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Marmeleiro,06 de julho de2022

Protocolo.n' 71649
Requerimento no 029 12022

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

TERMO DE REFERÊNCIA

1- OBJETO:

Constitui objeto deste Termo de Referência, a contratação de empresa para aquisição de 01 (um)
veículo de passeio novo (zero quilômetro), atendendo as necessidades do Departamento de Esportes, de

acordo com as especificações técnicas adiante discriminadas.

2 _ DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇAO E DO QUANTITATIVO:

O veículo será utilizado no transporte de servidores, tanto do quadro administrativo como do
quadro técnico/professores lotados neste Departamento, afim de desenvolverem atividades do dia-a-dia;
deslocamentos à sede administrativa ou mesmo a outros municípios para participar de eventos,

capacitações, competições e outras atividades relacionadas ao esporte.
Atualmente é utilizado um veículo cedido/emprestado de outro departamento e o mesmo está com

mais de 10 anos de uso, com previsão de brevemente ser leiloado. Desta forma, sefaz imprescindível a

aquisição deste novo veículo, mesmo porque, como o veículo atualmente utilizado se trata de veículo já
com bastante uso, o mesmo apresenta grande desgaste, resultando em muitos custos de manutenção.

3 - ESPECTFTCAÇOES TÉCNICAS DOS VEÍCULOS:

Item Qtde.

Unidade
de

Medida
Descrição

Valor
Unitário
Máximo
Aceitável

Valor Total
Máximo
Aceitável

84.990,00

Veículo automotor, modelo hatch, novo, zero km, ano

fabricação 2021, modelo 2022, cor branca,
acabamento interno preto, capacidade para 5

passageiros incluindo motorista, 5 portas incluindo
porta malas, flex/bicombustível (gasolina e etanol),
garantia de 12 meses a contar do recebimento
definitivo, frete incluso da origem até a sede do
município.
. ADESIVO DA LOGOMARCA DO PROGRAMA
CONFORME MODELO A SER FORNECIDO.
Características:
- Direção hidráulica ou elétrica;
- Motor 1.0;
- Bicombustível (EtanoUGasolina);
- Potencia: Etanol 77 cv., Gasolina 72 cv.;
- Torque kgf.m máximo: I1,0;
- Transmissão manual/mecânica 5 velocidades a

frente;
- Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro
e marcador do nível de combustível;
- Banco do motorista com ajuste de distância e altura;
- Encosto do banco traseiro rebatível;
- Rodas aro 13";
- Pneus 175/70:

84,990,00I I Un,
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- Freios ABS - sistema antitravamento;
- Freios EDB - distribuição eletrônica de frenagem;
- Alerta de frenagem de emergência;
- Sistema de partida a frio, sem reservatório adicional
de gasolina;
- Desembaçador de vidro traseiro;
- Ar condicionado (frio e quente), com filtro de poeira
e pólen;
- 2 Airbags frontais (motorista e passageiro);
- Apoio de cabeça com ajuste de altura para motorista
e passageiros, total 5;
- Alarme
- Alerta sonoro de faróis acesos;

- Cintos de segurança retráteis de 3 pontas, inclusive o
traseiro central;
- Alerta sonoro e visual de não utilização de cinto de

segurança do motorista;
- Limpador de para-brisa com temporizador;
- Lavador e limpador de vidro traseiro;
- Travamento elétrico das portas;
- Vidros dianteiros elétricos;
- Para-sol com espelho para passageiro;
- Entrada USB;
- Sistema Elétrico l2V;
- Kit de ferramentas exigidos por lei e norma do
CONTRAN;
- Insulfilm vidros laterais e traseiro;
Todos os equipamentos exigidos pelo código Nacional
de Transito vigente.

Valor Total 84.990,00

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

O valor máximo estimado da licitação é de RS 84.990,00 (oitenta e quatro mil e novecentos e

noventa reais).
A empresa deverá constar na proposta, a MARCA, incluindo o modelo do produto cotado, sob pena

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

vigentes, quando aplicável.
Todas as especificações técnicas do veículo relacionadas neste Edital são consideradas como

mínimas exigidas, exceto aquelas que estiverem explicitamente descritas como máximas.
O prazo de vigência do contrato será até 1110412023, podendo ser prolrogado por meio de termo

aditivo, desde que motivado e devidamente justificado pela parte interessada e desde que o convênio
firmado entre o município e o SEDU também seja prorrogado.

O contratado deverá indicar concessionária para realização das futuras revisões a serem realizadas
no veículo, as quais devem estar estabelecidas num raio máximo de 150 Km da Sede Administrativa
(Prefeitura), do Município de Marmeleiro, Estado do Paraná.

A empresa vencedora do certame deverá emitir a nota fiscal de venda em nome da empresa
contratada ou da fóbrica (montadora) diretamente em nome do Municínio de Marmeleiro, para que

possa ser realizado o primeiro emplacamento de acordo com as exigências do DETRAN-PR.
Os recursos para arcar com as obrigações oriundas do objeto desta licitação, será do Convênio no

56512022, firmado entre o Município de Marmeleiro e o SEDU, Decreto n" 3327 de 0910512022,

Funcional Programátic a 3.4.4.9 .0.52.00. 00.00, Fonte 000 e 9 45 .

