boa tarde!

Entro em colltato corn a$ elnpresasi cle equ\:nnrerrto ngrícolù ¡rara solicitar orç¿ìnrenlo de Dl$trlltuldor dc ,\dubo l,fqui

¡rovo processo lic'itattilit¡.

Íiegue ern ânexo o lnodelo de clescriçño. oncle ¡rotlerá ser utiliznclo conlo patâtnetrtr

I¡mciso que consïe assilratura u que scja ctuirrrbntlo, dtfa e tanrbé¡n vditl¿du (se possível 60 clias t¡¿rr¡r tcr terÏpo hábil p

licitatório).

Por favor cttnlirmeln (ì email!?

Se possivel en'lle em contato ùom o l)r'panunrenlo cle Agricultura no ftrne (46) 3525-l tt85.

ülngenheiro .{grônorno
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oRçAMENTO

Razäo Social: Algor metalúrgica Ltda

CN PJ : L91384570001--95

Endereço: av Amadeu Augusto paradinha 11 berçários

industrial Nova Prata - RS CEP: 95320 000 Fone /fax: Fa)

999L74396

Email :alta ir@ altairconsorcios.com. br

V.TOTALqU v.ulr¡rAUN.D

01

66.000,00 66.000,00

Un
01 Aquisição de Distribuidor de Adubo Lfquido novo, tanque de capacidade

mfnima de 6000 litros a vácuo, magote de sucção mínimo de 5 metros, eixo e

rodado tandem pneus novos arc7.50/!6, agitador interno, rotação mfnima do

cardam de 540 rpm. Tampa trazeira com abertura totd-
coN Pagamento: 28 DD

Valldade da proposta: 60D

Prazo de entrega: 60 D Nova Prata/RS,30 de maio de2O22

^rln¡dodr 
lcm¡dgll¡lPot

ALGORMETATURGICA 
^r6qiln^LU¡GKÀUDA,:l 9l 384570001 95

Lourdes Balzan

CPFt 72I534230-t5

^

t
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Fwd: RES: RËS: RES: RË$: ORçAMENTO DISTRIBUIDOR DË ADUBO LfQUIDO
8W

Dê agrlcultura@marmelelro.pr,gov.br <agriculturaC)murmelelro.pr,gov,br>

Para licitacao <licitacao@rnanneleiro,pr.gov,br>

Data 03-06-202214:29

Remover lodos os anexos

**-* Menstgem oligirtal -*---

,Assunto:I{.1ìS: R}rlS: lllis: RT:ìS: OllÇ¡\MI];Nl'O ÞlS'l'RIl.lUlÐOtl DF,.4DUl}0 t.,ft¡tlU:ff

ft sror.potl-4e6 KB)

l)afn:

l)ct

Par¡¡:

-10-0.5-202213:4-5

"¡\lt¡ril'Fabro" <nltnir({)altairconst¡lcios.conl.br:"":/rtltltir(äultaircotlsorcios cotn't¡r:¡

.<agriculrura@)nrttrnreleíro.pr.gov,br></agricnltura@)nrnrnreleiro.pr.gov.br>



gi,l

De: agrlcultura@nrarmeleíro,pr.gov,br Imailto:agricultura@rnarmeleiro.pr.gov br'l

Envlada em: segunda-feira, 30 cle maio cle 2022 09:41

Para: ¡\ltaír Fabro <âlta¡r@âltairconsorcíos.cont.hr>

Assunto: FwtJ: RES: RFS: RHS: ORÇi\MñNTO DISTRItJUIDOR DE ADt,BO tlQUlDO

Priorídade: Alta

rc(ruIs0

l)ngenheiru Agrônonro

I)ouglas Brossiani

Chet'c tlt l)ivisâo tlc li'onr<,nto Ägrlcoh / Prefeitura IVlrrnicipal <It'l\llrn¡elciro-Pll

(40 e9l0.l-1108
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MUNIC iPIO DE MARMELEIRO
ESTADo oo peneNÁ

Marmeleiro,23 de junho de2022.

De: Prefeito
Para: - Divisão de Contabilidade

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

Preliminarmente à autonzaçáo solicitada mediante ao requerimento que consta nos autos,

expedido pelo Diretor do Departamento de Agricultura e Abastecimento, o presente processo deverá

tramitar pelos setores competentes com vistas a:

1 - lndicação de recu¡so de ordem orçamentariapara 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 interno.

Cordialmente,

Pilati
Prefeito

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: liqlltqpîo@nar:nelçirc.ntg,tr-tr¡-1-l-þitaca!,-0?ýÙ¡:-iluclel¡spr.SSV-b - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



MUNIC iLEtRos¿r
ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro, 28 de junho d'e2022

PARECER CONTÁBIL

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

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

do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

1. 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 Orçamentária Anual -2.75212021

V - Recursos Orçamentários

Obs.: Saldo orçamentário em: 2810612022.

VI - Origem dos Recursos Financeiros

0 - Recursos Ordinários (Liwes)
9r7 - CONV. EQUIP. TRATOR VEICULO
943 - Emendes lndividuais vas - Transferência

Respeitosamente, )_t- /2-tuq,l,t tv'trg--
Waldir Luiz-Lldimeyer Junior

Contador
CRC/PR 07115210-8

t3s12022Número do processo/Ano:
2810612022Data do Processo:

Eletrônico n'08312022Modalidade:
Contratação de empresa para aquisição de um trator agrícola novo, uma

plantadeira pantográfica nova 7 linhas, uma colhedora de forragens

nova, um distribuidor de adubo líquido novo e um microtrator novo,

atendendo as necessidades do Departamento de Agricultura e

Abastecimento.

Objeto do processo:

R$ 828.485,71Valor Máximo:

Saldo
Orçamentário

FonteElemento de DespesaConta
Orgãol

Unidade
Funcional Programática

310.000,0004.4.90.52.40.00.00r925 20.606 0027 1.058
917 600.000,0020.606 0027 1.0s8 4.4.90.52.40.00.00t926

0 293.811,004.4.90.52.40.00.0020.606 0027 2.049431
943 100.000,004.4.90.s2.40.00.00

10.01

20.606 0027 2.049t962

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licjlaçao@$arlnslçLrq.nl.g0J..hr.l-!icit¡saa02-@.Lisuìsl-sir-qrucgJ..b¡ - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



MUNrcíplo DE MARMELEIRoS?o
ESTADO DO PARANA

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 financeiros para pagamento das obrigações decorrentes

da contratação solicitada pelo Departamento de conforme requerimento que

consta nos autos, sendo que o pagamento será efetuado ,das Dotações Orçamentárias indicadas

pela Divisão de Contabilidade.

Respeitosamente,

de Finanças

CNPJ: 76.205.óó510001 -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: liciitgçnq(AlnÍlu-nst-çh).nr:g.:.y-hrlllcúa-c-itç-0-2ú¿Iul:!]]çIe.lln¡-Lgqntu - Telefone: (46) 3525-810'l I 8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANA

Marmeleiro,23 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

Eletrônico n." OS3IZOZZ e Minuta do lnstrumento Contratualparaos fins previstos na Lei n' 10.520, de 17

de julho d,e2002; do Decreto no 10.024, de 20 de setembro de2019; do Decreto no 7.746, de 05 de junho

de2012; da Instrução Normativa SLTVMP no 01, de 19 de janeiro de 2010; da Instrução Normativa

SEGES/\{P no 03, de 26 de abril de 2018; da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006 e

alterações; da Lei no 11.488, de 15 de junho de2007; do Decreto no 8.538, de 06 de outubro de2015;

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; Decreto Municipal n" 1.519/2006,

de 26 de outubro de 2006, bem como as nornas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação'

Respeitosamente,

Franciéli de

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: liciracao@rnarrneleirq.pr.gsr:r-br/_l¡citacaç-02ú.¿l¡rr¡r'!:-c.þirg.pJ"gov.Lt - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



ESTADO DO PARANA

EDITAL DE PREGÃ.O ELETRÔNICO N" 083/2022 - PMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO I35 I 2022

DATA DA REALIZ\ÇÃOz 23108/2022

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às O9:OO hOrAS

LOCAL: Prefeitura do Município de Marmeleiro-Paraná
wwrv.comprasÊovern4g¡¡fgls4qþ¡ "Acesso Identificado"

COM ITENS EXCLUSNOS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEOUENO PORTE

O MUNICÍpIO DE MARMELEIRO - PARANÁ, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, torna

público para conhec_imento dos interessados que na data e local abaixo indicados realizatâ licitação sob

modalidàde pREcÃO ELETRÔMCo, do tipo MENOR PREçO EM REGIME DE VALOR

GLOBAL DO ITEM, objetivando a contratação de empresapara aquisição de um trator agrícola novo,

uma plantadeira pantográfica nova 7 linhas, uma colhedora de forragens nova' um distribuidor de adubo

líquido novo e um microtrator novo, atendendo as necessidades do Departamento de Agricultura e

Abastecimento, conforme as descrições dispostas no Anexo I do presente Edital.

O presente procedimento licitatório obedecerá, integralmente, nos termos da Lei no 10.520, de 17 de julho

de2002,do Decreto no 10.024, de 20 de setembro de2019, do Decreto no 7.746, de 05 de junho de2012,

da lnstrução Normativa SLTVMP no 01, de 19 de janeiro de 2010, da lnstrução Normativa SEGES/MP n"

03, de 26 de abnl de 2018, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei no I I .488,

de l5 de junho de2007,do Decreto no 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a

Lei no g.øøA, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal n" 7.51912006, de 26 de outubro de 2006, bem

como as norrnas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação'

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

designajos pela portari a n' 6.68512022 de 21 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial Eletrônico -
E-Atos, Município de Marmeleiro - PR.

1 Do ENcAMINHAMENTo DA PRoPOSTA E DA SESSÃO PÚBLTCA DE PREGÃO

ELETRÔNICO

1.1 O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio

eletrônico, no endereço www.comprasgovernamentais'qov'br'

l.Z A abertura da sessño pública do PREGÃO ELETRôNICO ocorrerá dia 23 de agosto de

2022 ìts 09h00min, ooìit. www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições

descritas neste Edital.

MUNICIPIO DE MARMELEIRO
I Þå,

DO OBJETO

Constitui objeto deste PREGÃO a contratação de empresa para aquisição de um trator agrícola

novo, uma plantadeira pantográfica nova 7 linhas, uma colhedora de forragens nova, um

distribuidor de adubo liquido novo e um microtrator novo, atendendo as necessidades do

Departamento de Agricultura e Abastecimento'
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UASG: 454524- PREFEITIIRA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR

A:DATA E HORA DA ABERTT]RA DA SESS Ão

23 de agosto de2022 às 09h00min

Local da Sessão Pública:
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2.2 Edital e seus Anexos podorão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos

rilwrv.comprasgovernamentais.qov.br e http://www.marmeleiro.pr.gov.br/licitacoes.php.

MUNICIPIO DE MARMELEIRO
e64

A licitação será dividida em itens, conforme tabela no ANEXO I do edital, facultando-se ao

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse'

Em caso de discordôncia existente entre as especificações deste objeto descrito nas Compras

Governamentais e as especificações constantes neste Edital, prevalecerão as últimas'

As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de

Licitações pelo telefone no (46) 3525-8105 I 3525-8107.

As questões estritamente técnicas referentes ao objeto ticitado serão prestadas pelo

Departamento de Agricultura e Abastecimento, telefone n" (46) 3525-1885.

DO CRITÉRIO DE JI]LGAMENTO

O critério de julgamento será o de MENOR PREçO GLOBAL DO ITEM, observadas às

especificações técnicas constantes no Anexo I e demais condições definidas neste Edital.

Será utilizado o modo de disputa "ABERTO E FECHADO", em que se inicia com a
apresentação de lances sucessivos (fase aberta), com envio final de um lance fechado pelos

detentores das melhores propostas da fase aberta (fase fechada).

DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATÓmO

Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítimapafa solicitar esclarecimentos ou providências

em relação ao presente PREGÃ.O, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com

antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do

2.3

2.4

3

2.5

2.6

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4

certame.

4.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao(a) Pregoeiro(a) e protocolizadas em

dias úteis, das 08h30min às 17h00min, na Avenida Macali, no 255, Centro, Marmeleiro -
PR, Setor de Protocolo, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico:

licitacao@marmeleiro.pr.qov.br.

4.1.2 Caberâao(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da

data de recebimento da impugnação.

4.1.3 O(A) Pregoeiro(a) deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

4.1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a

fòrmulação das propostas, será designada nova datapara arealização deste PREGÃO.

A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de

p"rrou ãri"ã, e de CNPJ, * r" tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia

ãutenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuraçáo, na hipótese de procurador,

que comprove que o signatárió, efetivamente, representa e possui poderes de representação da

impugnante.

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente serão prestados e

considerados quando solicitados por escrito ao(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio, até 03 (três)

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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5

4.4

5.1

5.3

5.4

5.5

5.6
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dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail:

licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.

4.3.1 O(A) Pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,

contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame'

4.4.I A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser

motivada pelo(a) Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.

4.4.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão

os participantes e a administração.

DAS CONDIÇOES PARA PARTICIPAçÃO

Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto

desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto na lnstrução Normativa SLTI/MPOG n'
3, de 26 de abril de 201 8.

O presente edital concede tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno

port", p-u as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei no 11'488, de2007, para o

microémpreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar no I23, de

2006, alterada pela Lei Complementar n' 14712014, de07 de agosto de20l4.

Os Itens foram distribuídos conforme artigo 48 da Lei Complementar n" 14712014:

5.3.1 Cota Principal - Lote/itens abertos para a participação de todos os interessados,

inclusive or qu. se enquadrem na condição de "Microempresa - ME" ou "Empresa de

Pequeno Porte - EPP" e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado.

5.3.2 Exclusivo - Lote/itens exclusivos para a participação de empresas que se enquadrem na

condição de "Microempresa - ME' ou "Empresa de Pequeno Porte - EPP" e que atuem

no ramo de atividade referente ao objeto licitado.

As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente

pREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as

orientações qrr" ."grrË- no link: https://www.sov.br/comnras/pt-br/sistemas/sicaflO0-disital,
até o terceiro dia útil a data do recebimento das propostas.

A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao Portal

COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão.

Será vedada a participação de empresas:

Pessoa fisica;
Empresas estrangeiras que não funcionem no País;

Empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;

Interessados qr" ," encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e

liquidação, deìonsórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

eåpresu q-ue tenha sido declarãda inidônea para contratar com a Administração Pública, direta ou

indireta, Federal, Estadual ou Municipal;

CNPJ: 76.205.665/0001 -01
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Que mantém, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou dirigente ligado

ao governo municipal, ou qualquer vínculo de tatureza técnica, comercial, financeira ou

trabalhista, ou ainda, parentesco em linha direta ou colateral, até terceiro grau, com agente

público que exerça cargo em comissão, ou membros da comissão licitante, ou pregoeiro(a) ou

servidor lotado nos órgãos encarregados da contratação;

Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará "sim" ou "não", em campo

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.7.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3o da Lei Complementar n.o 123, de

2006, estàndo aptã a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49.

5.7.2 Que estã ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como

de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital.

S.l.l Q"è inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

5.7.4 Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a pafür de 14 (quatorze) anos' na

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7o, inciso XXXilI, da Constituição Federal.

5.7.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente'

5.7.6 Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou

forçado, òbr"*utrdo o disposto nos incisos III e IV do artigo lo e no inciso III do artigo 5o da

Constituição Federal.

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções

previstas em lei e neste Edital.

6 DO CREDENCIAMENTO

Ð

5.7

5.8

6.t

6.3

6.4

6.5

6.6

6.2

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação

dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Govemo Federal, no sítio

www.comprasqovernamentais.sov.br, por meio de certificado digital conferido pela

lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu

representante legai e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações

inerentes a este Pregão.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome'

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do

órgão ou entidaie p.o-oio.u da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das

credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,

imediatamente, à correçáo o.t à alteração dos règistros tão logo identifique incorreção ou aqueles

se tornem desatualizados.

A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento

da habilitação.

DA APR-ESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO7
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7.1 Os licitantes encaminharão,
documentos de habilitacão exieidos no item 10 do edital, proposta

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura
com a descrição do objeto
da sessão pública, quando,

então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação'

7.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10 deste

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

7.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

7.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

7.S Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante,

assumindo co-o fir-es e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.6 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a

descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo

detalhadamente as características do objeto cotado, informando marca/fabricante (se for o
caso) em campo próprio do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais

após a vírgula.

7.7 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestação

de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Marmeleiro.

7.8 lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do

Pregão, ficando responsávei pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.9 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e

julgamento da proposta.

7.lO Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classiftcado somente

serão disponibiltados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o

encelramento do envio de lances.

7.ll As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.

43, $ 1o da LC n" 123, de 2006'

8 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E

FORMIILAçÃO DE LANCES

8.I No dia 23 de agosto de 2022 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet

será aberta por ðomando do(a) Pregoeiro(a), com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas

e início da etapa de lances.

B.Z O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
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8.4
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8.6

8.7
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não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência'

8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes'

8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido

contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarão da fase de lances.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os

licitantes.

lniciada a etapacompetitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado

no registro.

8.5.1 A disputa se dar¿i pelo valor global do item, sendo que se consagrará vencedor o

licitante cujo valor GLOBAL DO ITEM for menor.

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$

1,00 (um real).

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da

sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7.l O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

Seró adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO E
FECHADOÐ, em que os licitantes apresentarõo lances públicos e sucessivos, com

prorrogações.

A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo,

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o

período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será

automaticamente encerrada a recepção de lances.

Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrir| oportunidade para que o autor da

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento

deste prazo.

B.ll.l Não havendo pelo menos três ofertas nas condições defuridas neste item, poderão os

autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer
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um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento

deste prazo.

Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances

segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em

até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

Poderá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício

da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado îa etapa de lance fechado atender às

exigências de habilitação.

Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser

desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a), devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à

Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o

sistema eletrônico poderá pennanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro

horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado

para divulgação.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

A ordem de apresentação pelos licitantes éutilizada como um dos critérios de classificação, de

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto

no art. 3o, $ 2o, da Leino 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens

produzidos:

8.22.1No país.

8.22.2 Por empresas brasileiras.

8.22.3 Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País'
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8.23

8.24

8.26

8.27

8.25 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

ESTADo po pnn¡NÁ

8.22,4 Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regtas de

acessibilidade previstas na legislação.