A Licitação será na Modalidade Pregão, sendo seu critério de julgamento o Menor Preço global do

item, não sendo exclusiva para ME ou EPP.
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4 - PRAZO, F'ORMA E LOCAL DE ENTREGA:

O veículo, objeto desta licitação deverá ser entregue sem ônus, com entrega técnica, conforme a

solicitação do Departamento, no seguinte endereço: Paço Municipal, localizado na Avenida Macali, no

255, Centro, Município de Marmeleiro - PR, ou em local a ser indicado pelo Departamento de Esportes,

no,apósaassinaturacontratual,rigorosamentedeacordocomo
ofertado na proposta, onde serão verificadas: quantidade e marca/modelo ofertado, reservando-se ao

Município o direito de recusar aquele em desacordo com o pedido.
Os prazos de que tratam o item acima poderão ser prorrogados uma vez, por até igual período,

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

s - coNDrÇoEs DE RECEBTMENTO DO OBJETO E OBRTGAÇÕES:

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

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

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

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

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

conservação do produto, o qual será recebido e conferido pelo Diretor do Departamento de Esportes ou
por servidor(es) designado(s) da Prefeitura Municipal de Marmeleiro.

Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua custa e
risco, num prarzo máxÍmo de 10 (dez) dias contados da notificação que lhe for entregue oficialmente,
quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições no veículo, decorrentes de culpa da

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

do mercado estabelecidas para o produto, sendo que a garantia mínima deverá ser de 12 (doze) meses.

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

vigência da garantia.
O veículo deverá ser entregue abastecido no mínimo com 30 litros de combustível.

6 - DA FTSCALTZAÇÃO:

O recebimento do veículo, a fiscalização e o acompanhamento da execução do Contrato de Compra
e Venda, será de responsabilidade do Diretor do Departamento de Esportes ou servidor(es) indicado(s)
pelo 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.

Diretor do Departamento de Esportes
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coNVÊNto N" 565/2022 - SEDU

TERMO DE CONVÊNIO NO 565/2O22.SEDU QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ,

ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO

DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS
pÚBLtcAs, o sERVIço soclAl AUToNoMo
PARANACIDADEEOMUNICíPIODE
MARMELEIRO

Pelo presente instrumento o ESTADO DO PARANA, pessoa jurídica de direito público,

por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
DE OBRAS PÚBHCAS, inscrita no CNPJ sob n'76,416.90810001-42, com sede na

Rua Jacy Loureiro de Campos s/n, 2o andar- Palácio dasAraucárias, Curitiba-PR, CEP

80.530-140, doravante denominada SEDU, na condiçäo de CONCEDENTE; o

SERVIçO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE, pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, instituldo pela Lei Estadual n' 15.21112006, inscrito no CNPJ sob
n" 01.450.804/0001-55, com sede na Rua Jacy Loureiro de Campos s/n,20 andar-
Palácio das Araucárias, Curitiba-PR, CEP 80.530-140, doravante denominado
PARANACIDADE, na condição de INTERVENIENTE, ambos neste ato representados
pelo Secretário de Estado AUGUSTINHO ZUCCHI; o Município de MARMELEIRO,
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob no 76.205.665/0001-01,
doravante denominado MUNICÍPIO, na condição de CONVENENTE, neste ato
representado pelo(a) Prefeito(a) PAULO JAIR PlLATl, considerando o contido no(s)
protocolo(s) 17 .912.7 94-6,
RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente CONVÊNIO, regido pelas

disposiçõescontidas na Lei Federal n" 8.666/93, na Lei Estadual n'15.608/2007, Lei

Estadual no 19.361/17, Decreto Estadual no 3536/2019, Decreto Estadual no 924512018,
Decreto Estadual no 4912019 e na Resolução n" 2812011 do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná e suas alteraçöes posteriores, bem como nos demais dispositivos
legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
constitui objeto do presente coNVÊNlo a AQUlslçAo DE EQUIPAMENToS.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As atividades básicas a serem desenvolvidas para a
consecução do objeto pactuado encontram-se previstas no Plano de Trabalho
Preliminar, documento predecessor do Plano de Trabalho Definitivo que deverá ser
incorporado ao presente ajuste nos termos da Lei n' 19361117 e do art. 70 do Decreto

parácio das Araucária" 
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Estadual no 3536/2019, e que definirá de forma detalhada os projetos, cronogramas,
orçamentos e demais documentos devidamente aprovados, gue passam a lazer parte

integrante deste CONVÊNlO, independentemente de transcrição.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O Plano de Trabalho Preliminar bem como o Plano de
Trabalho Definitivo devem manter compatibilização harmônica entre a matéria
relacionada nos documentos e o objeto do presente Termo de Convênio.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os Cronogramas de Desembolso constantes dos Planos
de Trabalho mencionados na presente Cláusula necessariamente näo precisam ser
seguidos, pois o valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de
acordo com sucessivas medições, no caso de obras e realizaçâo de seruiços, ou com
o recebimento de bens.

CLAUSULA SEGU NDA . RECURSOS
Para a execução do objeto deste CONVÊNIO, os recursos somam o valor total de
84.990,O0(oitenta e quatro mil e novecentos e noventa reais), cabendo ao

CONCEDENTE destinar o valor de 65.000,00(sessenta e cinco mil reais) os quais
correrão à conta da dotação orçamentária6702J5.451.01.5058.4.4.40.42.01, fonte de
Recursos do Tesouro do Estado, e ao CONVENENTE, como forma de contrapartida,
destinar o valor de 19.990,O0(dezenove mil e novecentos e noventa reais), importância
equivalente a 24,OOo/o do valor total pactuado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Durante a execuçäo do objeto deste CONVÊNIO, toda e
qualquer despesa excedente deverá ser suportada integralmente pelo CONVENENTE,
na forma de contrapartida municipal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo redução dos recursos previstos no Convênio, com
base nos sucessivos Planos de Trabalho (Preliminar e/ou Definitivo), a redução de valor
deverá ser feita na contrapartida do município, desde que respeitada a permanência de
uma contrapartida, de, no mlnimo 5% do novo valor total.
Após estipulada a contrapartida mínima de 5%, havendo valor excedente, essa redução
de valor será aplicada sobre os recursos do Tesouro do Estado.

PARÁGRAFO TERGEIRO: Se, após a licitação e a homologação do processo
licitatório, houver redução de valor em relação ao último valor total estipulado, a

reduçäo deverá ser aplicada sobre a contrapartida do municlpio, desde que respeitada
a permanência de uma contrapartida de, no mínimo 5% do novo valor total.

parácro das Araucária" 
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Após estipulada a contrapartida mínima de 5%, havendo valor excedente, essa redução
de valor será aplicada sobre os recursos do Tesouro do Estado.

cLÁusuLA TERCETRA- LTBERAçÃO OOS RECURSOS
Os recursos do CONCEDENTE, destinados à execução do objeto deste CONVÊNIO,
seräo liberados de acordo com a Lei Estadual no 19.20612017, Lei Estadual no

19.36112017 e com as mediçöes realizadas pelo CONVENENTE, devidamente
aprovadas pelo INTERVENIENTE, de forma proporcional com a contrapartida do

município, exceto nos casos enumerados na legislaçäo pertinente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de obras, o valor da última mediçäo näo poderá ter
percentual inferior ao estabelecido no edital de licitação aprovado pelo

INTERVENIENTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os recursos repassados e a contrapartida financeira
deverão ser depositados e movimentados na mesma conta bancária específica, em

instituição financeira oficial.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Não havendo instituição financeira oficial na localidade do

CONVENENTE, os valores transferidos e a contrapartida, se houver, poderão ser
movimentados em agência bancária local, observada a legislação pertinente.

cLÁusuLA QUARTA- ur¡LtzAçÃo oos REcuRSos
O CONVENENTE deverá providenciar a abertura de conta bancária especffica, em

instituiçäo financeira oficial, para a movimentação dos recursos transferidos pelo

CONCEDENTE, na forma da Lei Estadual 19.36112017, permitindo-se saques somente
para pagamento de despesas referentes ao objeto pactuado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os recursos repassados, bem como a contrapartida
municipal depositada, enquanto não utilizados, seräo obrigatoriamente aplicados pelo

CONVENENTE na forma da legislação vigente.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo

anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito deste CONVÊNlO e aplicadas,
exclusivamente, no objeto de sua finalidade ou para cobrir eventuais tarifas bancárias
que não sejam decorrentes de culpa do agente tomador dos recursos, ou do

descumprimento de determinaçöes legais ou conveniais, desde que constem de

demonstrativo específico que integrará as prestações de contas, conforme itens a
seguir:
| - Se forem custeadas com recursos do convênio, as eventuais tarifas bancárias

parácio das Araucáriau 
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deveräo constar do campo especffico de despesas do Sistema lntegrado de

Transferências - SlT, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

ll - Se forem depositados recursos próprios do município para cobrir eventuais tarifas
bancárias, receitas e os valores tarifários deverão ser informados nos campos
específicos do Slï
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os registros no SIT das movimentações financeiras

realizados pelo CONVENENTE devem coincidir integralmente com os demonstrativos
bancários anexados no SlT.

PARÁGRAFO QUARTO: Quando da conclusäo, denúncia, rescisäo ou extinção deste
CONVÊNIO, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das

receitas realizadas, serão devolvidos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do

evento, atualizados monetariamente, de acordo com índices aplicáveis aos débitos para

com a Fazenda Pública, ao Tesouro Geraldo Estado, através de Guia de Recolhimento,
código 5339, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial, bem

como nos seguintes casos:
a. Quando da nåo execuçåo do objeto do CONVÊN|O no prazo definido;

b. Quando não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a

prestação de contas parcial ou final;
c. Quando os recursos não forem utilizados adequadamente na finalidade

estabelecida deste CONVÊN lO;

d. Quando não forem aceitas as justificativas pelo não cumprimento das metas e

indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho;
e. Quando houver a execuçäo e aporte de recursos financeiros de forma diversa

do exposto no presente ajuste.
PARÁGRÁFO QUINTO: Quando da conclusão deste convênio, se houver saldo de

recursos de contrapartida municipal, esses poderäo ser recolhidos ao Convenente.

cLÁusuLA eurNTA- ExEcuçÃo oe DESPESA
As despesas relativas a este CONVÊNlO serão comprovadas por meio de documentos
originais próprios, tais como notas fiscais, notas fiscais-faturas, duplicatas, recibos de
pagamento, guias de recolhimento de encargos sociais ou tributos, devidamente
quitados, em que constem referências ao nome do CONVENENTE, número deste

CONVÊNIO, número do empenho, número do processo, endereço, CNPJ, Município e
Estado do fornecedor.
PARÁGRAFO ÚNICO: É vedado ao CONVENENTE:

a. Utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste CONVÊNIO,

parácio das Araucária* 
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ainda que em caráter de emergência ou em despesas efetuadas em data anterior
à sua celebração ou posterior ao seu período de vigência;

b. Realizar despesas a título de taxa ou comissäo de administração, de gerência

ou similar;
c. Pagar ou acordar o pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica

ou qualquer espécie de remuneraçäo adicional a seruidor que pertença aos
quadros de órgäos ou entidades das Administraçöes Públicas Federal,

Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal.

clÁusu LA SEXTA - ATR|BU|çÖES
l- São atribuições do CONCEDENTE:
a) Publicar o extrato deste CONVÊN|O no Diário Oficial do Estado;
b) Registrar informações e documentos no Sistema Integrado de Transferências - SIT

do Tribunalde Contas do Estado, observando o contido nas resoluções e instruções
normativas daquele Tribunal;

c) Autorizar o CONVENEÑTE, após a juntada do Plano de Trabalho Definitivo e da

análise e aprovação dos projetos pelo INTERVENIENTE, a licitar a consecução do
objeto deste CONVÊNIO;

d) Mediante a verificação pelo INTERVENIENTE do processo licitatório, autorizar ao
CONVENENTE a homologação da licitação e a posterior contratação da

consecuçäo do objeto deste CONVÊNlO;
e) Repassar os recursos financeiros destinados à consecuçäo do objeto deste

CONVÊN|O após a efetiva execução do objeto com aferição supervisionada pelo

lnterveniente, de acordo com sucessivas medições, no caso de obras e realizaçâo
de serviços ou com o recebimento de bens, nos termos da Lei no 19.20612017.