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as

propostas empatadas.

Encerrada aetapade envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que

seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste

Edital.

O(A) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,

envie a prãposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se

for o caio, ãos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos

neste Edital e já apresentados.

Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da

9

proposta.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 Encerrada a etapade negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo

esiipuËao para contiatação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo

único do art.7o e no $ 9o do art. 26 do Decreto n.o 10'02412019'

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço

máximo fixado (Acórdão no 145512018 - TCU - Plenário), ou que apresentar preço

manifestamente inexequível.

9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações

de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da

remuneração.

g.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a

legaliãade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a

suspeita.

g.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública paru a realização de diligências' com

vistas ao saneamento das propostãs, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será

registrada em ata.

9.5 O(A) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por

meio de funcionálidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não

aceitação daproposta.
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9.6

9.7

9.8

9.9

l0

ESTADO DOPARANA

9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser prorogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o pÍazo, e formalmente aceita pelo(a)

Pregoeiro(a).

9.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante

eprocedência,alémde outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo

indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico,

sob pena de não aceitação daproposta.

Será adjudicado o ITEM para a licitante que ofertar o menor preço, salvo quando,
justificadamente, ficar demonstrado que é inexequível ou invióvel o lance ofertado'

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinarâ a proposta ou

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem declassificação.

Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando rto "chat" a nova data e

horário para a sua continuidade.

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do

licitante, observado o disposto neste Edital.

DA HABILITAçÃO

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificarâ o eventual descumprimento das

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1 SICAF

l}.l.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(httns ://certidoes- aof.apps.tcu.gov.br /)

lO.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio

majoritário, por força do artigo 12 daLeino 8.429, de 7992, que prevê, dentre as sanções impostas

ao responsável pela prâtica de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.3 Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por falta de

condição de participação.

10.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente'

10.5 Para a habilitação, será exigida a documentação relativa:

10.5.1 A documentação relativa à HABILITAçÃO ¡UnÍnfC¡, consistirá em:

10.5.1.1 No caso de empresário individual: inscricão no Registro Público de

Dnp¡s¡as-D4erceú¡s, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede'
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10.5.1.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade

limitada - EIRELI: ato constitutivo. estatuto ou contrato social em vrsor,

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.

10.5.1.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da

Condicão de Microempreendedor Individual - CCMRI, na forma da

Resolução CGSIM no 16, de 2009, cuja aceitação ftcarâ condicionada à

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.

A documentação relativa à qualifÏcação econômico-financeira consistirá em:

10.5.2.1 Certidäo nesativa de nedido de falência ou recuperacão judicial ou

e*trajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,

referente à matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data

não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste

PREGÄO, se outro prazo não constar do documento.

A documentação relativa à REGLILARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
consistirá em:

10.5.3.1 Prova de inscrição no .

10.5.3.2

10.5.3.3

10.5.3.4

10.5.3.5

10.5.3.6

10.5.3.7

10.5.3.8

Prova de inscrição no Cadastro de Contri ,

relativa ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de

atividade e compatível com o objeto contratual'

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação

de Certidão Coniunta de llébitos relativos a Trihutos tr'ederais e a

Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do

Ministério da Fazenda.

Prova de regularidade para com a EgzgIda-E$Ailt¡el do domicílio ou sede

do licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado.

Prova de regularidade para com a r¿zeBflg-!4uliçiD8l, relativa aos tributos

relacionados com o objeto licitado.

Certificado de Regularidade de Situação para com o @
Tem¡ro de Servrco fFGTSl.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Tléhitos Trahalhistas

íCNDIL 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 comprovaçáo 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

regalanzação da documentação, parapa1amento ou parcelamento do débito e

para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de

certidão negativa.
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10.5.3.8.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo

das sanções cabíveis.

Deverá apresentar ainda a DECLABAçÄ0JJNIEICADA:

10.6

t0.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.5.4.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO ID

t0.5.5Paraefeitosda,aslicitantesdeverãoapresentar,afim
de:

10.5.5.1 A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementar n' 12312006, de

14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n'14712014, de07 de agosto de

2014, deverâ apresentar juntamente com a documentaçño de habilitação'
¿ Declaracão de Microempresa ou F.mpresa de Pequeno Porte IANF.XO

Dâ.

10.5.5.2 Certidão Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
exFedida nela Junta Comercial do E.stado da sede da I.icitante, em data

não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste

PREGÃ.O, se outro prazo não constar do documento.

A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no

SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.

O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6o da lnstrução Normativa

SLTI/MPOG NO 3, dE 26 dE AbNI dC 2018, PODERÁ SI]BSTITI.IIR APENAS OS dOCUMENTOS

indicados nos subitens acima 10.5.1 - Habilitação Jurídicar 10.5.2 - QualifÏcaçño econômico-

financeira e 10.5.3 - Regularidade fiscal e trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios

apresentação.

Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) ou no CRC, o

licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o documento válido que

comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvando o

disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de

pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar no 12312006, alterada pela Lei

Complement ar n' 147 l20l 4.

Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade fiscal e

trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao

SICAF.

Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo(a) Pregoeiro(a) e sua

Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

No julgamento da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a

substañcia das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins

de habilitação e classificação.

10.11.1 O não atendimento das exigências constantes no item 10 deste Edital implicará a

inabilitação do licitante.

l1.ll.2 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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10.11.3

10.11.4

ESTADo po peneNÁ

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo,

e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicaçáo das sanções

cabíveis.

Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação

recairâ sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s)

para a habilitação do licitante nos remanescentes.

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante

será declarado vencedor.

11.1

11 DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREçOS

Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) convocarâ o licitante detentor da melhor oferta,

item a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a

PROPOSTA DE PREçOS AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para

tanto, o(a) Pregoeiro(a) fará uso da ferramenta "CONVOCAR ANEXO", devendo o licitante

anexar o documento utilizando o link "ANEXAR" disponível apenas para o licitante/vencedor.

tt.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e jri apresentados, o licitante será convocado a

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de

inabilitação.

O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (DUAS)

HORAS de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 07h30min às 11h30min e

das 13h00min às 17h00min, contados da convocação.

Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-

mail: licitacao@marmeleiro.pr.qov.trr. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá

entrar em contato com o(a) Pregoeiro(a) para confirmar o recebimento do e-mail e do seu

conteúdo. O(A) Pregoeiro(a) não se responsabilizarâpor e-mails que, por qualquer motivo, não

forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de

Marmeleiro quanto do emissor.

A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02 (duas)

horas, nãoierão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegaçáo, o envio da Proposta de

Preço, sendo realizado, pelo(a) Pregoeiro(a), o registro da não aceitação da proposta.

Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, dentro do

prarzo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo.

É facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada

ã inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no processo desde a

realizaçõo da sessño pública.

Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta d1f59os
afi.e¡lizada ou não atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) DESCLASSIFICARA e

examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a

apuração de uma proposta que atenda a este Edital'

I 1.3

tt.4

1 1.5

1 1.6

1r.7

I 1.8

I 1.9 A proposta deverá conter:
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tt.9.2

ESTADO DO PARANÁ

Proposta de preços, conforme modelo constante no Anexo II do presente Edital,
vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação

da proposta.

Preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.

11.9.3 lndicação de que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas,

seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à

execução doobjeto.

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data

estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, $ 2"

combinado com o artigo 66, $ 4o.

tr.9.4

11.9.5 Indicação/especificação do produto, MARCA E MODELO'

ll.9.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas

casas decimais (0,00).

ll.g.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender

todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de

desclassificação.

11.9.8 O(A) Pregoeiro(a) reserva o direito derealizar diligências para instrução do processo

sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos

complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

1 1.9.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado

no dia de suaapresentação.

A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a pronogação do prazo de validade da

PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão

formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no

caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.

Quando do valor total estimado da proposta final, ao realizar a divisão, o valor total pela

quantidade, caso o valor unitário de uma dizima periódica, o valor será truncado na segunda casa

decimal.

DO ENCAMTNHAMENTO DA DOCUMENTAçÃO

A documentação solicitada no item 10, em original ou cópias autenticadas' e a proposta original,

quando solicit¿das pelo(a) Pregoeiro(a) deverão ser apresentadas no pIeZg-E¡óIiEA-d9-E-Í¡fS)

d¡e!.úfgi!, contados da solicitãção do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, no seguinte endereço:

¡,n*i¿" fVlacali, no 255, Centro, Marmeleiro - PR, CEP 85.615-000. Aos cuidados do

Departamento de Compras, Licitações e Contratos e ao(a) Pregoeiro(a) responsável: Franciéli de

Oliveira Mainardi e/ou Everton Leandro Camargo Mendes. O envelope contendo os documentos

deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ,

número e ano do Pregão Eletrônico.

DA VERIFICAÇÃO DA DOCLIMENTAçÃO DE HABILITAçÃO
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13.1 Visando à comprovação da habilitação do licitante, serão consultadas online, em sistemas

específicos, as seguintes situações :

13.1.1 Estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
_SICAF.

13.1.2 Ter declarado no sítio Compras Governamentais a inexistência de fato superveniente

impeditivo da habilitação.

1 3.1 .3 Ter declarado no sítio Compras Governamentais que nâo utiliza mão de obra infantil.

t3.1.4

13.1.5

13.1 .6

Ter declarado no sítio Compras Governamentais que está de acordo com todas as

exigências editalícias.

Ter declarado no sítio Compras Govemamentais a "Elaboração lndependente de

Proposta".

Não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro Nacional de

Emprèsas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU),

disponível no Portal da Transparência (www.portaltransparência.sov.br/ceis) e no

Caáastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa
(CNCIA) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCEPR

Caso

haja algum registro impeditivo, o licitante será excluído do certame.

Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de

habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) o

declarará vencedor.

13.2

13.3 Ocorrendo a inabilitação, o(a) Pregoeiro(a) convocará o autor do segundo menor lance para

apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de

pi.ço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido

pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

t4 DOS RECURSOS

t4.l Declarado o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) abnrâprazo,durante o qual, qualquer licitante poderá de

forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse

direito.

lJmavezaceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação

das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,

apresentarem as contrarrazões em ignl prazo, que começará a contar do término do prazo do

råcorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus

interesses.

Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via

intemet, no site: www.gov.br/comoras/pt-br.

o recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeitosuspensivo.

14.2

t4.3

14.4

14.5
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14.6 Decorridos os prazos para os recursos e contranazões, o(a) Pregoeiro(a) terâ até 5 (cinco) dias

para:

14.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo

estabelecido.

14.6.2 Motivadamente, reconsiderar adecisão.

14.6.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente.

14.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

14.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade

competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar acontratação.

l4.g Não havendo recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicarâ o objeto ao licitante vencedor e encaminhará

o procedimento à autoridade superior parahomologação.

15 DA REABERTTTRA DA SESSÃO PÚIBLICA

15.1 A sessão públicapoderá serreaberta:

15.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.I.2 Quando houver effo na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não

comprovar a rcgalarização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, $1o da LC no

l2312006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente

posteriores ao encerramento da etapa de lances.

15.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

15.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail, de acordo com

a fase do procedimento licitatório.

15.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF,

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

DA ADJT.TDTCAçÃO E HOMOLOGAçÃO

Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro

lugar será declarado vencedor.

16.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será

examinada a àocumentação do segundo proponente classificado, na ordem de

classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a

todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele

adjudicado o objeto da licitação.

A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só

CNPJ: 76.205.665/0001-01
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poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo(a) Pregoeiro(a),

ou, quando houverrecurso, pela própria autoridade competente.

16.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição

do objeto licitado.

17 DO PAGAMENTO

t7.l O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da

Contratada indicada pela mesma, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do mês

subsequente da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto'

A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO
ESTADUAL, FEDERAL E MTINICIPAL) em validade para o pagamento.

Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de coneção por parte da

adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja

definitivamente sanado.

t7.2

MUNIC
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Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo

assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos de

Recursos Ordinarios (Liwès), CONV. EQUIP. TRATOR VEÍCULO e Emendes lndividuais

Impositivas - Transferência Especial. Os recursos orçamentários correrão por conta das seguintes

dotações:

DAS CONDrçÕES PARA ASSTNATURA DO CONTRATO

As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão no TERMO DE CONTRATO,

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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18 DA DOTAÇÃO OnçAUENTÁRrA

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

18.2 Somente poderá ocoffer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo
65, IL "d" da Leí8.666193.

18.3 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica

extraordinária, tampouco fato previsível.

18.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Licitações da

Prefeitura Municipal.

18.5 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,

'od" da Lei8.666193.

18.6

t8.7

l9

19.1

FonteElemento de DespesaFuncional ProgramáticaConta
04.4.90.s2.40.00.0020.606 0027 1.0s81925

9174.4.90.52.40.00.00r926 20.606 0027 1.058
04.4.90.52.40.00.0020.606 0027 2.049431

9434.4.90.52.40.00.00

10.01

20.606 0027 2.0491962
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cuja minuta consta como Anexo V deste Edital

19.2 O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio e/ou correio eletrônico para o

endereço fornecido pela licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressño e

a assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no

Departamento de Licitações da Prefeitwa Municipal, em até 05 fcinco) dias após o seu

r¡s¡ùins¡fo.

19.3 A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será

disponibilizada 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 prevista no item anterior.

lg.4 Para a assinatura do Contrato, este deverá ser assinado pelo representante legal da adjudicatária

(diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e procuração,

na hipótese de nomeação de procurador, e cédula de identidade do representante.

19.5 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando

solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito

pela Administração.

20 DAS CONDrçOES DE RECEBTMENTOÆXECUçÃO DO OBJETO

20.1 O prazo de entrega dos equipamentos seró de acordo com o ANEXO I do edital, após a

solicÍtação e emissão de empenho do Departamento de Agricultura e Abastecimento.

20.1.1 O prazo de entrega poderá ser pronogado, no interesse da Administração, diante de

pedido formalizado, feito ao setor requisitante até 2 (dois) dias antes do término do

prazo original.

20.1.1.1 Compete a ârea requisitante, no interesse e a critério da Administração,
determinar o prazo total da prorrogação.

Constatadas irregularidades no objeto contratual, a qualquer tempo, a Contratante poderá:

20.2.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinar sua

substituição ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

20.2.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

20.3 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente dentro do exercício financeiro vigente,

conforme Decreto de Execução Orçamentária.

2I DAS PENALIDADES

z1,l Comete infração administrativa, nos termos da Lei no 10.520, de2002, o licitante/adjudicatário

que:

2t.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta.

21.1.2 Apresentardocumentação falsa.

CNPJ: 76.205.6ó510001 -01
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21.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame'

21.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto.

21.L5 Não mantiver a proposta.

21.1.6 Cometer fraude f,rscal

21.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.

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

participação, quanto ao enquadramento como MEÆPP ou o conluio entre os licitantes, em

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666193 e suas alterações, no caso de descumprimento total ou

parcial de qualquer das obrigações assumidas, a Administração poderá, sern prejuízo da

iesponsabilidade civil e criminal, e observado o devido processo legal, aplicar ao fomecedor

registrado as seguintes sanções administrativas, segundo a gravidade da falta cometida:

2t.2

2t.3

2t.4

2t.5

2t.6

a)

b)

c)

e)

d)

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

significativos ao objeto da contratação;
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 10 (dez) dias, após o qual a

Administração poderá optar pela manutenção da sanção ou pelo cancelamento da Ata, com

as penalidades daí decorrentes;
Multa compensatória de 20%o do valor total do pedido de fornecimento no qual a

irregularidade se refere, no caso de inadimplemento total da obrigação ou, no caso de

inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação inadimplida;

Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, com fundamento no artigo 7o da Lei
lO.52OlO2, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais;

lndependenteménte 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'

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 posiuiròom esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será

encaminhaão para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do

Município de MarmeleiroÆR.

Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da

multa não recolhida ierá encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela

Procuradoria Geral do Município de Marmeleiro'

Do ato que aplicar a penalidade caberâ 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

plazo.
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21.9
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A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

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.

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 da

razoabilidade.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

DA REVOGAçÃO E AI\ULAçÃO

Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Marmeleiro o direito de revogar a licitação por razões

de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulála em

virtude de vício insanável.

22.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos

que diretamente dele dependam.

22j Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente

indicará expressamente os atos a que ela seestende.

22.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração'

22.5 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o

contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

22.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos

demais interessados.

22.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado.

22.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Marmeleiro.

DA FRATTDE E DA CORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as nornas 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 comp.omet". 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 constituamptëttica 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.

DAS DTSPOSIÇOES GERAIS

23.t
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O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios

do Paraná através do endereço eletrônico http://www.marmeleiro.pr.gov.br/publicacoes.php, e

no Portal da Transparência do Município através do endereço eletrônico

https://marmeleiro.atende.net/?p g{ransparencia#!/.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Prefeitura Municipal de Marmeleiro não será, em caso algum, responsável por esses custos,

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

Com fundamento na norrna do art. 43, $ 3o, da Lei Federal n." 8.666193, é facultado ao(a)

Pregoeiro(a) ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de

documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão pública.

Das sessões públicas serão lawadas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo(a)

Pregoeiro(a).

Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a), {ue decidirá, com base na legislação

vigente.

No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá relevar omissões

puramente formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente.

Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes,

prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o

integram.

Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de

cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda,

exóepcionalmente através de cópia acompanhada do original para autenticação pelo(a)

Pregoeiro(a), e serão retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo

pertinente a esta licitação.

Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal

ou procurador, com identificação clara do subscritor.

Os documentos emitidos através da lnternet serão conferidos pela Equipe de Apoio'

Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com número

de CNPJ. Se o licitante for mãtriz, todos os documentos deverão estar em nome da matnz. Se for

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria

nattxezaou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome damatnz

ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não poderão,

em hipótese algumã, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não

podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 daLei Federal no

8.666193.
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O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as condições

de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório.

Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação'

Não havendo expediente ou ocoffendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil

subsequente no mesmo horário, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na

Prefeitura Municipal de Marmeleiro.

Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a).

As normas deste PREG,Ã.O serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os

interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da

habilitação do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de

qualquer licitante.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Marmeleiro,0S de agosto de2022'

Jair Pilati
Prefeito

Termo de Referência - Técnicas e de FornecimentoANEXO I
Modelo Padrão de ComercialANEXO II

Ä.NEXO IN Modelo de Unificada
A¡¡EXO IV Modelo de de ME/EPP

Modelo de Minuta do ContratoANEXO V
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EDTTAL on pnncÃo N" 083/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 135 12022

MODALIDADE : PN¡CÃO BLFTRONICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para aquisição de um trator agrícola novo, uma plantadeira
pantográfica nova 7 linhas, uma colhedora de forragens nova, um distribuidor de

adubo líquido novo e um microtrator novo, atendendo as necessidades do

Departamento de Agricultura e Abastecimento

ANEXO I

Termo de Referência
ESPECTFICAÇOES TÉCNICAS E CONDIçÕES lB FORNBCIMENTO

I -DESCRTçÃO:

1.1. Constitui objeto deste certame a contratação de empresa para aquisição de um trator agrícola

novo, uma plantadeira pantográfica nova 7 linhas, uma colhedora de forragens nova, um distribuidor de

adubo líquido novo e um microtrator novo, atendendo as necessidades do Departamento de Agricultura e

Abastecimento, de acordo com as especificações técnicas adiante discriminadas, cabendo ao

Departamento de Aqricultura e Abastecimento, informar à Comissão se o equipamento ofertado atende às

exigências técnicas alvitradas.

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 cEP 85.615-000

AMPLA

Valor
Unitárlo
Máxlmo
Aceitável

Valor
Total

Móximo
Aceitável

DescriçãoItem Quant. Unld.

439.466,66439,466,66

diesel

transmi

tercerro
mínima

entrega

cab

CV

kg

se

todo

itens

de 0l (um) Trator Agrícola de pneus, novo,
e ar condicionado, com motor movido a óleo

04 cilindros, turbo, potência mínima de I l0
4x4, pesos dianteiros e traseiros, com

de levante hidráulico de no mínimo 4.500
de força, pneus novos de fábrica,

sincronizada, tomada de força com atuação

comando duplo, braços hidráulicos e
tanque de combustível com capacidade

200 litros. No geral, constando os demais

Com manual de operações e de peças e

de no mínimo 12 meses. Caso não seja

a solução do problema no próprio local onde

a máquina e/ou equipamento e havendo a
de transporte para a of,rcina própria da

fica sob a responsabilidade da contratada

com transporte, locomoção, alimentação,
e outros que por ventura se fizerem

do blema.a

os eficiente natrabalhos de forma0l 01 Un.

199.833,33 199.833,33Un.
Cffit

no

de 0l (uma) plantadora pantográfica nova
de verão), possuindo 07 (sete) linhas,

regulagem de espaçamento no mínimo de 45

no mínimo de 3.000 kg, com disco de corte
disco de adubo no mínimo 1416

02 0l

E-mail: I icìtlcat¡@-t¡¡r-Ur.tçlçil.tl.pt:.gll-u-,-ltr ì?(ç.0.¡-rir r mç-lç,iqr. ¡r r'. grr-v. br' - Telefone: (46) 3 5 2 5 -8 1 07 / 8 1 05
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polegadas, disco duplo de semente no mínimo 14

polegadas defasados ou desencontrados, dosador de

adubo, sistema de regulagem de adubo e semente,

reservatório de semente sistema pipoqueira, rodado

duplo, ccm 4 pneus novos de acordo com as exigências

do equipamento, capacidade total de semente com no

mínimo 420 litros, capacidade de adubo de no mínimo
800 litrcs. No geral possuindo todo o conjunto para

realizar o plantio eficaz das culturas de soja e milho,
Com manual de operações e de peças e entrega técnica.

Garantia de no mínimo 12 meses. Caso não seja

possível a solução do problema no próprio local onde

se encor-tre a máquina e/ou equipamento e havendo a

necessidade de transporte para a oficina própria da

propone:rte, fica sob a responsabilidade da contratada

todo ônus com transporte, locomoção, alimentação,

hospedagem e outros que por ventura se fizerem
necessários à perfeita solução do problema.

80.833,3380.833,33Un.

Aquisiçb de 01 (uma) Colhedora de Forragens
(Ensiladcira) nova, para colheita de plantios a lanço e

em linhas, com acionamento tratorizado, espaçamento

área totai, transmissão e acionamento por cardan ou por

caixa e cardan, comando hidraúlico, com 12 facas, com

sistema de afiar na máquina, plataforma articulável,
engrena6:ens com regulagem de tamanho de corte, com
quebra de grão, equipado com dois tambores

recolhed¡res, rolo recolhedor, serra de corte com
velocidaJe maior que o tambor recolhedor, pé de

apoio, comando hidráulico da bica e cardan. No geral

possuinco todo o conjunto para a plena produção de

forragens. Com manual de operações e de peças e

entrega æcnica.
Garantia e assistência técnica de no mínimo 12 meses.

Caso não seja possível a solução do problema no

próprio local onde se encontre o equipamento e

havendc. a necessidade de transporte para a oficina
própria da proponente, fica sob a responsabilidade da

contratda todo ônus com transporte, locomoção,
alimentação, hospedagem e outros que por ventura se

fizerem necessários à perfeita solução do problema.

03 0l

720.133,32Valor Total

65.333,3465.333,3404 0l Un.

Aquisi$o de um Distribuidor de Adubo Líquido novo,
tanque ile capacidade mínima de 6.000 litros, bomba a
vácuo, mangote de sucção mínimo de 5 metros, eixo e
rodado tandem e pneus novos, aro 16 polegadas,

agitador interno, rotação mínima do cardam de 540

rpm. Tampa traseira com abertura total. No geral

distribuidor de adubo líquido pronto para o uso.

Garanti¡ e assistência técnica de no mínimo l2 meses.

Caso rño seja possível a solução do problema no

local onde se €ncontre o equipamento epróprio

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-rnail: tiçitoçixl@ r¡¡trt-tçlç-irtr.nl-gtl.y.þr-|1.i-c-it-qç.Ér0?-Ø)tuin:l-t-lçLç-ixl'p¡.g11v..-br' - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8 105
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OBS.: Havendo qualquer dÍscordância entre a descrição e unidades de medida do CATMAT
e a do Edital, prevaleceró a descrição constante no Edital.

1.2. O valor máximo estimado da licitação é de R$ 828.485,71 (oitocentos e vinte e oito mil e
quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos).

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

sua assinatura.

2 -LOC/J.E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

2.1. Os equipamentos, objeto Cesta licitação deverão ser entregues (sem ônus de entrega), conforme

a necessidade do Departamento, jurfo ao Paço Municipal, Avenida Macali, no 255, Centro, ou em local a

ser indicado pelo departamento soli¿itante, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, após a emissão

da ordem de compra, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, onde será verificada a marca e

se o equipamento está de acordo lom o solicitado, reservando-se ao Município o direito de recusar

aqueles 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 ocorra motivo justificado

aceito pela Administração.

2.3. O prazo de garantiados equipamentos deverão ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da

efetiva entrega dos mesmos, sendo que estes poderão ser rejeitados caso estejam em desacordo com o
prazo acima descrito.

2.4. Os equipamentos deverã¡ ser entregues em conformidade com a ordem de compra e Nota de

Empenho.

2.5. Caso fiquem constatades inegularidades em relação aos equipamentos, ou mesmo não se

enquadrar nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto e imediata rescisão do contrato.

2.6. O não cumprimento da obrigação ocorrerá em penalidade, nos termos da Lei 8.666193'

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: licitacjÌç@.r¡alrneleir-tr.p::goy..br-/-liciglc¡slOZl¿)rr:irrnrel-e.ltq.pr'.gçrv.br'- Telefone: (46) 3525-8107 I 8105

havendo a necessidade de transporte para a oficina
própria da proponente, fica sob a responsabilidade da

contratada todo ônus com transporte, locomoção,
alimentação, hospedagem e outros que por ventura se

ftzerem recessários à perfeita solução do

43.019,0543.019,05

de um Microtrator novo, motor a diesel comAquisição
potência mínima de 13 HP, partida elétrica, pneus

novos & acordo com à exigência do equipamento,

com en<ada rotativas, sulcador e encateirador. No
geral mi':rotrator pronto para o uso e/ou trabalho.

Garantia e assistência técnica de no mínimo 12 meses.

Caso não seja possível a solução do problema no

próprio local onde se encontre o equipamento e

havendo a necessidade de transporte para a oficina
própria Ja proponente, fica sob a responsabilidade da

contratada todo ônus com transporte, locomoção,

alimentação, hospedagem e outros que por ventura se

ftzerem necessários à perfeita solução do problema.

05 01 Un.

108.352,39Valor Total
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2.7. As condições
encontram presentes os requisitos
contrato, na forma do artigo 62 da Lei já mencionada.

3 - DA ENTREGA DO EQUIPnVtnNtO:

3.1. Os seguintes itens, redigidos em língua portuguesa, deverão ser fomecidos:

a) I (um) manual de do equipamento;
b) 1 (um) manual de serviço
c) I (um) catálogo de peças

equipamento;
acessórios com os respectivos números de referência de fábrica de

todos os seus itens de

d) 1 (um) manual de
e) Relação de rede de
f¡ Termo de garantia

ESTADo oo peRRNÁ

no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em que se

Artigo 55 da Lei 8.666193, há substituição do instrumento do

do equipamento;
técnica no território do Estado do Paraná;

por intermédio de certificado, com prazo de garantia técnica

e serviços executados ou fomecidos, inclusive
impropriedades que possam comprometer a

mínima de 12 meses, a

de material) emitido
da data do recebimento definitivo (termo de recebimento e exame

funcionamento,
contratante, contra defeitos de fabricação, montagem e mau

de desgastes prematuros durante a operação e o emprego do

equipamento/veículo em norÏnars

4 - DA ENTREGA TÉCNTCI:

4.1. Realizada no local de a qual a entrega deverá obedecer ao item 2.1 ocorrendo no

período de 120 (cento e vinte dias) por técnico da contratada, para transmitir informações técnicas

o equipamento por no mínimo 2h (duas horas) com participaçãosobre o funcionamento e, também,
de operadores do Município, o emprego e os comandos. Detalhar os itens da manutenção

básica e os dispositivos de do equipamento, sem ônus para a contratante.

4.2. Ap6s o termino da

exame de material.
técnica a contratante da entrega emitirá o Termo de recebimento de

s - OBRTGAçOES DA A:

5.1. Responsabilizar-se pelo iransporte do objeto, de seu estabelecimento até o local determinado

para entrega, sem ônus para o Muniðípio.

às suas expensas, no todo ou em parte, o equipamento em que se

adulterações ou incorreções.

5.3. Responsabilizar-se s encargos decorrentes do cumprimento das obrigações

supramencionadas, bem como recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou

municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste

respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de

5.4. Responsabilizar-se pelos prejuízos causados ao Município de Marmeleiro - PR ou a terceiros,

por atos de seus empregados ou

5.5. Manter durante toda a do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela

e qualificação exigidas na licitação'assumidas, todas as condições de

5.2. Substituir imediatamente,
verificarem defeitos, quebras, vícios,

emolumentos federais, estaduais

contrato, bem como apresentar
Marmeleiro - PR.

e

5.6. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais

a promoção de readequações, seppre que detectadas

consecução do objeto conveniado.

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-mail: liç-i-taqao@uqrmçlç-irç-.U:,gtl-y-.þr-¿-!iç.it4-c-a-q-02-(d-r:ruÌ-cl9!-rg¡21"gç-v..-br'- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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5.7. Fornecer assistência durante oprazo de garantia

6 - OBRTGAÇOES DA CONTRA ANTE:

a) Promover o pagamento de com o contrato pré-estabelecido;

b) Realizar a fiscalização do uipamento entregue;

c) Fornecer todas as necessárias para a empresa vencedora do certame sobre a

localizaçáo dos Serviços
fornecimento.

demais informações necessárias parc a correta execução do

d) Ocorrendo pedido de

CONTRATANTE deverá
contados da solicitação.

reequilíbrio econômico financeiro pela CONTRATADA o

de forma fundamentada sua decisão em até 15 (quinze) dias

7 - DA FTSCALTZAÇÃO:

7.1. O recebimento do a fiscalizaçáo e o acompanhamento da execução do Contrato, será

e

de responsabilidade do Diretor do
portaria n" 6.38612021, Telefone

Departamento de Agricultura e Abastecimento, Sr. Sidiclei Risso

46) 3525-1885 a fim de verificar a conformidade dele com as(
especificações técnicas dispostas no mesmo.

7.2. Afiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor,

ainda que resultem de condições téönicas, 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.

7.3. O responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato, citado acima,

procederá ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento,

iendo 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 aft. 78 e 88 da Lei 8666193 que trata das Sanções Administrativas para o caso de

inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.

CNPJ: 76.205.665/000 l-0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mait: tjci!aei¡-q@.tníu::*eþirr.Dr'.stt-v-br/*üçrteç0402@rr:onçLqil-q"A!:gçu.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNIC IPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

EDITAL DE PREGÃO N" 083/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 13 5 I 2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para aquisição de um trator agrícola novo, uma plantadeira
pantográfica nova 7 linhas, uma colhedora de forragens nova, um distribuidor de

adubo líquido novo e um microtrator novo, atendendo as necessidades do

Departamento de Agricultura e Abastecimento

ANEXO II

MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrigatório por todas as licitantes)

A empresa estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico,

se houver), inscrita no CNPJ sob no ...., neste ato representada por ......., cargo, RG

CPF ................., (endereço), propõe fomecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito

cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico n'08312022, conforme abaixo discriminado:

lnformar especificação do equipamqnto, marca e modelo.

Informar Valor Unitário.

lnformar que a proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a

vencedora do certame.

Informar que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dÍas corridos, contados da data da abertura da

sessão pública de PREGAO ELETRONICO.

Prazo máximo de entrega dos equipamento será de acordo com o ANEXO I do edital.

Informar Agência e Conta para pagamento.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros' encargos sociais,

trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Marmeleiro, de de2022.

(nome e assinatura do representante legal do licitante)
RG:
Cargo:

RSXXX R$1 XX XX XXX

XXX R$ R$XX XXX2 XX

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: !iqitacao@l.sru:Ln-çLç-i-rtl.nr:,gqy.,6¡7 .l!-çg¡-¡c-rro-Q2(ùr-ui¡-utplç:irp,nt=gl.r-y,-b-L - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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EDITAL nn pnncÃo N" 083/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 13 5 I 2022
MODALIDADE: PNBCAO BTBTRÔWTCO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para aquisição de um trator agrícola novo, uma plantadeira

pantográfica nova 7 linhas, uma colhedora de forragens nova, um distribuidor de

adubo tíquido novo e um microtrator novo, atendendo as necessidades do

Departamento de Agricultura e Abastecimento

ANEXO III

MODELO DE DECLARAçÃO IINIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Ao(A) pregoeiro(a) e equipe de apoio

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

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

l) Declaramos, para os fins do disprsto no inciso V do art. 27 daLein." 8.666193, acrescido pela Lei n.o

g.}s4lgg,que não empregamos melrcres de 18 (dezoito) anos em trabalho 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 Administração 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 administradorþrocurador/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

contratantes ou ocupantes de cargcs 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 òomo 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 fomecidos.
8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) ..., portador(a) do CPF/MF sob n.o

para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente ao Pregão

Eletrônico nÎ **'r¡2oi22 e- todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no

instrumento convocatório, seus Anec<os e na Ata de Registro de Preços/Contrato'

de de2022.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Ncme Legivell Cargo/Carimbo do CNPJ)

CNPJ: 76.205.66sl000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: Li-qiþqírqg),uraruclçirqplgçrår-/-licjl¡tçoçú)2(Ù¡la-nrrs!çir-Q=Pl-.cev.-br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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ESTADO DO PARANA

EDITAL nn pnncÃo N'083/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 13512022

MODALIDADE: PR¡CAO grnrnONIICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para aquisição de um trator agrícola novo' uma plantadeira
pantogrófica nova 7 linhas, uma colhedora de forragens nova, um distribuidor de

adubo tíquido novo e um microtrator novo, atendendo as necessidades do

Departamento de Agricultura e Ab¿stecimento

ANEXO IV

MODELO PADRÃO DE DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO - ME/EPP
(papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, a empresa CNPJ no com sede na

......, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do

artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou

cooperativa, nos termos da Lei Complementar no 123106. alterada pela Lei Complementat no l47ll4,bem
assim que inexistem fatos superveni:ntes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legiv eU Cargo/Carimbo do CNPJ)

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
E-mail: lioitaf:¡tp@J,na!¡elgullptCtry.br-lüsitac-ítp-Q-?fdr¡¡rr¡æLe¡.ll,plgqv-bI - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUN C P ODE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

EDITAL DE PREGÃO N'083/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 135 12022

MODALIDADE: PREGÃO ELETROMCO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para aquisição de um trator agrícola novo, uma plantadeira

pantográfica nova 7 linhas, uma colhedora de forragens nova' um distribuidor de

adubo líquido novo e um microtrator novo, atendendo as necessidades do

Departamento de Agricultura e Abastecimento

ANEXO V

CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO ***12022

(Pregão Eletrônico N" 083/2022 - PMM)

O MUNICÍpIO DE MARMELEIRO, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ/MF

sob o no 76.205.66510001-01, com sede administrativa na Avenida Macali, n" 255, centro, Marmeleiro,

Estado do paraná, representado pelo Prefeito, Sr. Paulo Jair Pilati, portador da cédula de identidade civil

(RG) n" 4.352.883-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n' 524.704.239-53, de ora em diante

denominado CONTRATANTE; e a empresa *{<'k'**(t(t(, pessoa jurídica de direito privado inscrita no

CNPJ/MF sob o no r<{<*r<*, com sede na 'ft'&'l.'k*'l., no '*'k't('k, Bairro 'ßt<d<'ß'ß, Cidade de 'ß'k't'È, Estado do {<*<t<'ß,

CEp ***, Telefone ('k't'<) 'ß¡ß'r'<x**, e-mail: ****, representada por seu administrador, Sr. *'1"È'l.'*'r'd<*,

portador da cédula de identidade civil (RG) n" 'F'F'ß*'F* SSP/**, e inscrito no CPF/Ì\4F sob o no *c)k{<;*'**(**,

ã" o.u em diante denominada CONTRATADA, sujeitando-se às normas da Lei 10.520 de 17 de agosto

de2002 e à Lei 8.666193, subsidiariamente, e obedecidas as condições estabelecidas no Bdital de Pregão

Eletrônico N" 083/2022, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições

seguintes:

CLÁUSULA PRIMBIRA - DO OBJETO
Tem por objeto o presente instrumento a contratação de empresa para aquisição de um trator

agrícola novo, uma plantadeira pantográfica nova 7 linhas, uma colhedora de forragens nova' um

distribuidor de adubo líquido novo e um microtrator novo, atendendo as necessidades do

Departamento de Agricultura e Abastecimento, constantes no item 2.1 da cláusula segunda, de acordo

com os lotes relacionados no Anexo I, do Edital de Pregão Eletrônico n' 08312022, pafa os quais a

CONTRATADA foi a vencedora no ceftame licitatório'

Parágrafo Único
Integãm e completam o presente termo contratual, para todos os hns de direito, obrigando às partes em

todos os seus termos, as òondições expressas no Edital de Pregão Eletrônico n' 08312022 e seus anexos'

juntamente com a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGI-INDA _ DO VALOR CONTRATUAL
2.1 Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor

de R$ ****r<*rk** ******t< de acordo com a abaixo descrita

2.2 No valor contratado já estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução contratual, inðlusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administráção, materiais de consumo' seguro e outros necessários

ao cumprimento integral do objeto contratado.
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2.3 O valor contratual poderá ser revisado nas hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei no

8.666lg3,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 eletrônica parc a conta bancária

da Contratada indicada pela mesma, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do mês subsequente

da apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

3.2 A fatura deverá ser apresentada no Setor de Compras, com indicação da modalidade e número da

licitação e Contrato de Fornecimento, e Nota Fiscal emitida em nome da

PREFEITURA MTINICIPAL DE MARMELEIRO
CNPJ n' 7 6.205.66510001 -01

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

CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO 'I'¡F'I'/202I

(Vinculado ao Pregão Eletrônico N'083/2022 - 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.