Ð lnformar ao INTERVENIENTE a realizaçâo do repasse dos recursos ao
CONVENENTE para fins de registro e controle;

g) Encaminhar a prestação de contas deste CONVÊN|O ao Tribunal de Contas do
Estado, por meio do SIT;

h) Validar o termo de objetivo atingido do presente CONVÊNIO, emitido pelo

INTERVENIENTE;
i) Aplicar as penalidades previstas e proceder às açöes administrativas necessárias à

exigência da restituição dos recursos transferidos quando for o caso.

ll - São atribuiçöes do INTERVENIENTE:
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a) Analisar os projetos apresentados pelo CONVENENTE, preparar editais para a realização

do processo licitatório pelo CONVENENTE, analisar a documentação e preparar a
autorização para homologaçáo do processo licitatório e demais funçöes correlatas;

b) Responder pela aprovação das med¡çöes realizadas pelo CONVENENTE, bem

como pela supervisão da execução do objeto deste CONVÊNlO;
c) Realizar o registro e controle dos recursos repassados;

d) Validar o termo de recebimento provisório e definitivo do objeto deste CONVÊNlO,
emitido pelo CONVENENTE;

e) Emitir o termo de objetivo atingido do presente CONVÊNIO;

0 Praticar os demais atos necessários ao cumprimento do objeto deste CONVÊNlO,
podendo inclusive constituir comissão especial para acompanhamento de sua

execuçäo;
g) lndicar, em ato específico, o fiscalda transferência, dando cumprimento ao contido

na Resolução no 2812011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e suas

alterações posteriores.
lll - São atribuições do CONVENENTE:

a) Executar diretamente a integralidade do objeto pactuado neste CONVÊNlO;
b) Assegurar, na sua integralidade, a execução do objeto deste CONVÊNIO,

determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruiçäo, pela

população beneficiada, das benesses inerentes ao objeto pactuado, inclusive
quando detectados pelo CONCEDENTE;

c) Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado
pelos investimentos decorrentes deste CONVÊNlO;

d) Suportar, integralmente, toda e qualquer despesa excedente aos recursos
financeiros transferidos pelo CONCEDENTE;

e) Assegurar, mediante previsåo orçamentária específica, os valores referentes
à contrapartida financeira eventualmente oferecida;

Ð Promover, se for o caso, os créditos dos recursos financeiros referentes à

contrapartida, na conta bancária específica para a consecuçäo do objeto
deste coNVÊNlo;

g) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista,
previdenciária, fiscal e comercial, bem como os encargos decorrentes de

eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na

execuçäo do objeto deste CONVÊNIO, bem como por todos os ônus

tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento;
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h) Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do Governo Estadual
e, bem assim, do CONCEDENTE em toda e qualquer açäo, promocional ou

não, relacionada com a execuçäo do objeto deste CONVÊNIO;
i) Realizar, sob sua inteira responsabilidade, após a devida autorização do

CONCEDENTE, o processo licitatório e a contrataçäo, nos termos da

legislaçäo vigente;
j) Apresentar informações e documentos ao Tribunal de Contas do Estado do

Paranâ, por meio do Sistema lntegrado de Transferência - SlT, observando
o contido nas resoluções e instruçöes normativas pertinentes;

k) Realizar o acompanhamento e fiscalização dos serviços, elaborando Boletim

de Mediçäo dos serviços executados;
l) lndicar profissional para o acompanhamento e fiscalizaçäo do cumprimento

do objeto deste CONVÊNlO;
m) lnstaurar processo administrativo apuratório, inclusive de caráter disciplinar,

quando constatado o desvio ou malversaçäo de recursos públicos ou

irregularidades na execução deste CONVÊN¡O, comunicando a eventual
instauração ao CONCEDENTE;

n) lnformar, mediante declaração por escrito, a inexistência de outro
investimento público simultâneo com o mesmo objeto do presente

CONVÊNIO;
o) Exibir as marcas do Governo do Paraná, da Secretaria de Estado do

Governo, do CONVENENTE e do INTERVENIENTE de acordo com os
padröes de identidade visual, fornecidos pelos correspondentes órgäos, após
a assinatura do CONVÊNIO, sendo vedado aos partlcipes a execução de

açöes previstas no Plano de Trabalho Definitivo com aplicação das

logomarcas institucionais no ano eleitoral, nos 03 (três) meses que

antecedem o pleito até o término das eleiçöes (2" turno, se houver), e a
utilizaçäo de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoçäo
pessoal de autoridades ou servidores públicos;

p) Efetuar o pagamento à empresa contratada para a execuçåo do objeto deste
Convênio, em um prazo máximo de cinco dias úteis após o recebimento dos

recursos repassados pelo CONCEDENTE;
q) Sem prejulzo às demais atribuiçöes, no caso do objeto do convênio ser uma

obra, junto à mediçåo da primeira parcela deveräo ser encaminhados, no que

couber, os seguintes documentos:
1. Comprovante de Garantia Contratual;
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2. ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, expedida pelo

Conselho Regional de Engenharia ou RRT Registro de

Responsabilidade Técnica, expedido pelo Conselho de Arquitetura
e Urbanismo, de fiscalizaçâo da obra ou serviço;

3. Matrícula da Obra ou Serviço no INSS, observadas as isençöes da

lnstrução Normativa 209/l NSS/DAF;