3.5 A nota fiscaVfatura 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

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

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

iug".*to pela variação do índice INPC ocorrida no período, salvo a ocorrência do disposto no $lo desta

Cláusula.

MUNICíPIO DE MARMELEIRd?ý/

cLÁusuLA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de qu9 trata o presente edital, são oriundos de

Recursos Ordinários (Liwes), CONV. EeUIp. TRATOR VEÍcULo e Emendes lndividuais Impositivas

- Transferência Os recursos cotTerao conta das

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS, VIGÊNCIA E CRITÉRIO DE REAJUSTE

5.1 O equipamento, objeto deste Contrato deverá ser entregue (sem ônus de entrega), conforme a

necessidadJdo Departamento, junto ao Paço Municipal, Avenida Macali, no 255, Centro, ou em local a

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

autorização ã" 
"o-pru, 

rigorosamente de acõrdo com o ofertado na proposta, onde será verificada a

marca e se o equipämentõ está de acordo com o solicitado, reservando-se ao Município o direito de

recusar aqueles em desacordo com o pedido.
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9434.4.90.52.40.00.0020.606 0027 2.0491962

10.01



MUNICIPIO DE MARMELEIRd2T
ESTADO DO PARANA

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

solicitadopelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocolra motivo justificado aceito pela

Administração.

5,2 O prazo de garantia do equipamento deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses' a contar da efetiva

entregå do mesmo, sendo q,.te estes poderão ser rejeitados caso estejam em desacordo com o prazo acima

descrito.

5.3 Os equipamentos deverão ser entregues em conformidade com a ordem de compra e Nota de

Empenho.

5.4 Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao equipamento, ou mesmo não se enquadrar nas

exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto e imediata rescisão do contrato.

5.5 O não cumprimento da obrigação ocorrerá em penalidade, nos termos da Lei 8.666193.

s.6 - DA ENTREGA DO EQTTIPAMENTO:

5.6.1 Os seguintes itens, redigidos em língua portuguesa, deverão ser fornecidos:

a) I (um) manual de operação do equipamento;

b) I (um) manual de serviço do equipamento;
ci t ium) catálogo de peças e acessórios com os respectivos números de referência de fábrica de

todos os seus itens de reposição;
d) 1 (um) manual de manutenção do equipamento;

e) Relação de rede de assistência técnica no território do Estado do Paraná;

g T".-o de garantia concedido por intermédio de certificado, com prazo de garantia técnica

mínima de 12 meses, a contar da data do recebimento def,rnitivo (termo de recebimento e exame

de material) emitido pela contratante, contra defeitos de fabricação, montagem e mau

funcionamento, decorréntes de desgastes prematuros durante a operação e o emprego do

equipamento/veículo em condições normais.

5.7 _ DA ENTREGA TÉCNTC¡.:

5.7.1 Realizada no local de entrega, a qual a entrega deverá obedecer ao item 2.1 ocorrendo no período de

120 (cento e vinte dias) dias, pór técnico da contratada, para transmitir informações técnicas sobre o

funcionamento e, també*, opou. o equipamento por no mínimo 2h (duas horas) com participação de

operadores do Município, demostrandò o emprego e os comandos. Detalhar os itens da manutenção

básica e os dispositivos de segurança do equipamento, sem ônus para a contratante.

5.7.1.1 Após o término da entrega técnica a contratante emitirá o Termo de recebimento de exame de

material.

5.g O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, ¿1þ :*:ß:&***c,

admitindo prorrogação nos termos do art. 57 daLei8666193.

5.9 Havendo prorrogação, os valores poderão ser reajustado, após 12 (doze) meses, utilizando-separatal

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

cLÁusuLA sExrA - DAs oBRTGAçÕBs nl CoNTRATAI\TE
Compete ao Contratante:
6.1 Promover o pagamento de acordo com o contrato pré-estabelecido;

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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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;

6.5 Realizar a frscalização do equipamento entregue;

6.6 Fomecer todas as informações necessárias para a empresa vencedora do certame sobre a localização

dos Serviços e demais informações necessárias para a correta execução do fomecimento.

6.7 Oconendo pedido de reequilíbrio econômico financeiro pela CONTRATADA o CONTRATANTE

deverá respondér de forma fundamentada sua decisão em até 15 (quinze) dias contados da solicitação.

cLÁusuLA sÉrrivrn DAs oBRIcAÇÕEs DA coNTRATADA E coNDIçÕEs DE

F'ORNECIMENTO DO OBJETO
Compete à CONTRATADA:
7.1 Fomecer 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 observâncii das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal

constando detalhadamenté 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, l8 e

26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);

7.4.1 Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, 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 þrestãções 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, previdenciários, fiscais,

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

incidam ou venham a incidir na execução do contrato'

7.g Responsabilizar-se pelo transporte do objeto, de seu estabelecimento até o local determinado para

entrega, sem ônus Para o MunicíPio'

CNPJ: 76.205.665/000 I -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 l5-000

E-mail: li-çj,t¡¡ç-æ(àqìaulc-lçir-q.p.tC!l-"-,.þ¡-i..liç-it,lp-ilQ!?(4niutt-içlç-it¡:,nlgt-t:.þr - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



MUNIC ípro DE MARMELEIRd'q
ESTADO DO PARANA

7.9 Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, o equipamento em que se

verihcarem defeitos, quebras, vícios, adulterações ou incorreções.

7.10 Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas,

bem com-o pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais,

estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem como

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de Marmeleiro - PR.

7.11 Responsabilizar-se pelos prejuízos causados ao Município de Marmeleiro - PR ou a terceiros, por

atos de seus empregados ou prepostos.

7.12 Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais e serviços executados ou fomecidos, inclusive a

promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a

consecução do objeto conveniado.

7.13 Fornecer assistência técnica durante oprazo de garantia.

c¡,Áusrr¡,A orrAVA DAs sANÇöEs ADMTNISTRATIVAS PARA o cAso DE

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
8.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n" 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. I .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 aô enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer

momento da licitação, mesmo após o enceffamento 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 óbrigações assumidas, a Administração poderá, sem prejuízo da responsabilidade

ðiuil " criminai, e observaão 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) fUutta moratória de 0,33o/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 r. ."i.r" ã 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) fvfùtta compensatória de 20%o do valor total do pedido de fomecimento no qual a

irregularidadì 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, þelo prazo de até 05 (cinco) anos, com fundamento no artigo 7' da Lei

lO.520l12,sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais;

e) lndependentemËnte da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s)' 
ficarã1ao) sujeita(s), ainda à composição das perdas e danos causados à Administração

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
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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 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.

8.5 Em se tratando de adjudicataria 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 caberârecurso, 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.

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 no

8.66611993.

8.9 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 da razoabílidade.

8.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA NONA _ DA FISCALIZAÇÃO
9.1 Ao CONTRATANTE, através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar, a

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

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pela fiscalização.

9.2 O recebimento do produto, a fiscalização e o acompanhamento da execução do Contrato, será de

responsabilidade do Dirètor do Departamento de Agricultura e Abastecimento, Sr. Sidiclei Risso portaria

n"'6.38612021, Telefone (a6) 3525-1885 a fim de verificar a conformidade dele com as especificações

técnicas dispostas no mesmo.

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

que resultem áe condìções 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.

9.4 O responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato, citado acima, procederá

ao registio das ocõnências é adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por

parârietro os resultados previstos no instrumento contratual que será firmado entre as partes' Entre suas

ãttibuiço"r está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam especificamente no art.

7g e gg da Lei g666lgi que trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e

cometimento de outros atos ilícitos'

Parágrafo Único
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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 Eletrônico n"

08312022.

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

ðscrito, 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 indenizarâ o CONTRATANTE por todos os prejuízos que este vier a sofrer em

deconência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAçÕpS 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, $lo da Lei n" 8'666193.

$2" 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 CORRUPÇAO
As partes declaram conhecer as nonnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira,

dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nÎ 8.42911992), a Lei Federal n.o

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

àceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer

pagamento, åoaçao, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de

modo fraudulento que cônstituam prática ilegal ou de comrpção, bem como de manipular ou fraudar o

equilíbrio econômióo financeiro dó presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto

dËste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da

mesma forma.

çLÁUSTJLA DÉCIMA TERCEIRA _ DA PITBLICAÇÃO E DO REGISTRO
tncumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Diário Oficial do

Município, nos termos do Parágrafo Único, do art' 61, daLei3'666193'

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85'615-000
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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 Contratos e as disposições de Direito Privado.

clÁusur,¡, lÉcrryr¡, eurNTA - DA TRÄNsvrrssÃo 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.

cr,Áusur,A DÉcIMA snxrA - Dos cAsos oMISsos
Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Lei no

10.520, de2002,no Decreto Estadual no 24.649, de 2003, na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do

Consumidor, na Lei Complemenlar n" 123, de 2006, e na Lei no 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem

como nos demais regulamentos e norTnas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,

independentemente de suas transcrições.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA _ SUCESSÃO E FORO
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se, por si e

,"u, ,.r."rrores, ao fiel cumprimento do que ora ajustado, eleito o Foro da Comarca de Marmeleiro,

Estado do Paraná, para dirimir toda e qualquer dúvida que possa surgir a respeito do presente contrato,

independente do domicílio da CONTRATADA.

Marmgleiror'1"1"&'1"ß'l' dg 2022

MTINICÍPIO DE MARMELEIRO
Paulo Jair Pilati

Contratante

EMPRESA
REPRESENTANTE

Contratada

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
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Marmeleiro,25 de julho de2022.

Parecer Controle Interno n.o 19812022

De: Unidade de Controle Interno

Para: Prefeito de Marmeleiro

Trata-se de Processo Licitatório de no 13512022, na modalidade Pregão Eletrônico n" 08312022, do

tipo menor preço global por item, cujo objeto refere-se à contratação de empresa para aquisição de um

trator agrlcola novo, uma'plantadeira pantográfica nova 7 linhas, uma colhedora de forragens nova, um

distribuidor de adubo líquido novo e um microtrator novo.

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

10.520, de l7 de julho de 2002, do Decreto no 10.024, de20 de setembro de2019, do Decreto n" 7.746,

de 05 de junho de2012, da lnstrução Normativa SLTVMP no 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução

Normativa SEGES/IvIP no 03, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar n" 1.23, de 14 de dezembro de

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

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal n' 1.51912006,

de 26 de outubro de 2006, Decreto Municipal 7567, de 27 de março de 2007, bem como as norrnas

vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação.

DO CONTROLE INTERNQ

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 comuns, possui

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

Administração Pública.

Ressaltamos que no processo foram observados os prinoípios 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

princlpios da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

Análise da documentação constante no processo até a presente data:

l. Solicitação de abertura de licitação feita pelo Departamento de Agricultura e Abastecimento,

sendo verificada existência de justificativa parc a presente contratação, conforme solicitação

juntada as páginas 01 a 05.

2. A composição dos preços foi feita através de pesquisa realizada junto a possíveis

fomecedores, sendo juntado ainda documento de processo de outro municlpio, obedecendo

assim o disposto no art. 3o, inciso III da Lei n" 70.520102. Obedecendo ainda ao art. 69, inciso

CMJ: 76,205,665/0001 -0 I
Avenida Maoali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP E5,615-000
E-mail: lioitacao(â¡rnanneleirn.or.qov.br / licitacaoO2@marmeleilo.ur.eov.br - Telefone: (46) 3525-E 107 / E 105
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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. Foi juntado o Termo de Convênio no 504/2021 da Secretaria de Estado da Agricultura e do

Abastecimento SEAB.

4. Dotação orçamentária prevista pelo Setor de Contabilidade.

5. Declaração de adequação orçamentaria e financeira do Departamento de Finanças.

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

1. A modalidade escolhida est6 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 global por item, estando contemplado no

preâmbulo e no item 3.1.

3. O edital contempla no item 5.1 que poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de

atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento

regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fomecedores - SICAF, conforme disposto

na lnstrução Normativa SLTI/Ì\4POG no 3, de 26 de abril de 2018. O presente edital concede

tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades

cooperativas mencionadas no artigo 34 daLei no 11.488, de2007, para o microempreendedor

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n" 123, de 2006, alterada pela

Lei Complementar no 14712014, de07 de agosto de20l4.

4. O edital contempla a habilitação jurídica no item 10.5.1, regularidade econômico-financeira no

item 10,5.2 e regularidade fiscal e trabalhista no item 10.5.3, estando, portanto, contempladas

as exigências do inc. XIII, do art, 4o da Lei 1.0.520/02 e art.27 da Lei de Licitações. Além

disso, o edital relaciona as condições para participação 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 Município de Marmeleiro opina

positivamente, ao prosseguimento do presente processo.

É o parecer.

J****,ll-r'o
Luciana Aribi

Coordenadora da Unidade de Controle Interno

CNPJ: 76,205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitaoaoØ)rnatnreleiro.p¡'.eov.br / licitaoao02(Ama¡meleiro.ur.sov.b¡ - Telefone: (46) 3525'8107 / 8105



Marmeleiro,04 de agosto de2022.

Processo Administrativo n.o 13512022
Pregão Eletrônico n." 08312022

Parecer Jurídico n.' 37 3 12022

I - Da Consulta

Os autos onde transcore o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
n.' 08312022, do tipo menor preço em regime de valor unitário do item, foram encaminhados, a
esta Procuradoria Jurídica, nadatade 25 de julho de 2022,para análise e emissão de Parecer, em
atendimento ao disposto no artigo 38 da Lei n.o 8.666193.

Submete-se à apreciação o processo objetivando a contratação de empresa para
aquisição de máquinas e implementos agrícolas, conforme requerimento do Departamento de
Agricultura e Abastecimento.

Constam nos autos até aqui os seguintes documentos: requerimentos para contratação,
levantamento de preços, manifestação do setor de contabilidade e do Departamento de Finanças,
Portaria e Certificado de Pregoeiro, manifestação da controladoria interna e minuta do edital com
os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Modelo Padrão de Proposta Comercial;
Anexo III - Modelo de Declaração Unificada;
Anexo IV - Modelo Padrão de Declaragão de Enquadramento - ME/EPP;
Anexo V - Minuta Contrato de Compra e Venda.

II - Do Parecer

A minuta editalícia de licitação na modalidade Pregão Eletrônico em análise apresenta
como objeto objetivando a contratação de empresa para aquisição de máquinas e implementos
agrícolas.

O nosso ordenamento jwídico possui duas leis que integram o rol de norrnas gerais sobre
procedimentos licitatórios, quais sejam, a Lei n.o 10.520102 e a Lei n." 8.666/93.

A licitação na modalidade Pregão, disciplinadape\a Lei n.o 10.520102, em seu art. 1o,

assim prevê:

Erofu urø cl,funtctþal ão cl,{arrnolatro
E,t,

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

L3çl

"Art. 1". Para aquisição de bens e serviços comun¡ poderá
ser ødotada a licitação na modalidade de pregão, que seró
regida por essa Lei.

ø-'
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Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/0001-01

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

Pardgrafo único. Consideram-se bens e serviços comung
para osfins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualídade possam ser objetivamente
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado".

A anrilise das minutas de edital e de contrato será conduzida àlr;zdalegislação aplicável
ao presente caso, ou sejam, a Lei n.o 10.520102, Lei n.o 8.666, de 2l de junho de 1993 e

atualizações; Lei Complementar n.o 123/2006 e atualizações, que versam 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 contratação entendida
como necessiária, bem como a forma de execução.

Verifica-se a existência de estimativa de preços contendo o preço miíximo, em
obediência ao art.69, inciso II, alíneao.h" da Lei n.o 15.608/07 do Estado doParaná.

A Lei n.o 10.520102 que dispõe sobre o pregão e a Lei n." 8.666193 estabelecem
condições para habilitação nas licitações a serem realizadas. Nesse aspecto o edital contempla a
habilitação jurídica no item 10.5.1, qualificação econômico-financeira no item 10.5.2 e
regularidade fiscal e trabalhista no item 10.5.3. 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 global do item, estando contemplado no
item 3.1 do edital, como determina o inciso X, do art. 4o da Lei n." t0.520102.

O Edital contempla as previsões da Lei n.' 123/2006, alteradapela Lei n.o 14712014,
prevendo o tratamento favorecido para microempresas e/ou empresas de pequeno porte,
conforme disposto no item 5.2.

A modalidade eleita paru acontratação está correta, urna vez que se trata da modalidade
que confere maior celeridade, resguarda a ampla competitividade, a isonomia, reduzindo
despesas burocráticas atinentes aos demais procedimentos licitatórios.