4. Alvará de construção.
r) Sem prejuízo às demais atribuições, no caso do objeto do convênio ser uma

obra, junto à medição da última parcela deverão ser encaminhados, no que

coL¡ber, os seguintes documentos:
1. Termo de recebimento provisório;

2. CND - Certidäo Negativa de Débitos da Receita Federal, referente
à matrícula da obra ou serviço.

s) No caso de insolvência e/ou qualquer outra causa impeditiva da

apresentação da CND - Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal

referente à matrícula da obra, o convênio poderá ser encerrado
unilateralmente pelo CONCEDENTE, desde que a obra esteja finalizada,
cumprindo com o objetivo do convênio, isentando o Estado do Paraná e o
INTERVENIENTE de quaisquer ônus, mesmo que o Concedente não tenha
efetuado o repasse para pagamento da medição referida na alínea r deste

inciso, ficando esse pagamento sob a inteira reponsabilidade do

CONVENENTE;
t) No caso de o objeto do Convênio ser a aquisiçäo de velculos ou

equipamentos rodoviários, o CONVENENTE deverá utilizar o bem, somente
após efetuar o seu pagamento;

u) Em caso da propositura de qualquer demanda judicial envolvendo a
execução do objeto deste CONVÊNlO, o CONVENENTE deverá assumir em
julzo toda a responsabilidade pela sua fiscalização e contrataçäo, isentando
o Estado do Paraná e o INTERVENIENTE de quaisquer ônus;

v) Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente

CONVÊNIO, independentemente da apresentação da prestação de contas
ou mesmo após seu julgamento, em local seguro e em bom estado de

conservaçäo, mantendo-os à disposição do Tribunal de Contas do Estado do

Paraná pelo prazo de 10 (dez) anos, devendo ser observadas as regras

constantes na lnstrução Normativa 61 l2O1 1;
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w) Apresentar ao INTERVENIENTE, no caso do objeto deste instrumento
relacionar-se às açöes de infraestrutura urbana (obras), no prazo máximo de

15 (quinze) dias contados a partir do ato de assinatura deste CONVÊNIO, as

informaçöes referentes à responsabilidade técnica do profissional, mediante
juntada da ART ou RRT de projeto, com respectivo comprovante de

recolhimento da guia respectiva, e cópia da matrícula atualizada do imóvel

em nome do município impactado pela ação, quando necessário;
x) Apresentar ao INTERVENIENTE, como condição de eficácia, os

documentos relativos ao projeto básico, termo de referência, cronogramas,
orçamentos e demais elementos que julgar necessários, bem como

apresentar o Plano de Trabalho Definitivo, no prazo máximo de 120 (cento e
vinte) dias contados a partir do ato de assinatura deste CONVÊNlO, podendo

ser prorrogado a critério do CONCEDENTE e, ainda, compatfvel com o prazo

de validade das normas orçamentárias referentes à validade dos empenhos,

sob pena de rescisäo unilateral deste instrumento;
y) Sem prejufzo das demais atribuições, no caso da utilização de projetos

padräo do Banco de Projetos de Edificaçöes da PRED, em conformidade com

a Resolução Conjunta no 001122 SEDU/PRED/PARANACIDADE/Agência de

Fomento do Paraná, o CONVENENTE deverá assumir os seguintes
compromissos:

1. Disponibilizar terreno livre e desembaraçado e apresentar a documentação
ao INTERVENIENTE, constando a matrícula atualizada em nome do

Municfpio;
2. Elaborar todos os projetos e realizar os serviços de engenharia necessários

para implantação da obra no respectivo terreno, com emissão das

respectivas ARTs/RRTs dos projetos de arquitetura de implantação,

complementares de implantação e orçamento completo, abrangendo o

Projeto-Padräo e a lmplantaçäo, respeitando as boas práticas da

engenharia, normas técnicas da ABNT e demais legislações de regência
e apresentar ao INTERVENIENTE, para aprovagäo;

3. Manter a integridade dos projetos padräo do Banco de Projetos de

Edificaçöes, não promovendo alteraçöes ou adequaçöes e respeitando os

direitos de seus autores. No caso de intenção de alteraçäo o Município
deverá encaminhar consulta formal ao PARANACIDADE, que fará tratativas
com os autores do projeto;
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4. Providenciar todas as licenças que se fizerem necessár¡as, bem como
aprovaçöes dos projetos junto às concessionárias e órgãos públicos
competentes.

cLÁusuLA sÉflMA - AcoMeANHAMENTo, FrscAltzAçÃo E suPERVlsÃo
É prerrogativa do CONCEDENTE conse.vat a autoridade normativa e exercer controle,

fiscalizaçäo e supervisäo sobre a execuçäo deste CONVÊNlO.
PARÁGRAFo PRIMEIRo: o CONVENENTE assegurará e adotará as medidas
necessárias ao livre acesso dos profissionais designados pelo CONCEDENTE e pelo

INTERVENIENTE aos processos, documentos e informações referentes aos

instrumentos de transferência que se relacionem ao objeto do presente CONVÊNIO,

além dos locais de sua execução.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O CoNVENENTE também assegurará o livre acesso de

servidores do sistema de controle interno e externo estadual ao qual esteja
subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou

indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missäo de fiscalização ou

auditoria.

cLÁusuLA otrAVA - PRESTAçÃo DE coNTAS
A prestaçäo de contas deste CONVÊNlO deverá ser encaminhada pelo CONCEDENTE
ao Tribunal de Gontas do Estado do Paraná, por meio do Sistema lntegrado de
Transferência - SII observando o contido nas resoluçöes e instruçöes normativas
expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
PARÁGRAFo ÚNlco: O CONVENENTE deverá efetuar a prestação de contas parcial

dos recursos repassados, sob pena de obstar o repasse das prestações financeiras
subsequentes, bem como deverá efetuar a prestação de contas ao CONCEDENTE,
conforme ptazo estabelecido na legislação vigente.