A celebração e formalizaçáo de contratos devem observar os ditames da Lei n.o
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 licitação e facultativo nos demais
em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-
contrato, nota de empenho de despesa, autorizagão de compra ou ordem de execução de serviço.
O $ 4'do art. 62 dispensa o'otermo de contrato" nos casos de compra com entregaimediatae

Þ-
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integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência
técnica.

Em relação à minuta do contrato, verifica-se que contempla as cláusulas previstas no
art. 55 da Lei n." 8.666193.

Há informações acerca da disponibilidade orçamentaria e financeira para assegurar o
pagamento das obrigações.

Considerando as informações constantes no processo administrativo em epígrafe até a
presente data, sob o prisma estritamente jurídico, me manifesto pela continuidade do certame,
Processo Administrativo n.o 13 5 I 2022, Pregão Eletrônico n.' 083 12022.

É o parecer.

Ederson berto Dalla Costa
Procurador Jurídico

OAB/PR 53.299
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Marmeleiro,0S de agosto de2022

Parecer n'09512022

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, AUTORIZO, a abertura

do Edital de Licitação na modalidade Þregão Eletrônico n" 08312022, que tem por objeto a contratação de

empresa para aquisição de um trator agrícola novo, uma plantadeira pantográfica nova 7 linhas, uma

col-hedorá de forragens nova, um distribuidor de adubo líquido novo e um microtrator novo, atendendo as

necessidades do Departamento de Agficultura e Abastecimento, conforme requerimento nos autos, nos

termos da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto no 10.024, de 20 de setembro de 2019; do

Decreto no 7.746, de 05 de junho de 2012; da lnstrução Normativa SLTVMP no 01, de 19 de janeiro de

2010; da lnstrução Normativa SEGES/MP no 03, de 26 de abril de 2018; da Lei Complementar no 123, de

l4 de dezembro de 2006 e alterações; da Lei n'11.488, de 15 de junho de2007; do Decreto no 8.538, de

06 de outubro de 2015; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; Decreto

Municipal n' 1,51912006, de 26 de outubro de 2006, bem como as nonnas vigentes e aplicáveis ao objeto

da presente licitação.

Encaminhe-se à(ao) Pregoeira(o) e Equipe de Apoio para necessanas.

Prefeito

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
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Avrso un r,rcrreçÃo
pnncÃo rr,nrnÔNlco N" 08312022 - PMM - COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' I35 I 2O22.LIC
TIPO: Menor preço global Por item.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de um trator agrícola novo, uma plantadeira

pantográfica nova 7 linhas, uma colhedora de forragens nova, um distribuidor de adubo líquido novo e

um microtrator novo, atendendo as necessidades do Departamento de Agricultura e Abastecimento,

conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I - TERMO DE REFERENCIA.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 09 de aeosto de 2022.

TÉRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
2022.

INÍçIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PRLÇOS: às 09:00 horas do dia 23 de asosto de 2022.

Psra todøs as referências de tempo serd observado o hordrio de Brøsília (DF).

LOCAL: www.comprasgovernamentais.sov.br "Acesso Identificado no link - licitações".

AQUISIçAO DO EDITAL:
www.marmeleiro.pr.gov.br.

TNFORMAÇÕES: Ø6) 3525-8107 ou (46) 3525-8105

Sites www.comDrasgovernamentais.gov.b¡ e

sto de2022.

Mainardi

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I

Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
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PORTARIA N" 6.685, DE 21 DE JANEIRO DE 2022,

Nomeia Pregoeiros e Equipe de Apoio e dá

outras providências.

O PREFEITO DO IVTUNICÍPIO DE MARMELEIRO, EStAdO dO

Paraná, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto no art. 3o, IV, da

Lei Federal n" 10.52012002,

de Pregoeiro:

Titular;

Suplente.

Eletrônico;

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, Matrícula 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 abeltura 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 rnenor preço;
VI - Conduzir a sessão pública presencial e via interntt, 

töftflÉffi"CO,^¡
VII Verificar a conformidade da proposta com oO &&IGôNAL

estabelecidos no instrumento convocatório;
Vil - Dirigir aetapa de lances; î 4 jLiil. 2022

IX - Verificar e julgar as condições de habilitagão;
X - Indical o vencedor do certame;
XI - Elaborar e assinar a Ata do Pregão;
XII - Conduzir os trabalhos da Equipe de Apoio;
XIII - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

ATU RA

XIV - Receber, examinal e decidir sobre recursos e encaminhá-los à
autoridade competente, quando mantiver sua decisão;

w-w-w,rnarrneleiro
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XV Encaminhar os processos devidamente instruídos após a

adjudicagão 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 - Zelu pola obsorvânoia dos atos ossonoiais do pregã0, inolusivE 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

apuração 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 1 8 de março de 2021 .

Art,7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Marmeleiro,2l de janeiro de 2022.

PILATI
de Marmeleiro

CONFERE CO¡/
O CRIGINAT

1 ¿ JUi¡,

Publicada no DOE no ll57 , de 24 de janeiro de 2Q22.

w ww, marmeleiro. pr'. gov. br

ATURA
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HISTÓRICO DO PARTICIPANTE

Nome:
Franciéli de Oliveira Mainardi

DisponibiiidaCe:

1 1 I 01 12022 a 31 I O1 I 2022

CONTEUDO PROGRAMATICO

EI

Curso:
Formação de Pregoeiros - Teoria

Carga Horária:
20 horas

\,)

Noia Final
100
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Certificado regÍsbado na Escola Mrtual.Gov - EV.G sob o código u0ol6066819xosrr.
Este certificado foi gerado em 12lO1f2O?2 às 14:01 horas.

O preserÉe certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar,
informando o codþo acima na opçáo Validação de Docr.rmentos no endereço httcsJ/www.escolavirtual.qov.br.

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos c¿rsos em que o participante alcançou æ requisitos
mínimæ pana aprovação antecipadamente.

Þf\
,Fr.fa\

r;'l; -it 7 ! - í, \ l./'i ü û I - û t'

Enap
:l:ccir il:cicnll jc

:'i¡ini--i:=ção ;¡:-=l ica

Módulo I - Conceitos Fundamentiais.
Módulo ll - Fases do Pregão Eletrônico-
Módulo lll - Pregão Eletrônico - Openação parte 1

Módulo lV - PregãoEletrôn'¡co - Operação parte 2

ôoo

EI

EI



Conferido à: EVERTON LEANDRO CAMARGO MENDES

CPF: 105.054.709-85 Município/UF: MARMELEIRO-PR
ENtidAdE: MUNIGíPIO DE MARMELEIRO

;ventO FORMAçÃO Oe PREGOETROS: RESPONSABILIDADE
FINANCEIRA E EQUIPE DE APOIO

Data/Período: 13 DE DEZEMBRO DE 2018
Local: EGP ONLINE

Carga Horária: 16 horas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Certificart:rps que o(a) participante ccrncluiu o
"Curso de Forrnação d,e Preg<)eiros¿' rninistrado pelo

Trif¡unal de Contas do Estado do Paraná
ç\JF<S9:l'RESENÇl,qL cLrRs:cJ ()NLtNt

PlanciJatÌêrrto e.tonTlo cle refÊräneiq
P(rbllcldallo. trnÞug nação.'e. pedfcl'o dcì

€'sclA r'€clnì e ntos
.SoÈ6tlö ÞL'rbllc€ do Þroer6ô

Adj uct ¡g€¡çiä.o e l'¡o molo g.a ç ã o .An u.l aç ëí o e
ioÝoçrâção
:SançEes

RosfronsaÞll¡i5aclo do .pregoelro. e eqLrlf)e
de 'apôlo

Curitiba, 10 de Dezembro de 2019

fJá5rc<

CONFERE COA.4
C CRIGINAL

i i Jüti, 20ZZ

AT LJRA

Hello GilbertoAmaral
D¡retor da Escola de cestão Prlbllca

Nestor Bãptlsta
Presldente do Trlbunal de Contas do Estado do Paraná

https://servicos,tce.pr.gov.brlTCEPR/Tribunal/SISEGP/SlSEGPValidarCertificado?codigoValidador=562ddBd5-e54c-42Í2-88ef-
f69d0 1 5bf803&nrCPF= 1 0505470985
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OficiaiU
Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu

Avtso DE LtctTAcÄo
PREGAo ELEIRóNtco N" oszpo22

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
.EDITALDE LIcIIAçÃo

coNcoRRÊNclA puBLtc¡u boslzozz - ptvrt¡

PR0CESS0 AÐtr4tNtSTRATtV0 No 0s4/2022.1tC

I tì /.ì rt ASSOCTAçÄOREGTONALDESAüOEDOSUOOESTE

AK$58y',.nËä:t',i,ff i,iî.ij3'¿ãîtÁ''trr,::i,f 
ig

Ârffio Ë*
^rtror¡oomhi*äåã-ffi¡7mt =::R
RrcaRoo aNioNto oRnNÃ

Prskl€nte da ARss

RESoLUçÃo N.8z2o2z
9âlit ¡AOA|2O22

DISPUTA:08i30 hoEs.

LOCAL:
o horárlodo BÉslllâ (DF).

Novs Prslâ do lgusçu - Psraná.

ão obielo
da Prolellura

sm dlås úlrls, nd

NovÐ Pnl€ do lguqu - Pr,08 d6 ag6tode 2022.
SERGIO FAUST - Profelto lt4unlclpal

Prefeihrra Municipal de Salto do Lontra
EX'ÍRÂTO DE CONÎRA'|OND 177t2022

OEJETO: @nlrãlação de empresa espec¡aliada em loeção de
sollwaæ de gestão públiø, lnclu¡ndo conveEão dos dãdos
pré-exbtenles, lñplantaçào dos gistemas, manutençåo que
gaEnla as alleEções legais, cotrelivãs e evolut¡vas, suporle
técnlco vla telelone, acesso Emolo ou vlslla "inloco' e
lreinamento dos usuários dos sislemas, paE alender a
demsnda do munlcfDio dè,qalld dô I ôñkã/PR

Sãllo do Lonka, Segunda-Fe¡ra,08 de agoslo de 2022

FERNANDO ALEERTO CADORE .
Prelsllo Munlclpal

tiltnil) of ß^ttrrclCAo DI |ttrÌils^ D¡:t,tcD^ç¡o È.o1020II
rliúiñilùtr m txho tr dtr.d, ta d¡ lù¡ 3 16[, n^1nÌftr ù ÞlsrlNs¡ Dtì t tcf^çÀo À.0]0¡:0:¡,

.dû.bldÂ¿ ¡ hdilrrsd.mTrqinrE tonF¡'r.ñrñù6nil.¡n.nb EÈ i Fñh4&h Àr¡ñLt¡il. nùñdñdùù
i!Ýrildìrr ù u(rÚnr.¡r. d. siod.. Mr kdor d! &,ñ.¡tr(u itøu¡ ø msm ¡i¿,rl¡inilio 

".

^ 
rhri¡{i. d!ÿùñl q rn.trú?ú' rù r<fmN d{ r[,bÉr, ú¡Edi Ft¡ c.'ihilù f.mmkrh d.

Lt,Bù'Éd.úrFhroñiiidr.lorfr tillrLoJ.eù,hþil.dt;iltrrhrrn;,.bñi,qur(.irilidil 
^OtL 

ttfDtC^VfNTOS LtÞ^, iN.¡È iocN¡, ñ.¡0.!æ.ltf.Mtf¡,
l¡.hi llf l,ß10ù0([irnilt.riùr.dq I d.¿r(iil,
(l,rnhd¡r ()ìNtnntt!{olftaoo Dt¿ tno¡t/tils t(xE¡^r_^Ìr:s t.roÀ¡ tmih ho (:N¡l i.
vrh¡ n3:2l|,rDrdilrrilr.dn,.
cnihr¡il 

^NroMtot 
DtsttrtnutDon^ Da ÀtEDt(^Mt\r(rs t,tD^, L\i[! F (Nt, f Lr'Jxuot.

ViltrÈ nf 7l0,mtdqßnot. Ýùil. ßti
q¡irhhilúr rol.tgUl DrSIRnrLrnxrtr^ DE MnDrc^f,tN f)S ¡ ¡)^. tñ.dh i. CNt'J n ¡, 9Jr_1 t ltrÐt.t!,
Vilon nS t..ro,m(ùF 

'nil.Òid¡ ndl.
cb¡r ÞLilr: nr)N I^ñiliD l,^r(Nt^( fnr n(^ r. n)¡. tñ!dhr nd (ñt, n o: fió.eÊdÐr.si.
ÿil¿z R1 | lt.0lßrñ¡,rJ.¿{rEilht,
cirkñrÀrir 

^t,ninrÍDù^üntÁt,Mtiotcoills¡t1^t,^R 
LTo^, rtr¡rilh tr,cNn, ñ,m,t0:00)bm¡.0r.

\'.1ôn F3 l,rlD,hrutr' nill. J0^ñrùr ¡rIsrrr.tn,
1'rlúrTd¡¡r Èt ß:t!,@n,ior¡il É¿u.ñrùr.dqFm ¡ lielciil.
Irrrhdhr 0 ÞpñMk Ýil d.'rLilo n¡ ô 11. ût&Lho qDlfot d¡,, ftl dn lntr d,srRnr ¡ r,ñFdn ù ní¡

ihhrchto.0t dcù!ur,d. !0I1,
tlil'k'Jir¡thtt

I,E(r.

rtrrc^o rrErR0Nrco ñorra¿ì]l'ÍìiìÌl$i&'lR. r*"rùfrÝß î^u ùrÉ E ,r¡
ttoo:gr 

^niilNtstÈf 
rtrD N lta40l¡n,tc

rt¡o: Mriil rnr!ç[ù,rFÌ hntr,
onrÍTor c¡dnr{¡.t dr.rir$ nE rqtrhtió Jr il4 r¡ril à!t.^h n"!o, tr,r ilonhJd,r sñrú,tfq ¡N¡,
hhn. 

'øh.ôh.ô4 & rùtú. iiÿ!, rñ dLflrilHilrdù ¡dilb trqilt" i.,o 
" 

uii ñr(dnb,lh,.: r!ill¡úa nfre¡iùJs à r¡FùfEfr. dr 
^ÿtutur¡. ^tÈiñiñro¡ 

nnfuil¡..rFtf.4[s.qù¡ñridilo ñtr{ús D
^r.¡n 

r. 1tì{ilor)t¿fi titIiIlìN(t^
nECLÛllENIO¡¡StIrOPOST4Sr á.!rf tLdrúlUorudi &h u4{add0¡,
Lf.,rlr.lyÌ l9-r!¡9r.!ili.lyrg r'Às ¡¡or.,srÁsr 

^'¡À,û,m 
hôñrdn¡h rid;.;,-,¡ d.,ì,r.

rNrcro D^ sr$^oDEotiFùr^ Df, pncços¡ i!.@:qjù¡ilra¡¡rù mtffiran tâ¿6 ¡\ îl¿anilü ¿. ttñtñ t¡J úÝMtn o nuJiln ¿. nnút. pt).
_ !lar:!t!+g¡r¡ryo(!rr,!@r -^ft o rhrrn(irr ¡l I'ir. rr¡n-".

^Q_UltlçÁO 
DO f Oll^L' !kd bù,lrD¡ElN¡¡iorrhh.!ûJtr d NMurßr¡¡Cq,¡r,

INFÕn!ÂçOP-çr (ó, ]!:1,ßt07 ù laúl J!t¡ti!
Mr¡ilctñ.03¿(n96rod.¡ur:
Fnrndfl¡ d. Oilr.tñ 

^filtr¡rf¡^FilÁ

Tlpot ¡¡alor olerla.

Avtso DE H0M0L0GAçÃ0 E ADJUotcAçÄo
Em flmprim€nlo æ d6pocl0 n0 ed. 109, parágrálo 10 da le|0,666ß3lomae oublæ e hore
l0g€ç¿o do peedimmlo ilcllalóño en eplgtrb 0 a Êqudi;4åo do otjeto paa ó prcponenle:
Aempress INDUSTRIADE FERRAMENTAS llupORAñGALTDA, Iisciltaìo CNpJ sob
o no 47.232.612/0001-73, com valor mensal do aluguel no ltem 0j ds Rg 1.530,00 {um0ll e qulnh€nlos € ldnla r€als).

Mormoloko.05 do ågoelo do 2022.
PauloJak P¡lati

Pr€fello dô Mametelro

RES0LUçAo N,. os3/zoz
. DAï408/08/2022

SUMUIA-Aulorizao consórcloa lmplanl8to rslellódo para sus seryldors e dá oulrcs
providán.clss.

RICARDOANTONIO oRTINA, PRESIoENTE DÀAsSocIAcÃo REGIoNAI DF SAI'I-p.lD0_suDoEstE 
{ARss), N0 us0 DE suAsATRtBUtç0Es LEGAts EM coNÈoR.