CLÁUSU LA NONA - ALTERAçÖES
O presente CONVÊN|O poderá devidamente motivado e por mútuo acordo entre os
partfcipes mediante termo aditivo, ter suas condições alteradas, desde que dentro do
ptazo de vigência, vedada, ainda que em caráter de emergência, a alteração do objeto.

PARÁGRAFO ÚNlco: o valor do presente CONVÊN|O näo poderá ser aumentado,
salvo se ocorrer alguma das seguintes hipóteses, mas sempre dependendo de

apresentaçåo pelo CONVENENTE e aprovação prévia pelo INTERVENIENTE de
projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores
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e com a devida prestaçäo de contas dos valores já transferidos, sendo sempre

formalizado por termo aditivo, precedido do respectivo plano de trabalho:

a. Se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo;

b. Quando houver modificaçäo do projeto ou das especificaçöes, para melhor

adequação técnica aos seus objetivos;
c. Quando necessária a modificaçäo do valor ajustado em decorrência de

acréscimo quantitativo de seu objeto;

d. Quando ocorrerem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências
incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, ou ainda,

em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea

econômica extraordinária e extracontratual.

cLÁUSULA DÉoIMA- DENÚNcIA E RESCISÃO
O presente CONVÊN|O poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e
rescindido de pleno direito, independentemente de interpelaçäo judicial ou extrajudicial,
por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por

inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência
de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexecutável, sem
quaisquer ônus advindos dessa medida, imputando-se aos partícipes as

responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido e
creditando-se-lhes os benefícios adquiridos no mesmo periodo.

PARÁGRAFO ÚttlcO: Constituem motivo para a rescisäo deste CONVÊNIO,
independentemente do instrumento de sua formalizaçâo:

a. lnadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;

b. Utilização de recursos em desacordo com o objeto previsto no Plano de

Trabalho;

parácio das Araucária" 
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c. Constataçäo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informaçäo em

qualquer documento apresentado ou de irregularidade de natureza grave;

d. Falta de apresentaçäo da prestação de contas final ou de prestações de contas
parciais;

e. A verificaçäo de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de

contas especial.
f. A não apresentação tempestiva do Plano de Trabalho Definitivo, nos termos do

arl.70, do Decreto Estadual no 3536/2019.

cLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - ucÊNc¡e
O prazo de vigência deste CONVÊNIO será de 12 meses, contados a partir da data de
sua publicação, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo, desde que motivado
e devidamente justificado pela parte interessada.

cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - puBlrcAçÃo
Caberá ao CONCEDENTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do
presente CONVÊNlO, no Diário Oficial do Estado, sendo condiçäo indispensável para

sua eficácia.

CLÁUSULA DÉGIMA TERCEIRA- DIREITo DE PRoPRIEDADE
Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção deste CONVÊNlO, que, em
razäo deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos são de
propriedade do CONVENENTE, respeitado o disposto na legislaçäo pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - cASoS oMISSos

Os casos omissos deste CONVÊNlO seräo regidos pela legislação aplicável à espécie
e, quando posslvel, de comum acordo entre os partícipes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- FORO
Os partícipes elegem o foro da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, com

exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer

dúvidas ou questöes oriundas do presente CONVÊNlO, que não possam ser resolvidas
administrativamente.

parácìo das Araucária" 
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PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
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coNVÊNto N" 565/2022 - SEDU

E por assim estarem plenamente de acordo, os partfcipes firmam o presente

CONVÊNIO, na presença das testemunhas abaixo indicadas, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma.

Assinado digitalmente por:

AUGUSTINHO ZUCCHI
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas e

Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE

PAULO JAIR PILATI
Prefeito(a) Municipal de MARMELEIRO

Paláclo das Araucárias
Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n | 20 andar I Centro CÍvìco
80530-140 | Curitiba I Paraná | Telefone: 41 3250-7200 | www.sedu.pr.gov.br I sedu@pr.gov.br
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PLANO DE TRABALHO
E-P ROTOCO LO t7 .9 12.7 94-6

1. DADOS CADASTRAIS
Órgão/Entldadc proponcntc (Tomador)

MARMELEIRO
C.N.P.J/M.F

76.20s.665t000r-0r
Nomc do Profclto

PAULO JAIR PILATI
Endcrcço

AV. MACALI,255, CENTRO CX. POSTAL 24

U.F.

PR

CEP

8561s-000

Tclofonc

46-3s25-8100

2. CONCEDENTE
Nomc

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas

C.N.P.J/M.F

76.416.908t0001-42

Endcrcço

Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2" andar, Centro Cívico
E-ms¡l

sedu@sedu.pr.gov.br

Cldadc

CURITIBA
U.F.

PR
CEP

80s30-913

Tclofonc

(4t) 32s0-7244

OUTROS PARTICIPES
Nomc

Serviço Social Autônomo PARANACIDADE
C,N,P,J/M,F

01 .450.804/0001-55
Endorcço

Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2" andar, Centro Cívico
E-msll

paranacidade@paranacidade.org.br
Cldadc

CURJTIBA
U.F.

PR
CEP

80530-140

Tclcfonc

(41) 33s0-3300

3. DESCRTÇAO DO PROJETO

ilr. . 10

tfoç. 9

Tltulo do Projcto

EQUTPAMENTOS / VEÍCULOS
Pcrlodo dc ExccuçÀo

25 109 t2022 - 241 03 12023

Dcscrlçio do ProJoto

AQUTSTçÃO DE 01 (riM) VEÍCULO

Qurntld¡dc

IUN

Justlllcatlva ds Proposlção

O Departamento de Esportes conta, atualmente, com um velculo cedido por outro setor parâ realização de
suas atividades, veículo este em €stado precário de conservação e com previsão de venda em leilão a ser
realizâdo nos próximos meses. Dessa forma, justifica-se a aquisição de um veículo novo para suprir as
necessidades básicas do Departamento na execução das suas atividades cotidianas de deslocamento para
diversos locais dentro do município, bem como deslocamento para fora da sede para part¡cipar de eventos,
capacitações, competições e outras atividades relacionadas ao esporte.

E-protocolo: 17.912,7944 Página I / 3
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4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

s. PLANO DE APLTCAÇÃO

Moo. 9
#"

DumçãoEtepa
ou

F¡se
Especilicaçio

Inicio Fim
Valor - R$

24t0712022 R$ 0,00I Análise de documentaçäo e rprovação da aquisição 25t05t2022

25t07t2022 24t08t2022 R$ 0,002 Licitrção

2510812022 24t09t2022 R$ 0,003 Análise da licitação e sprovaçAo pelo Concedente

4 Aquisiçlo do objeto 25109t2022 23t0ý2023 R$ 84.990,00

R$ 84.990,00Total

Valor - Em R$1,00Dotação Orçam€ntária

Especificação
Contrap¡rtida
proponente

Tr¡nsferência
VoluntárlaCódigo Dotaçlo Orçlmentária Códlgo de

ApllcaçÃo

R$ 65.000,0067 0Z,l 5.451,17,30 5E,4,4,40,42,01 3t2 Equlpamentos e

M¡terial Perm¡nente
R$ t9.990,00

E-protocolo: 17,9 12,7 9 44 Pâgina 2 I 3
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6. CRONOGRAMA FÍSICO.FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela Meta Mês/Ano
Repasse Concedente em

R$1,00
Contrapartida Proponente

R$l,oo

Pagamento da aquisição do objeto,
após mcdição.

02r2023 R$ 65,000,00 R$ 19.990,00

Subtotal R$ 84,990,00

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.
O valor dos reprsses é decorrente da efetiva execução do objefo, de acordo com sucessivas medições, no ceso de obra, ou com o recebimento
dc bens.

7. DECLARAçÃO (PROPONENTE)
Na qualidade de representante d0 proponente DECLARO para fins de prova junto a0 CONCEDENTE e sob

todos efeitos e as penas da Lei, que ¡nexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçâm a transferência de

recursos oriundos de dotações consignâdâs nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de

Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: José Luiz Creplive

PAIJLO JAIR PILATI - Prefeito Municipal de MARMELEIRO

Aprovado por: Augustinho Zucchi - Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas

il$. 1.?.....

Mor. 9

()(

E-proaocolo: 17.912.794-6 Página 3 / 3
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Documento: PlanodeTrabalho.pdf ,
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4 2"leitra | 1l/Abr12022 - Edição n0 11149
Diár'io Qf'lQþ[, Paraná

c0N{rclr, lnf furrlr . $rr!lco.

I Eecretaría do Desenvolvimento lJrbano e Obras Públícas

nxTRATO 20221099

tlo'lesurro tlo l]stado.

V¡\LOR PM EIVIPENIIO
vlcÉ,wcl¡ (n"

de mcses)
NR MIJNI(:IPIO

^sstN,{rIiR^
Ii\LOR'l'O'r¡\L VALOR SED(I

519 Astorga+* 07t04t2022 587.100,00 55S.0_',t0,00 29.370,00 22000605 t2

ó9._ì3 1.0ó 22000582 24¡96 Atalaia+ \'il()412()22 485.997,23 .il6.666,t'1

491 Atal Riâ* 0710412021. 379.038.62 -100.000.00 79.0:i8.62 22000583 24

85.000,00 6.336.61 22000584 l2540 Cat'elôudiaÝ+ 0'1/04/2022 9t.336,67

29L8(i3,75 15.361,25 22000606 l255(r (lurrpirrr da Lrgoar{ o7l(t412072 -r07.225,00

l2557 (.)apitão Lcônidas lvf atc¡ucs*i o7lo412()22 I 08.49 t,ó7 I 00.000.00 8.491,67 22()00593

527 C:atar(luvas* o'il0412022 455. I I 9,8i 200 000.00 255. 1 t 9,83 22()(t0(r07 24

22000585 l2543 (lorlcnda* * 08/04/202t 4ó3.333.33 350.ri00,00 I t_r.33_ì,_r3

559 Ergcrrheiro Beltr'ão+* 01t04t20?z 90.186,(t1 85.r100.00 5.186.61 2?000595 t2

560 Ënge¡rhciro l3sllrão*+ o7/0412022 L I 75.000,00 L060.000,00 I I 5.000,00 22000596 tz

3.809.75 22000597 t2544 Gcncral C'arneiro*Ý o'il0412022 76. I 95.00 't2.385,25

502 Imtra(r** 07/04/2022 (i79.333.33 500.000,00 r 79.,133,-13 220005()8 t2

s03 Irnbaú++ 07t04/2022 lù2.ti1l ,67 8.5.000.00 11 .(t1 I,67 220005e9 t2

545 I ¡ul¡aú * * 07t0412022 1.295,_ì33,33 r.000,000,00 t95.333,3-1 22000600 ll
515 Irati* 0710412022 2.t35.692,78 t.800,000,00 335.692.78 22000608 24

516 Ivaiporã* 0'7104t2022 208.354.E4 I 02.500,00 l0-5.834,8.1 2200006 I 24

578 [,ararrjciras do Sulùr 0'7t04t2022 474.333.33 .150,6 I ú.f¡6 23.'ll(,,67 22000602 l2