MTDADE cont o EslATUlo, ApÖs ApRovAçÄo DAlsóe[¡eLEtÃGÈ.RAL dió¡ñÂ-
RIADE 18 DE lvlARCO DE 2022. o:
CONSIDERANDO o tempo oxlguo pa¡ã almoço dos soN¡dorss oúbilcG lumâ honâì
Þem c0m0 as pocullorldados do locãllzaçåo dã ssds do consór;b, 6 I oxislå¡cb dä
ombìsnls d6l¡nado a lsl lìñalldadg naB luas depsndllnclos.
RESOLVE
Arl. l' Flcs o consórc¡o públlco autoilzado I lmpl8nl0r lunto às lnslolacöes da sode ãd.
-mìnlslralivadsslo, o rofellódo para 6 s6us soNidorrs à colaboradoreí:
0t0 0 rrhllório of€rocoÌå dbiåmonto o 6lmoço, em dtôs do €¡podb;b nomat, e/ou
oulræ rof€lçögs sm cssos oxc6pclon0¡!:

020 Conldera'$ seruldor público do consórclo, aqueles qw perlencem ão quadro p¡ó.
.pro, Dem c0m0 oulrs conksladG alrav& de p@3so s€lel¡vo, eslagláilos o caigos
sm coml$áo;
Ad.2'Ai d€spssas com mEnule¡Çãodo rof€llórlo Eotão cusleadasl
l,- Polo consôrc|o, os gætos con a manulenção da lnstalação f¡slø do relsitódo (tnctu-
-lndo9ås dc @¿nhâ)€ o psf,loal necossåilo pam a proparáçàodas rsfelç¡esl
ll.-.do.fo¡m! @mpârlllhada, onke or scruidoics, es doiposás com a aqútsbdo ¿o pro-
{uros rnorsp€n9âvels lEÉ a prsparação dss r€lelçödsi
510 Hâwd å nom6aç¡o de umå @m¡!sóo, @mposlE por lrós seryldoros. ouo s0¡á res.
-pon!åvel pelo acompanhame0lo, aqulsl@, l¡s€llzæåo e cobfanæ dos valorss dov¡-
'.d_o!!b-ell 

-c9!0 
qslq flxaçáo do valor mensat da Eilmeôtaçåo;

AssoctÀçÀo REG|oNAL DE sAúoE Do suDoEslE
CñPJ 00,333.6781û001-96 - Fono/FBx 146) 3520.0900
Rg{ryla Contomolitórto Tretano, no 5d1,'BatroÄgua Branø
CEP nô 05.601.970- Frãncls@ B€lkåo - pR

S2o 05 seryldoros conl¡ibuhão de a@do com o vator lìrado s rugoddo pEla comlssáo,
quesôÉ rsalusladode a@do com a3 varlaçõ€sdo morcadoi
$3oAmmlsrào_manl€d roglslro adequado ácarq dãs comdas 6 saldæ, receblmenlos
0 pagåmonlG, bem como €csrca dos cuslos s preços dos rolelçöo!i
S4o O csrdåplo o I qusntlÍcação dos allmonl$, Dddoråo sroilabelecldos Dor nulrictô.
-nlsla qu€ faz part6do quådþdg ssNldorgs da onlldådo:
Arl.3'.0 cuslolo dG al¡mônlot quo compelem ãos s€Nldorgs podsrá ssrdesconlãdo om
Iolhå.do-pagamonlo,tåso sej6 proæd¡da aulodzaç5o do soNldor nsslg senlldo.
Arl,.4' A sv€nlual dlferença onke o cuslo da rolaiçåo o o valor psgo pglo seru¡doi em
nô¡humå h¡pót€sÞ lntegrsÉ s rsmunemção d6b; independenËmlnti do vtnculo quÀ
o llga æ consórclo.
Ad,-s' FlË lncluldo no Plano Orçamenlârlo e Dlroklzgs Orçamonláila3 para o ex€rclclo
de 2022, a segulnts ação:

AVISO

mão de
ds lmDlanlacåo/ox€cùcåo
fomeilmontó do mabñàt,

cmsldorando
da Auloddad6
âdêquaçåo da

de2022.

,),((

+

Prefeitura Municipal de Realeza
AVISO DE ALTERAçOES

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do paraná; torn8 púbt¡co e

MODALIDADEI PREGÄO

para conheclm€nlo

€dllal sbalxol
't38/2022 pRocEsso LtctrAlóRtoi N"

208/2022 TlPor MENoR PREçO POR tTEt\¡
OBJETO; Conlralâ9åo d€ Empr$a ospælalizada parâ reallzaçto da €xamrs laborato.
r¡als d€ u¡gåncls e em€rcôncla,

As ãll€râçód dlåo dhpdtoi nos qu€nl¡dådæ dot ¡tons e na dålå docerlamó.
Rosleza, 08 dE Agosto da 2022,

DIANABAMBERG
pregosha

AVTSO DE L|CITAçÄO
A PREFEITURA DE REALEZ^, Estado do paBná, tona públtco e psm conhedm€nlo
dæ lnlor6sados que fsrá reållza¡ L¡cllaçåo, nã Eegutnt€ modaltdod€ 6 æroctodsilcasi
MODATIDADE; PREGÄO ETETRÔNICO N" I45/2022. PROCESSO LICIIATORIO: N'
213/2022- TIPO: MENOR PREçO POR llEM,
OBJETO: Foma@ då Roglstro do Preç6 par0 sv€ntual squhlção ds molorlal do €n-
fmôgeB 6 hGpllalar paru alondor!s n6c6sldads do prcnloAlondlmsnlo Munlclpal.
sEssÄo DE otsPulÂ: Dto 24 deAgolto de 2022 à3 08:30h
FoRMALIZAçÄO DE CoNSULTAS: O rsfeddo ed[8t poderá sr obildo lunto åo selor
de LlcllEções do Munlclplo ds R€atozå, ô pårlhdo dla OS dôAg6to do 2ô22. durãnto o
ÞÉqds oxpodle0lo da Prel6llura, ãlravás d€ lollcilaç¡o vta o.mailr llc¡tãc¿o2@roãlÈ

v.br

. .,tAELElRôNtcorcoMpRAsNET
Roålezã, 04doAg6tode 2022.

OIANABAMBERG
pregoehs

Prefeitura Municipal de Verê

^Ýlso 
nt: t,r0 r^ç¡o

¡nE(;lo Ìt.E,rRôNtfl ) Ý 0i!D0tr _ titñt
¡nocF.5þ 

^D¡t 
titsfMTtvo ¡. I ¡r¿D ¡.ttc

1 t¡o: Àknr ñrurrrttF hri,
ontr:Ír:thNd¡rtrril.hrrcßFauin""srilirir"ì,F,rtrú"6¡dn.ß,Àflúnuùilñ.tjrqil..irôilr
¡ ùo n'M¡ e ñuildr¡! d¡ Mm.h&. nR. . ùiñrFft d¿ ¡ Ètqto ù Túùrdo _ !f R d, úr¡Ns C;¡r¡h¿¡ßFdrrl0ùdArhlo rtrllorì dcùn mtt¡,h (r¡dNc¡ñtto{k. îr,¡,¡Jí¡k.úbid iñ^r¡o t.rr nf,fr Dtr trr¡fn¡N. r¡
RfCIntitlÍ)DÀ+noro$T^ai ¡ pñLdrtrr'ri ridr rtrilr md! i.¡,rhft rnrr.
T-AÌ-lÍflô DO nECE0tÀtEMO D¡3 nno¡os1rs¡ Mj¡&ur@@.lFxfD D^ s¡ìssÀo¡E DtsIUf¡ Dt, tRÍ(tß, bMr h!il¡ndL,¡ r.rFhd. rirr.
Ddil núû il t&ililr.t tu httot?t¿ ôrt.ã\d¡ ¡ 6!Át. tr thrdù ¡nD,--bc^L¡ qlüÂu@ufi drkù.^.Èd tü.nilrdil. ño dr, lOrqo.-.
¡Qtn\lçÁo.rD RDnÀLr s¡FEj!d!l'"ryo.--r¡.-. r..ì'Ulu;tueßU
lñ¡lrRil^cot_q ttt r!:tildt uú l.4r !$t.r tß.

Mlirktñ, d dr rgriþ ù 102:,
¡ãidùl d. O[ÝdE dr il.ti.Ét

¡FtFt6

gúmxlr - Abr. um Crádilo
SUPLEMENIAR ño ôrFmêntô
vlg.nlâ. . dá ouk! DroÿtdÄñctås.

Rrc^RDo aNroNto oRTrNA, pnEFE[o pREatoENTÊ oÄ Assoct^ÇÃo
RESToNAL DE _saúoE Do suDoEglE, EsTAoo Do p¡aen¡, no usã
oa8 arRtBUtçöEs euE LHE s^o coNFeRtDÀs E,

CONSIDERÂNDO o ooñ[do no !r. n. t2 d! G.otuçlo 
^" 

124n021 d. 03 d.
d€zômbrc d! 2021 .pþvãd! nr ã$ômbbtr 9!ru1 !ù.odtñ¡d! do drd
o1t12t2021:

RESOLVE:

Al, l. - Fle lbãdo no Orçlmênlo Gcr;t dåA!rcctrçáo Rlotonãt dû SâUdo do
Sudo.llG, pr¡! o E¡õrcfcto d6 2022. um Cddfio SuÞbm.nt¡r no yrtor dô R!
400.000,00 nr. rágu¡nt¿! dot!çöê! oryámðntádâ!:

0r,3002 cÀPa aoilt

10.302.1.2.4 CAPSAOilt

3.3.N.3s.00(039)(321) Ouûoi !!Nlço! d. trfcâro, F!!o! Rtlõo.ooo,oo
luildÈ¡

01.400!

10.r0?.r.2.!

¡.3.00.30.00(016) {00 1 )

SERVrçO OE 6^UOE EXTERNO

ComF ComÐdllhåd.

onJ[rDr conràr'Érù ¿cnhrñu ¡16
IxDú¡nrirr riltohilh, ..trfilD¡

CONIRATO DE

F{id¿r¡ d¡ rIr(tn Àrili¡ñt¡

EnNo 0E H0Ìt0t0G çioE^oJUDtc çlo
uorrç(o: seræz^ noöerorut^ orsrÉtse

mETo m4h&rry6i6ñun*rmrpii4moræiü sdr 8ifu úrMMdr.
En cunù¡do æóÞto mrti0. Fá9r6b t 6 td 86a0. ú Zìdoidro & tS3, tdÞsp(fl@o
rædlúdo d. f¡ilqio w qlûûlr, oFú.drr¡do 4t hcodq{sl do dÍû¡o.ildu Èø tu lm .

Vdd tctil dü 0.i16 cm ¡ lldkÈ d 5{I?022r0bF6d RS 3 $0,m (trk Nt o Ord¡t[r{6 R€dr).
Hmol090 . 4udtø 6 F6cnto thilq¡o,

Vorè. Pn. 09 do q6lo rio 2012

¡DEr'UEa Fqÿi
FREfflto iluNtctP r

O Prelolto do l\4unlclplo de VeÉ, Estado do paraná, com baso na Let F€de¡al 8.666/93 o
leglslaç¡o complomsnlar. tomâm públlco oxlralo do 2'TarmoAdlilvo de Conlr8loi
PARTES: ¡.lunlclp¡o de Ve¡ê - pR o a smpG6a CORDOVA E BORTOLINI.
ESPECIEi Conl¡6lo nô 73/2021 - C6rta Convl€ Nô 3/2021.
OBJETO|Aqublção ds lìltros do uso automoilrc para wlculos e máquln8s da fotâ mu-
nlclpsl dêV6rè.
ADITIVODEMETA:0CoNTRATANTEpaoaråàCONTRATADAovalord€R$ i6.84r,20
(Dezæ3€ls Mll, Oltocenl6 e Ouarenta e Um Reob o Vint6 C6nlavoB).

ÿ DAIA DAASSINATURA: 08 do ss6to do 2022,

FFORO: Comarca de Dol! Mztnhoi - PR,
' rAd8m¡lso Rotln - Pr€fello Munldpal

An. 20 - Pâ6 e cob.nur. do Þráunt. Crédìto SûÞt.m.ñt¡r ,!ra uÍlado !anur4to pâ.cl.l d.! !ôgutnto. tonto!d! rrcurlol

01.3002 CApgAOnt

10302.1.2,4 CAPA^OI

{.400.52.00 (0a0) (324) EqstÞ.ñento!. ñ.têdât Þ.rnân.ñt. R! 15o.ooo.oo

01.4001 SEÀV|çO DE SAUOE EXÎERNO

10.302 1,2.5 Tmn6potå

3.300.33.00(ò{1)(OO1) Outros €erutçor dô 1616[6 prr6oã R$250.000.00
lu/dtce

Ad,30. Estâ R6solùção onlrará on vlgo¡ nE d6la dê sua publlqçào. r.vogsdãs
ås dlsposlçóea 6m 6nÍárlo.

Gabinelo do Prês¡deñlo da Àssoclsção R60lonit d6 SEúd6 do Sudooste, êm 02
d6 .gosto d. 2022.

.oR: 504.574

):

101t.

dø 2022,

6nlad6I

R¡CARDo ÂNToNIo oRl¡NÃ
P16!ldênlo 4
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DIÁRIO OFICIAT ELETRONICO

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ
TERçA-FEIRA, 9 DE AGOSTQ DE 2022 ANO:VI l

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçAO No: 129G 7 Pâg(s)

AVTSO DE L¡C|TAçÃO PREGÃO ELETRÔN|CO No 083/2022 - PMM - COM ITENS EXCLUSIVOS
PARA ME E EPP PROCESSO ADMIN¡STRAT¡VO NO I35/2O22.LIC

TIPO: Menor preço global por item.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisiçäo de um trator agrícola novo, uma plantadeira pantográfica nova 7 linhas,
uma colhedora de forragens nova, um distribuidor de adubo lÍquido novo e um microtrator novo, atendendo as
necessidades do Departamento de Agricultura e Abastecimento, conforme especificaçöes e quantidades constantes no
Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 09 de aqosto de 2022.
TÉRM|NO DO REGEB|MENTo DAs pRopoSTAS: Até às 09:00 horas do dia 23 de aqosto de 2022.
tNicto DA sEssÃo DE D|SPUTA DE pREços: às 09:00 horas do dia 23 de aqosto de 2022.
Para todas as referências de tempo será obsentado o horârio de Brasília (DF).
LOGAL: wwtry.comprasqovernam "Acesso ldentificado no link - licitações",

-

AQUISIçÃO DO EDITAL: Sites e www.marmeleiro.pr.qov.br.
TNFORMAçÕES: (46) 3525-8107 ou (46) 3525-81 05.

Marmeleiro, 08 de agosto de 2022.

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

AVTSO DE L|CITAçÃO pREcÃO ELETRONTCO No 084/2022 - PMM - EXCLUSTVO PARA ME E
EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 138/2O22.LIC

MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de copa e cozinha, atendendo as necessidades dos
Departamentos solióitantes, conforme especificaçöes e quantidades constantes no Anexo I - TERMO DE REFERÊNClA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 09 de aqosto de 2022.
TÉRMtNo Do REGEBIMENTo DAS PRoPOSTAS: Até às 09:00 horas do dia 25 de aqosto de 2022.
lNiclo DA sESsÃO DE DISPUTA DE PREçOS: às 09:00 horas do dia 25 de aqosto de 2022.
Para todas as referências de tempo será obseruado o horário de Brasília (DF).
LOGAL: www.comprasgovernamentais.qov.br "Acesso ldentificado no link - licitaçöes".

-- eOUlSlç e www.marméleiro.pr.qov.br.
TNFORMAçÖES: (46) 3525-8107 ou (46) 3525-8105.

Marmeleiro,0S de agosto de2022.

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

AV|SO DE LrCrrAçÃO PREGÃO ELETRONICO No 085/2022 - PMM PROCESSO
AD M I N tST RATTVO No 1 421 2022-LlC

TIPO: Menor preço global por item.
OBJETO: Contratação de empresa para realizar a coleta porta a porta dos resíduos sólidos urbanos - Classe ll, em toda
a ârea urbana do Município de Marmeleiro/PR, e transporte até a Estação de Transbordo - ETR da empresa Contratada
responsável pela destinação final em aterro sanitário, conforme especificaçöes e quantidades constantes no Anexo I -
TERMO DE REFERÊNCIA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 09 de aqosto de 2022.
TÉRM¡No Do RECEB|MENTo DAS PRoPoSTAS: Até às 09:00 horas do dia 24 de aqosto de 2022.
tN¡CtO DA SESSÃO DE D|SPUTA DE PREçoS: às 09:00 horas do dia 24 de aqosto de 2022.
Para todas as referências de tempo será ohsentado o horário de Brasília (DF).

löp
Br:asil

)=-

Diário Oficial Ass¡nado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-

Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a

Medldâ Provisória 22OO-2 do Art. 10s de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Municlpio de Marmeleiro dá garant¡a da autent¡c¡dade deste

documento, desde que v¡sualizado através de

http://www.marme¡erro.pr.Eov.br./ no l¡nk Diário Ofic¡al.
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3350,6620
PUBLICIDADE LEGAL

Pata todas es rofatôncløs do tempo s6fá obsørvado o
horârlo de Bras¡lla (DF).
LOCAL: wwuconìþrosoovefnañentais,oov.lrr "Ac€sso
ldentiflcãdo no l¡nk - l¡c¡laçóos",
AoutstçÃo Do ÉDlrAL: sites yrwl4r-.

çgrnnr.nsgav.ç.r.nâ,mçnlí!.i$,ofr-v..-Þf € r¿ý..vr'.ril,.m.1(m9.lcifç,-,

Drlrç!Ll¿(.
TNFORMAçoES: (46) 3525.8107 ou (46) 3525-8105.

l\¡armelêrró,08 dê ägosto de 2022.
Franc¡éll de Ollve¡ra Mã¡nardi

Pregoe¡ra

AVISO DE LICITAçAO
pREGÃo ELETRôNtco No 085i2022 - pMM

PROCESSO ADMtNtSTRATIVO N. 142/2022"LrC
TIPO: Menor preço global por item.

oBJETO: Contralação de emFresa paË realizar a coleta
poda a porta dos residuos söl¡doÊ urbanos - Classe ll,

: €m todâ a áreâ urbâna do Mun¡cipio d€ Mameleiro/PR, e

lronsporte åté a E6tação de Transbordo - ETR da empresa

Contrstada responsável pela dest¡naçäo tinâl em ãter¡o
sanitário, conforme especitìcaçôes e quanl¡dades conslanles

no Angxo I - TERMO DE REFERÊNCIA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A oarl¡r das 08;30

horaÈdo dla 09 d€gqosto de 202?.
TÈRMtNo Do REcEBtMENTo DAs pRoposras: Aléjg
09;00 horas do di¡ 24 de aoosto de 2022.
tNlcto DA sEssÄo DE Dtspura DE pREÇos: òs 09:oo
horos do dla 24 de rqo6to do 2022.
Pàtâ lodas as tølorânclas de tempo será obs€rvådo o
hoñrlo de Brasilla (DF).

LOCAL : ¡tltry!¿.Lojìßr5qayllf]l4ru_qr:l+ig-llqnhf "Acesso
ldentlficado no llnk - l¡c¡taçòes".
AautstçÄo Do EDtTAL: {ìites Ì.v..yyw,

.çQ.m.gr0!t g-o.yef nêtrìetl!f¡1s. 99v,!lt e wÿ-r-ry,'.!:ì.ír.m.elgi'..?"

Rr,,s.e.v*l¡,f,
TNFORMAçÕES: (46) 3525.8107 ou (46) 3525.8105,

Marm€lelro, 08 dê agosto de 2022,
Franciéll de Oliveíra de Ma¡nârdi

prBgoeira

MUNtclPro DE MARMELETRo
EDtTAL DE pREGÄo ELETRôNrco No 086/2022.

o MUNlclPlo cls MARMELEIRo, rornn público que às

09:00 horas do dia 22 de agosto de 2022, ne plãtàforrìa
do COMPRASNET, no sito: ww.comprasgovernanìêñlais,
gov.Þ( r€sl¡zará l¡citâçáo na modalidade Pregão êlelrcnico.
do lipo msnor preço, por m€io da uÙlização de recursos cle

t€cnologia da ¡nformâgão - INTËRNET, de ãcordo com as
especlficaçöes clo edltal, para aqurslçåo de:

Obieto Ouant¡dade Valor Total (RS) Prazo (D¡as)

V€ iculo
HATCH 01 04.990,00 120

lnlormaçðes e esclarecimentos relalivos ao eclitâ1, moclelos
e anexos poderão ser sol¡citados junto eo Pregoeiro do
Municip¡o ds Marmele¡ro, Paraná, Brss¡l - Telefons: (46)
3525"8107 / 3525-E105 . E.mâll llcltecao@ñermelsiro,
prgov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro l€or do Ed¡tal e
E€us r€spect¡vos ûìodelos, adendos e anexos, po¡Jerá ser
examlnâda no seguinte êndereço Av€nida Macall, no 255 .

i Centro, das 00h30mln às 1 7;00 horas.
r Marmoloiro, OB de agosto de 2022.
i Francréli de Olive¡ra Mainardi - Pregoeira

Entre em c0ntato c0n0sco e s0[icite

WWW.BEMPARANA-COM,BRIPU BLICIÞÅNE LETÅI ulfl 0rçalÏel,ltO,
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I Marmeleiro

tit)l l;\1, l)li ll/\llll,l l;\(ì;\o tr,t (;tlN<r¡ntt¡:N(:l^ r,Íllll,l( .\ N"
00('/2022 - PÌ\'ll\l

PRO( |ìSSO 
^I)r\ttNtS't'ft,\'t't\ro 

N" I02/2022-l,l('
'l'l PO: i\{¡tior ol¡fl a.

Olì,lli'| (): Sclcçirc rlu ¡)rolx)slils. r'isatxlo it ctrlccssito dc clircito clc uso rc¿rl clo

¡\ err¡rrissiro tlc licitrrçi<r cotrlnica ¡ros intcrcssatlos trÍì u\ccuçarrì

ll(lìtill (lc (Ì)ncorrùncia no 00(i/2022, rpós n análise c vcriticflç?io (ls

clc hrhil tlccidiu I

('<¡ìrulic¿r uulrossinr. (ìlrc (lciltro
(krl¡ (lcstc ctlital. a cunissiio <lc

tÌc 5 (¿v¡¡r¡) (lirs úlcis contî(k)stlo prazo
licitaçrio clar¡i lislas iro Ìospcctivo ptoccsso

licit¡túrio, n qurlqucr tlas

intcr¡rrrsiçiìo <le' rccurso.
proponcntcs q[e sc sirtü prciurlicath, para

l\'larnrclciro. 05 tlc agostu rlo 202!
Iìicarrlo liiori

l)rcsirlcrlc
l:l,crton l,caltlro Carrrargo lvlcrrlcs

\4clìh0
I)rrrorson Cbllc rh Sìlr'¡

i\'lc¡llrro

8309712022

8363912022

tìl)l'l',\ l. Dli l,l(:l'l)\ÇÀo
(;ONCORR !ìNCl 

^ 
P(l Bl,lc'\ N' 005/2022 - Pù¡ Ñ'¡

I'ROC]|SSO /\ l)l\'il N ¡ S1'R.\'f l \/O N' 091/202 2-l,lc

'l ll)O: N4î¡or 0lbúrì.

^\¡tso 
l)l.i I IoNf()l-o(ì^(:Ào ti ru).ltrDI( ;\ÇÀo

ll r ì cur npri rilcrì lo no tl i spost o no îrl. I 01). parii¡,ra fb I " tla l..ci tl (rtr(ý91ì tortra-sc

priblica a honrolog,açdo do prtrcedintento liuitrklrio ern epigLatè c a adjudicnçiìo

do oblclo paIâ o Propolìc¡ìtcl
r\ cnrprcsa l N l)l.JS I-ltl ¡\ l)t: liË.1ìl{i\l\ lliN l)\S l l Il l'OIìA N(.¡ 

^ 
l ]l l)^, irrscrita trtr

(lNP.lsobor"47.2il.ô12/0{)01-T3,corrrvrlortltcnsaltlo¡ltrgtrclnoilcnt0ltl.'lì$
1.53().(t0 (¡¡¡¡ rrril c qrriillrcrrlos c tr ¡illt rcilis).

lvlarrclciro, 05 dc ¿g.osto dc 2022.

,\\'lSO l)li l.,l(ll I?\('Âo
PR0(;ÃO rir,Ì;'r'RoNlc0 N" 08J/2022 - Pì\',ll\{ - C'Ol\l l1'liNS

l'lXCl.llSI\/OS I'.\lì¡\ l\lf Il 0PP

I'llO(l l,lsSO ,\ l)l\l l N l S'l'lì;\'l'l \'O N" I 35/2022- l,l(i
'l ll'O: l\lc'rìor lìrcç(r glohrl ¡rtr ilctn.
Oll,lD l'O: (i!ìlrâ1trçíìo (lc crìrptcsn ¡larr aquisiçào tlc utll lrrtttr agricola novtt.

unra ¡:lautrrdeira ¡rarrtográ6ca nova 7 linh¡s. tuna colhcdc¡rn dc lorra¡¡cns nova, unt

dislr ilru i<krr rlc rtlrrllo liqui<lo novo cr rrttt rìictotl illor r)o\,o. íllcntlcndo ¡ls ncocssidrdcs

do l)r'DärtDnìcnto dc 
^Ericilllr¡r¿ 

c 
^hîstt'cinìerto, 

cnnlounc cs¡ecilictrçtlcs c

quantirladcs c0rtstatìtcs rto.,\nc\o I l ltlìi\'lO l)ll ltl,l'ljlìljN( 1,\.

R ll(ll,ll llvl lìN l O I),\S l)llol'OS'l '\S: A.n¿r11ir .(lrts 1)tì 3(l..ll.tllilr..lttl..ttiit..f)1ì...t!-q

4!i!r-d!.:ll¿
'l lifìllflNo l)l) Iìli(:lilllNlllN'l O l)¡\S l'll()l'joS l¡\S: ¡\tr! r\s tl!.1 0Q ltur,r¡ tlorliit
2il rlc auosto dc 1022.

tNí('lo t),\ s],:ssÁo l)E l)lsl,Ul,\ l)l,l I)lll,:(:os: irs ([):00 lvrrrrs <l¡r dir 23

(lc l¡ro$lo dc 2022.
I'uru totluÍ ils ttlcrînc¡os Llc tciltpo tct ú illrscrÿu¿r, o ltortir¡o ¿a llrilril¡il (l)I),
l,(X]Al,:@'./lccssoldcntil¡cadonolitrli
- licilrl:ircs".
/\() t I I sl (lÃo lx) lll)l'li\ l.: sircs @ c )ullli
nr¿rtnclciro.nnror',llr.
tN t,()Rñl/\('Òlisr (.16) 3525-lì | ()7 ou ( 1(,) i 525-8 I 05,

lrliu ilrclci(r. 08 rlc r¡rosto tlc 2032.
l, rrncióli tlc Olirt'irr ùl¡in¡trli

Prcgocirr
8363312022

,\\itso r)l: l,l(:l l,\(:,,\o
t,tu,:G.i( ) l:t.l: l lt(iN l( :o N" 0u5/2022 - I't li\ l

Plì(XlliSSO..\l)l\llNlS'l ll;\'f l\'O N" ll2l2022-1.,1(:
'l ll)()r lr'lcnrr'¡rrcço gbbal por itcrrt.

O ll,l ll l O: ( on lrrtflçiìo rìc ctn¡r csr parr rcal izar a colclir ¡rt)rtil il porlâ (los rcsíduos

sólidosurlranos- Classcfl,emtodaaárcaurbanadoìtlunici¡tirrcl¿N4amtclcirrr¡ÌR,
c lrîilsl)orlc fltc â lislaçiìo dc 'lì ilrìstlor(lo h-l R (lâ cnìPrcsî ( onttilll(la rcsltonsiivcl

pclr dcst¡noçÀo final crrr alctro sanitário. cr>nlirrtrc cspccificaçõcs c quanticlarics

coilst¡rÌìtçsno¡\rì(\o I l llìlìl\l(l l)li lìlilil:lìlìN( 1.\.

Rlì(llìllll\,lt-.NfC) l),\S I'lìOl'oSl,\S: .\ r¡trtrr rias 03:.ì0 ltor¡s do tìia (X) tlc
rgrzt¡¡lc 2021.
'ì'lìRl\,llNo lX) lì1.:C l'llìli\'ll:N lO l);\S PlìoPoS l^S: 1\ld iis l)9:0(l horrs do (lit

?tl_{ç_irgr:.._s_t_e_rLç.._l-q2,2-.

rNi( ro r)^ srissÃo r)r,l I)tst'll li\ l)lt I'l¡1,:(:os: ÀLq.g!q-hi¡-r¡N&i!ü2J
dr î[osk) dc 2022.

l'rrt kilts ts rclcrêncius rlL: tan¡v scrú ol¡strwdo tt horúiil l¿ lltfíliu (l)F).
IfXl¡\l,: @ ".,\r:csso Idcnlilic¡¡do no link
- l¡c¡tilçôcs".
;\QtJlsl(ì^O lX) l'll)l l)\ l,: Sitcs @ c ¡ylr
n!ul!!r&i!¡.uj.¡¡0J,lr.r
tN ¡rotìl\t,\('Ôlis: ('t6) 3515-ll I 0? ou (4ô) .ì525-3 I 05.

l\,farrnclciro. ()Íl tlc ¿rg,osto rlc 202 2.

lirancióli rlc ()livcirâ (lc l\1il¡nilrrli
[)rcgocira

8363712022

L\\'lSO l)li StlSl'l'lNS¡\O
'lOl\lr\l),\ Dll Pllli(OS N'003/2022 - PlÝll\l

l'llo( llSSO i\ l)ñ'¡ l N lS'l'll,\1'l \?O N' I I l /2022- l,l (l
Ol).ick): ('ontrillilçio clc crrl¡rcsa l)aril I)rcslaç¡ìo clc scrÝiços (l('¡lrl)lilrl1çi'¡o/

cxccuçiìo tlc ilurrrinuçùo crn espaços pú[rlicos i¡¡cluindo nttìo tlc obr¡ c Iìrntccttncntt¡

tlo r¡rrtcrial. illcrìdcn(lo as rcçcssirlatlcs clo Dc¡ltr tatrcnto rlc IJrbattisttto.

¡\ (lorniss¿ìo I'orììilrcr)lc rlc Licitaçiìo. no uso tlc surs ntribrriçtics lcgris.
consirlcrrn(l()ol\lcnroran(lon ().17l2022-Sl:rloSctordcl.ingcnhlriactll)cs¡rnclto

Lla r\utoritlatlc Supcrior. i0!ì?Il!,Bjl.$IJ!!l!:ùL$Q-fh-¡¡Is{.ß¡Illllsi$j!i!ilLcrn
c¡rigralb. ¡rnrn aclcqrrrçiro dn planilha orçruttcntriria c tlctttris docurncrtos.
Novn rlata dc abcrtura c .iul¡ranento sclìo divul¡jatlas nus t'eicttlos olìciais do

nunici¡rtr> após as dcvidas rclilicaçõcs.
lr'larrnclciro, 0ll tlc agosto tlc 2022,

lìicrrtlo I:iori
llcsi(lcnlc (lâ ('l'1.

l)orlîritr ().597 dc (t I / ll)/21t2 I

8364/12022

I Nossa Senhora dos Graças

Å\/tso t.)t.t t,lc l l¡\(ìÀc) - Mol)¡\l,lD,\l)li l)li Ll( lrr\ÇÀc) Pl{l::(ì.'\o
I'lìllSliN(lli\1., N' 3ó/2022. 'l ll)O: ir'lliN()fì l'lìli('C) P()R l-Oll.i (r\ì\'ll)1.¡\

l)lSl'Ll lA-l.Olli0l/l.OIllS02flol6-llx('l.t,Sl\rOlr'll:l1l'll'P)Olt'luntci¡riotlc
Nossa Scnhor¿r tlas Craças. cslôclo do l)itrrnti. l ()lìN/\ l'tllll.lC () los rrrlcrcssldos

qrrc rcalizrrii proccsso rlc licìtâçiìo nr trrrrhltrlatlc dc ¡'llli(¡Ào l'RI:SIrNCl¡\1.

N',03ó/202:. e coul'onnc es¡reciticaçties dcste cÈÍaDìe nas cottdiçòes fixnr{as no

l-(l¡lîl c saus rncxos. Oll.ll: ¡ Oi Cotrtrnltç¿io tlc cnr¡rrcsr (s) cspccializrtla 1s) na

Prc,staçJo rlc scr r,iços ( rrito <lc olrr¡t), scttdo tnlnulcnçlio ptc!c0l ivr c corrcti v¡l l)ilril
alcntli¡rcnto tla 1ìrrla tlc vc,ículos c trtat¡uittiit ios <las I inltas ¡tcsnclas, c inlplctnonlos

rgricohs <lo rnunici¡rto clc Nossa Scllhora drs (iraças, cs¡atlo tlo l)aranii Vllor
\,1¡ir¡rno lì)trl: tì$ 167.1ì5i.00 (lrc'zcrtos È scsscrtil c sclc nìil oitoccltos c

c¡rì(luc:nlr c lrês rca¡s). '\lìl:lll'lLlll¡\:0qlr0()nrirr do dia 23i{)8/2022; [lctiril(h (l(r

ctlitrl. I-oc¡l pnra inlorrrrçòos; Sclor dc Licitilç(')cs l)r¡çÍi I)dl)ulî(|) Nrls(rn lì

(ì<rrccssiìrr clc uso rlc bcrn ¡rúblico tlo inr(rvcl l'raçixr "('" do
l.,otc n'' 5ll-¡\, Rcnrnncscontc, rla Glcbr n" 0l do f¡¡rivcl
Nov¡ I)crstrr,clançiì.00nstirillù rlir lr,latrícul¡ n" ió7, (lo

Carl(irio dc lì,cgistro d$ lnróvqrs dr (.ìonurca dc l\farnrclçiro,
corrr árca dè 2.00:'.5ô nrj. prua explornçöo dcstinada a

irrstahçl'rr clc cnrlncsirs conr lìrrs corrcrciris. i¡rcltrslri¿ris c/o¡r

lncstxçiìo dc scrYiços. cIr ¡rtcn(lirì]colo rr Lcì 1\4unici¡rrrl il''
2.201ì <lc 30 tlc junho rlc 2014, nrcrlrrrntc l)ilgruncrlo (lc
rlrr,'¡r'l n,,l¡r n¿r'í¡vlo ¡['05 r'r:incoì r¡¡rs

0l

PROPON ¡iNl'llS

2

l.lllÌÍllÌ l-lÌiÌ' Í:Í'lllll:rl
(.:,\llR U'l'l Nl f r\S ñ1,\ lll\l lll,Il llo l,:l l{l :l,l

iu tJNt(:i Pto t)lt ù1,\Ri\t tÌt,tìtRo

riDt'ri\ t, ¡)li I'R ri(;.\o r: r, tilRôN r(:o N' 0rJ6/2022.

O i\ltlNl('il)lO dc, l!1,\llù'tlil,tllllo. tonra ¡rúblico quc iìs 0q:(X) horns tkr dia

ì2 tlc agoslo dc 2022. n¡r plilt¡rlirrrl do COi\ll'l{¡\SNlil'. tto silc:

$1v\rco¡npurslLo\:!lrr¡llcrrlaisgor.ltr. rcalizrrii licitrçrìo nir rnodalidadc

l)rcgiio clolrtìrrico. d(ì tipo nìcnor l)rcç(). per rrrcio da utilizaçiìo tlc rccursos tlc

tccnoloq¡¡ th irfirrnaçrio lNl lilÌNlll'. tlc rcortlo corrr as cspccilìcrçtìcs ckr

cditl clc:

Ol)iolo ()rr¡ntid¡dc \'¡rìor'lÌral lllli Pmzo ll)ios)

0t Ílrl.()90.00 120\1cícrrlo I l¡\'l CI I

Inl¡nlrrçòcs c csclarccinlcntos rclntir,os ao c<lital. rtxxlckrs c ancxos porlc,riìo

scr solicilâ(los .jrurlu ao Prcgociro rlo ñlunicípio tlc l\larnrclciro, I'rruttá,

llrasil - 'lclrfonc: (.16) J525-lll07 / 352s-fll05 - H-ntail

licit¡cro(àlmrrrnclciro,pr,gor'.br. ¡\ l)asta léc¡tic¡. cour o inlciro lcor do

Irilitîl o scus rcsl)cctivos nrodclos. arlcltlos c attcxos, podcrii scr uvnrinuda no

scÌgu¡rlc cnduuço Är,crith lllncrlì, ¡tn 255 - (ìcntro, (krs ()tthS0rnirr ¿is l7:{){)

horrs

Nl¿r¡rrclcir¡r. 0S <lc rgosto rlc 2022.

Irancicili dc Oliyciro ]!1air¡artli - I)raqocira

Itrillo,lril l'ilrti
lrrclL'ito (lc N lîrnìr'lùiro

8323512022
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DIÁRIO OFICIAL DA UNLIO - seção 3 tssN 1677-7069 Ne 151, quarta-felra, 10 d€ agosto de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

AV|SO DE UCITAçÄo
PREGÃO ELETRôNICO NT 121/2022.PMI.

OBJETO: A prssente l¡cltåção tem como obJeto a ðqu¡slção de Torre ds Vldeo
para execuç5o ds Vldeolaparoscopla, conforme Resolução ng 25612022, para atender as

necessldades da Secretarla Munlcip¡l de såúd€, do Munlclplo de Loanda-Pr, conforme
d€scrltos no ANEXO I - T8rmo de refsrêncla

ABERTURA: as 14100 horas do dlâ 29 d6 agosto de 2022, ou na mesma hora do
prlmelro dla útll subseq0€nte, na hlpótese de não haver expedlente n€sta data.

vALoR MÁx¡Mo DA LICITAçÃO: Rs 176.664,92 (csnto e sêtonta € sels mll,
sGlscêntos I sessanta € qu¡tro r€als e novanta e dols cÊntavos).

INFORMAçÕES: Os lnter€ssados deverão r€tlr¡r o edltal na sala d6 l¡cltações da
Prefeltur¿ Munlclpal de Loãndð, pelo e-mall llcltacao-loandð@hotrîall.com ou pêlo slte do
Munlclplo ww,lo¡nda,pr,gov.br, dêmals lnformações polo telefone 0XX44.3425.8400.

Loanda-PR,8 de a8osto de 2022.
JOSE MARIA PEREIRÂ FERNANOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA

AVTSOS OE LTCTTAçÃO

coñunlcamos aos lntaressados quo estão dlsponlblllzadas as llcltàções a setul.:

PREGÃO ETETRôNICO N9 PGE/SMGP.O236l2022

PREGÃO ELETRÖNICO Nc PGE/SMGP-0236/2022, objeto: Aqulslção de velculo
tlpo utllltárlo plcap€ lntermsdlárla completo,

PREGÃO PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNOA N9 PGV/SMGP.0237 12022

PREGÃO PRESENCIAL POR V¡DEOCONFERÊNCIA N9 PGV/SMGP.O237/2022,
obj6to¡ Ro8lstro de Pr6ço5 para ovêntuôl aqulslção de Extlntor, Recãrtã e Tostes de
Ertlntoros 6 corrclatos,

PREGÃO ELEÍRôNICO NT PGE/SMGP.O238/2022

PREGÃO ETETRÔNICO N¡ PGE/SMGP-0238/2022, obletu Reglstro de Preços
para aquls¡ção d€ Matêrlals Hospltðlares

PREGÃO ELEÍRôNICO N9 PGE/SMGP-0239/2022

PREGÃO ETETRôN|CO Ne PGE/SMGP-0239/2022, obletoi ReSlstro de pr6ços
para aqulslção de C,8,U,Q. (Concreto Betumlnoso Us¡nado a Quente), Os Edltals poderão
ser obtldos atravás do slte www,londrlna.pr.gov.br. Qualsqu€r lnformações n6cossárlas
pelos telefones (43) 33724074, o 3372-4479, o 3372-4tí9 ø o 3372.4405 ou alnda p€lo €.
mall: llclta@londrlna,pr,Sov,br,

Londrlna-PR,9 dê ðEosto dÊ 2022,
FABIO CAVAZOTTI E SITVA

Secretárlo Munlclpal de Gestão Públlca

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

AV|SO DE UCrrÀçÄO
PREGÃO EIETRôNICO N9 7712022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 409/2022
Objeto¡ Aqulslção dê materlal médlco hospltalar, lnst.umentals, medlcamentos

€ produtos classlflcados como cosmétlcos, para atender a demanda da SecrÊtarla lvlunlclpal
de saúde, pelo Menor Preço por ltem. Obtenção do Edltal: Através da lntern€t Pêlos
endêreços €l€trônlcgsr ww.bll.org,br € www.marlalva.pr.gov.br. Receblmento das
propostasi até o dla 24 de agosto de 2022 ató às 08h30mln, Abertura das Propostasi 24 de
agosto de 2022 às oghoomln, lnformaçöes: (44) 3232-8372 (voz) ou
compr¡s@marlalva.pr.gov.br

Marl¡lva-Pr,5 e agosto de 2022.
VICfOR C€tSOlvlARTlNl

AVTSO DE UCTTAçÃO

PREGÃO EIEÍRÔNICO NI 7612022

pRocEsso ADMtNtsTRATrvo Ne 39212022
LICITAçÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS. ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP,

INCLUSIVE MICROEMPREENDEDOR INDIVI0UAL - MEl, SEDIADAS IOCALIÝIENTE.
objetoi Aqulslção de Peçss para equlpamentos de Informátlca para atonder a

demanda das SEcr€tarlas do Munlcfplo, pelo Menor Preço por lt€m. Obtonção do Edltal;
Através da lntern€t pelos €nder€ços €letrônlcos: www.bll.org.br s www.marlalva.pr.gov.br.
R€c6blm€nto das Propostas: ató o dla 23 de aSosto de 2022 até ås 13h30mln. Abertura das
Propostasi 23 d€ agosto do 2022 às 14h00ñln. lnformaçðes: (44) 3232'8372 {voz) ou
compras@marlalva,pr,gov.br

Marlalva-Pr,5 de agosto de 2022.
vtcroR c€t sol¡ART|Nt

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

AVISO DE LlClrAçÃO
PREGÃO ELETRôNICO Nq 83/2022

PMM - CON4 ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO L35 /2O22.LIC
TIPO: Menor preço Blobal por ltêm.
OBJEToT Coniratåçãó de einpresa Þara aqulslção de um trator agrlcola novq uma

olantadeira Dantorráf¡ca nova 7 llnhas, uma colhedora de forraSens nova, um dlstr¡bu¡dor de
ådubo lfouldo novã e um mlcrotrator;ìovo. ãtendendo as necelsldades do Departåmento de
ABrlcultula € Abaltêclmento, conforma csdsclflcações è quantldades constantes no Anexo I -
TERMO DE REFERENCIA,

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partlr das 08i30 horäs do d¡a 09 do àEosto ds
2022.

TÉRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTASI Até àS O9;OO hOTAs dO d¡A 23 dE
eqosto de 2022.- lNlclo DA SEssÄo DE DISPUTA DE PREços: às 09:00 ho¡as do dla 23 de agosto de
2022.

Pðra todas at r€f€rênclr5 do tÊmpo se.á obsoruado o horárlo dô Brãsfll¿ (DF).

LOCAL: www.comp.asSovsrnaÍientãls tov.br Acesso ldêntlflcado no llnk -
llcllecðes.' AAUISIçÃO DO EDITAL: Sltes ww.comprasgovernamentals.tov.br e
www.marmclalro.pr.gov.br,

TNFORMA:çÕES: (46) 3s2s-8107 ou (46) 3525-810s.

Marmelelro, S de aSosto de 2022.
FRANCIËLI DE OLIVEIRA MAINAROI

Pregoelra

AVISO DE tlClrAçÃO

PREGÃO ETETRONICO N¡ 85/2022 . PMM

pRocEsso ADMrNrsrRATrVo Ne 74212022-llc
'flP0: Menor preço Blobel por ¡tem.

OBJETOi Contrðtação de empresa pa¡a r€¿llzar a cqlota portô ¡ Portð dos
reslduos sólldos urbanos - Classe ll, em toda a área urbana do Munlclplo de
Marmelelro/PR,6 transporte até a Éstação de Transbordo'ETR da empresa contratada
responsável pela destlnaçåo flnal em at€rro sanltárlo, conformÊ especlflcaçöes e
quantldadôs constantes no Ansxo I - TERMo ÞE REFERËNCIA.

RECEBIMENTO 0AS PROPoSTASì A partlr das 08:30 horas do dla 09 do agosto
dø 2022.

TÉRl\,llNo Do RECEBII\¡ENIO DAS PROPOSTAST Até às 09100 horas do dla 24 de
a8osto d€

dê 2022.

llcltðçõês.

(DF).

2022,
tNlcto DA SEssÃo DE DISPUTA DE PREços: às 09:00 hq¡as do d¡a 24 do atosto

Para todas as referônclas de tempo será obsÊNado o horár¡o de Brasllia

LOCAL: ww.comprastovolnàmentãls gov.br Acesso ld€ntlflcádo no llnk -

AQUISIçAO 0O EoITAL: Sltes www.comPras6overnamentals.tov'br o
ww.marmelelro.Þr.gov.br.

TNFORMAçöES: (46) 3525-8107 ou (46) 3525-8105.

MãrmÊlolro,8 de aBosto de 2022.
FRANCIEI.I DE OLIVEIRA DE MAINARDI

Pregoelra

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

AV|SO DE UCITAçÃO
PREGÄO EIETRôNICO Nq 68/2022

PROCESSO N" 13s/2022
TICITAçÃO COM IIENS EXCI.USIVOS PARA MICROEMPRESA,. MICROEMPREENDEDOR
INDIVIóUAL E EMPRESA DE PEqUENO PORTE, CONFORIV1E PREVISÃO NO ARTJGO 48, DA LEI

COIvIPLE[/EñTAR 123/2006
Modal¡dade de llcltação: PREGÃo ETEIRÔN|CO No 6812022
o Munlcfplo dc Palóas, Estãdo do Paraná, TOBNA PÚsL]co aos lnteressados

que reallzará processo de llcltação na modalldado de PREGÃo ELETRÖNICo ns.68/2022, e

conforme especlflcaçõas d€ste cortams nas condlçðes flxadas no Edltal e seur anaxos,
sendo a llqltaçâo do tlpo MENoR PREço POR ITEM.

rNlcro DA sEssÄor 09:15 do dla 0x/0912022t
CRE0ENCIAMENTO: Sltlo elstrônlco - BLL COIvIPRAS: www.bll.org br
MODALIDADE: PREGÃO ETETRÔNICO.
VALOR lvlAXlMO: RS 137.398,17 (cento 6 trlnta € sote mll, trezentos e novênte

e olto reals e dezsssete c6ntavos),
TIPO DE JULGAV1ENTo: IVENOR PREçO POR ITEM.
Para julgamonto e classlflcação das Propgstas se.á adotado o crltérlo dê menor

preço po¡ unltárlo do ltem, obsEryadas as 6sP6clflc¡ções técn¡ca5 d€flnldas no Edltal.
oBJETO: Aqulslção de equlpam€ntos e mat€rlals pErmônentes para a Unldad€

8áslca do saúde CALDEIRÀS, de acordo com a RESoLUçÃO sEsA N 77312019, de acordo
com as especlflcaçðes do edltal e gus angxos,

Retlrada do Êdltal, local para lnformaçðes: Dlvlsão do Llcltações - Avenlda
Clevelåndla, no 521, centro, Palmas - PR, telefone (46) 3263'7000 - sltel
www.pmp.pr,gov.br e www.bll.org.br

Palmas, 5 de agosto de 2022
KOSMOS PANÂYOTß NICOIÁOU

AVISO DE uClrAçaO
PREGÄO ELETRôNICO N¡ 69/2022

PROCESSO N' 109/2022
LtctTAçÃo cotvl ITENs Exctuslvos PARA MIcRoEMPRESA, MICROEIVPREENDEDOR

INDIVIöUAI E EMPRESA DE PÊQUENO PORTE, CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 48, DA IEI
coMPt EMENTAR 12312006

Modalldad€ de llcltação: PREGÃo EtErRÔNlco Ne 69/4022
O lvlunlcfplo de Palmas, Estado do Paraná, ToRNA PUBLICO aos lnteressdos

que reallzará proc€s;o de llc¡tação na modalldado de PREGÃo ETETRÔNlco ne.69/2022, e
confoÌme especlflcaçö€s deste certamr nas condlçõos flxadas no Edltal e 5eu5 ãnoxos,
sendo a llcltðçåo do tlpo MENOR PREçO POR ITEM.

rNfcro DA sEssÃo: o9:1s do dla 02/09/2022;
CREDENCIAMENTO: sftlo €lotrônlco - BLL cOMPRAS: www bll.org.br
MODAI.IDAÞEI PREGÄO EtEf RÔNICO,
TIPO DE JUTGAMENTO: MENOR PREçO POR ITEM,
Para Jul8am€nto € classlflcação das proPostas será adotado o crltérlo de menor

preço por unltárlo do ltem, obseruadas as €speclflcações tócnlcas deflnldðs no Edital.
vatoR MAxlMo RS 371.843,97 (trez€ntos e set€nta e um mll, oltocentos e

qqarsñta o três r€als Ê novrnta e setB c€ntavos).
OBJEfO: Aqulslção de equlpamentos € materlals Pêrman€nt€s p¡ra a Unldade

Báslca da Sarlde do Centró, Unldade Báslca d€ SaúdE do s¡ntuá.lo E Unldade Báslcå de
Sa¡lde do Lagoão, de acordo com a Portarla 1'75212020, Emenda Parlamentar no
80873.003000/1200-01.

R6tlrðda do edltal, Local parð lnformaçõos: Dlvlsão d6 Llc¡taçõet'Avenlda
clevelåndlâ, ne 521, Cêntro, Palmas ' PR, t€lefone (46) 3263-7000 ' slte:
www.pmp.pr,gov.br e www.bll.org br

Palmôs,5 de agosto de 2Ó22
KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE

AVISO DE LICITAçÁO DESERTA

CONCORRÊNCIA PÚBI.ICA N¡ 5/2022.PMPN

pRocEsso ADt\4tNlsTRATlVO E olGlTAt Ne 192612022
coNVÊNto 2212Q22-SEIL MENOR PREçO GLOBAT

Aos nove dlas do mês de agosto do ano de dols mll € vlnte e dols, ás th
no Audltórlo da Casa da Cultura do Munlcfplo de Pðralso do Norte, rounlu'se a

comlssão Permanente do Llcltação deslSnada Pelã Portarla ne f212022 dê 04 dQ

Jånelro de 2022, publlcadð no dla 05 de Janelro do 2022 do Prefelto do lMunlcfplo de

Paralso do Nortr, Señhor Carlos Alb€rto Vlzzottq fol lnstal¡da ð sessão, para

apresentação ê entr€ga dos envelopes de pÌoposta comerclô1, dgcumcntação ê

julgamento da llcltação em epfgrafe. Na datä o horárlo marcado para abÊrtura da

CoNcoRRÊNclA, nenhuma empresa protocolou os envelopes de documontos no

pêrlodo do Edltal e também não comparEceram na s€ssão de abertuÌa,sÊndo â ñesma

então declarada DESERTA pelo Prèsldente. Nðdr mals havendo a tratar fol enc€rråda

a reunlão s lavradâ ¡ prêsênt! at¿ quo segue ¡sslnada pelo Presldente'

JOÃO CARTOS DOS SANÍOS
Prorld6nto da CPL

{w
Este doûurnento pode rer vÈffltàdo no ender€ço ehlrônku
hIpr//ww.¡n.sov.b/îulo¡tlrld¡dè.htñn, palo côd¡8o 05102022M1m2)3

oocumontù ¡slñndo dÌslhhic¡rc coñloflne MF no 2.20G2 do ?ó/ü/2æ1, lCP
quo heillul s lnÍisüÍutur¡ & Ch¡vÈ Públk¡i Bltrdlel¡ - lCe'O,"tll 

$



09lOBl2O22 09:15 Mural de Licitações Municipais

ugr
TCEPR
'r1 sstttiJ(rËL! ijrduilJ xÂr{Á

Detalhes processo licitatório

Ano* )g22

No lic¡t¿ção/d¡spensa/inexìgibilidad.*' $¡

t"toOatictade* . p¡¿q56

Nrimero ecJital/processo" 13572¡22

Instituicão F¡nånce¡r?)

:

Contrato de Ëmpréstinlo

Descrição Resurnida do ObjetoÝ

l=orma de Âvalição

Dotaçäo Orçanrentáriar

Preço mtíximo/Referência de preço -

R$*

D¡¡tâ de krncarnento do Fclitål

ì82{ì.485,7I

Data da Abertura das Propostas :Z3l0glï022

NOVA Data da Abertura das Propostas

Dðtå de Län(aÍìento clo Eclital

Ent¡dade Executor? : MUNICÍpIO DE MA¡MH¡.EIRO

nformrções

urgos Þrovenlcnteg de otgànlshos lntcrnâclonr¡s/ñultllåterals de

Contrrìtação de emplesa para aqr.risição cle um trator agricola nttvo, um;.t

plantadeira pantográfica nova 7 llnhas, uma colhedora de forragens nova, um

dlstrlhuìdor de adulro lftluldo novr: e um nlicrotr,ltor novo, at0ndcndo as

necessiclades do Depadanlento de Agr¡cultura e Abasteclmento.

Merror Preço v

1.001.206060027 1 05844905240000

Hnr

VoltaÌ

Þtrà¡Þ

0810812022

Data Registro

Datô Regìstr0

0910812022

Data da Al¡ertura das Propostas

Há ittlns cxcluslvos pârô EPP/ME? S¡rn

l'l¿i cokì cle participação parð EPP/MH? Não

'Trata-se de obra conr exigência de sr"rbcontratação de ËPp/MU? Näo

Há priorìdade para aquìsições rJe nricroernpresas regionais 6¡ lgç¿is! Neìo

Percentual de parlicipação: : ¡,69

Data Cancelarrì0ntO

CPFr 8148028931 (Lof¡f¿Ug)

https://servicos.tce,pr.gov.br/TCEPR/Municipal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx 111



96120. ESTADO DO PARANA

454524. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

I - ltens da Licitação

lsgl

RELAçAO DE ITENS - PREGÃO ELETRONICO No 00083/2022-000

- Equipamentos para

Descriçäo Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Máquina Recolhedora De Gases , Voltagem: Bivolt , Padráo
Programa Brasileiro De Eliminação De Hcfcs - Pbh

Tratamento Diferenciado: Näo

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 439.466,66

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (1)

- Equlpamentos

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Máquina Recolhedora De Gases , Padrão: Programa Brasileiro De
Eliminação De Hcfcs - Pbh , Voltagem: Bivolt

r , ¿tamento Diferenciado: Náo

Aplicabilidade Decreto 717412010: Näo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1 Gritério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 199.833,33

lntervalo Mf nimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (1)

ços

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Máquina Recolhedora De Gases , Padråo: Programa Brasileiro De
Eliminaçäo De Hcfcs - Pbh , Voltagem: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Náo

Aplicabilidade Decreto 717412010t Nâo Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 80.833,33

lntervalo Mfnimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (1)

=qulpamentos 
Dlversos Para Servlços Profisslonals

Descriçäo Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Máquina Recolhedora De Gases , Padrão: Programa Brasileiro De
Eliminação De Hcfcs - Pbh , Voltagem: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 717412010: Não Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R$): 65.333,34

lntervalo Mínimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR (1)

PREGÃO ELETRÔNICO NO OOO83/2O22.OOO UASG 454524 o9toat2022 08'.29 (1t2\



Descrlçåo Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Máquina Recolhedora De Gases , Padräo: Programa Brasileiro De
Eliminaçåo De Hcfcs - Pbh , Voltagem: Bivolt

Tratamento Dlferenclado: Tipo I - Participaçáo Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabllldade Decreto 717412010: Nåo Crltérlo de Julgamento: Menor Prego

Quantidade Total: 1 Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unldade de Forneclmento: Unidade
Valor Total (R$): 43.019,05

lntervalo Mfnlmo entre Lances (R$)r 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Marmeleiro/PR ('l)
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pReoÃo ELETRôNICO No OOO83/2022-OOO UASG 454524 0910812022 o8:29 (2t2).
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