564. Miutaucirinla* 07/o+t2rJ22 655. t 5 t,02 600.000,00 55.1-51.02 2200060() 2,t

s65 Mmnclciro'* 07/0412022 84.990.00 65,000,00 I 9,9c)0,00 220006 I 0 t2

_54(; Mrurunbi* | oTlt\412022 7 14,000.00 678.300,00 35.700.00 22000(il3 t2

i(;? Nova Sarfa Rosai* 0't/0,il2012 80(i.66(i.67 500.000.00 306.(t66,6'l 22000588 l2

570 Quatro llurastÝ 08/01t2022 L I u2.433.-13 900.000.00 282.433,33 2200061 I t2

57t Redrouças*t 01/04.t2022 460.000,00 435.000.00 25.000.00 220u0591 t2

3122612022

.{ J/S 0DU tnr 0810412022

I Secretaríø. d.a. Edulcação e ilo
Esporte

I Secretafia da Søúde

SECRT]TARIA T'E EfiTADO DA E,DI.'CAÇÂO
GRTIPO,{DMINIS'TRATIVO SET'ORTAL

T"XTRATO DO TNRNIO DN ENTREGA f)O IMÓVF,T,
OON'l"lLt'IANTE: Scclctqia dc listûdo da EducÂçõo c do Esportc

CON'I'RÁ IADA: Mitla då Diocese dc Sdo José dos Pirrhairi CNI'J 08.782.380/0001-
75 Trata o prcscntc do Tcmo de Entrrga clo lnróvcl sob Conhato cclchrado com

a Secrclaria dg llslado da lìducuçÀo c do Esporte, (xìdc cstavü cnr tìrrrcionando o
Colégio Estadual Colônin Malhada. so propriclário do irnóvcl no dia 22103/2022.

^lJ'l'ORIZ^D() 
POR: \¡lNl(llOS MÊNDON(;A NETVA

Dirctorr Gcral sob Rcr. 5678/2ll2l
D.,\TÂ: 08/0{/2022
I'ROTOCOLO; t8.789.95 l-6

3111612022

I Secretøríø d.e Inþaestrutu;ro. e
Logístìcø

SUC:RË1ì{RIA D[, T:S'IAT)O I)Ë INËRAI:S1'R[TI'TIRA E T,OGiS'I CA
DEPARI'r\l\lENI'O DE E$ I'RADAS DE ROD¡\(;EI\'| - DER

I'|IOTQCOl,O N": I 5.5511.54f1-0

D0(,'UttfENTO: 2"'lbmro Arlitrvo c¡) Çotrvcrtrio n' 0l l/?020
C:l)NCEI)lî,NTFi: Sccrctaria dc Estîdo de IDIìîcstrunn¡ c I,ogística - SEll,.
INTERVENIENTE: Deprulaucnto de fìstradas de Roda¡¡ern do Puaná -DII:IVPR.
CONVENENTE: Município dc Ribciròo Clnro.

DO Ol¡.11:TO: Iiste ttrrno Adirivo tcnì pû otleto û ¡'l{OIll{OG^(ìÀ() do pruo
rlc vigôrcia tb Çonvênio n' 0 I I /2020, nos tenrros da Clr'nrsuln Scgunda,

DA I'RoRRoGAÇÀ<f o¡ vrCû,ncn: Fica prorro¡¡urla a vigênciu do Cìonrôrrio
pclo prazo dc 90 dias. a porlir clc 07 dc olrril dc ?022 até 06 dc.tulho dc 2022 part
fins adnrinistrativos clc rcgula izaçâo,

li:XI'R/rffO I)O I IRMO DE APOST|L"{M¡:,NI'O AO ]'l]Rì\lO DÍl
col'\'vf,NIO N" 048/202 I

^ùtoridade 
qilc

uutorizon
Sccrcrário dc Estf,do d¡ Saride/FI.JNSAt.lDli
Dr. Culos All¡erto üebrinr ltreto
SecrÉtaria dc Estâdo da Sairdc/l:UNSALIDI:Panicipës

ÂPAF, dc lrati

lloÈsso l7.032.5'l,r-3
Olrjtlo Pclo prcscnto, fìca apostilado ao ftrnvênio n" 048/2021 a

alteração rlo liscal indicado pcla SF.SÀ/FI.INS,4l.lDE, cnr
sua (llóusula Norra c cm iltcndirncnto no solicitado pclu
L)ircçlio da 4' Regioual rlc Saride.
Silbstit[ir q Fiscûl scrvidora:
Ána Paula M¡rrirs Schletz, iuscrita no CIIF no 044.26(). I 99-
90, lota(lû na 4" Rcgional rlc Sairde dc lrati.
Itcla scn'itlora:
¡llicc Bcrnadctc Slczinsky Simioni. inscri¡o no CPlr
nù64 I 2 l.l 7 I 9-49 lotu¿ltr¡r 4" llea itrrrl de Srrïde de I rati

l)âtâ de 
^ssilârurâ

011o412022

Assir¡nr Secret¡irio de Estado da SaridciFuNSAUI)E. o I)irctor
Excculivo do F[.JNSÀtlÞE c a scrvitlora (lo f)cl)n¡l0uìcnro
dc I'resttçào (ie Contrs do FLINS^Úl)li.

IiXTI{r\TO l)O TFiRlllO I)8, APOSTII.¿{llÍENTO ¡\CJ TEIIMO l)E
coNvÊ,Nro N' t2sl20rs

Sccr*úrio tlc llrstqrlo ds Saúdc/lr(JNSÂlJDlr
I)r C¡rlôs 

^lbcrto 
(ìebrim Preto

Autoridadc quç
âutorizoil

Sccretnrii dc Fsttrdo rta S¡ridc/FIINSÂUI)F.['artíci¡res

llfunicípio de Qnatro Barras

Proccsso 15. r07.907.5

{)bicto O prscrìte Âpostilanìcnto îo Convên¡o tr" 128/2018. r,is¿
a aìtcraçrìo do Fiscal Engcnhciro indicatlo pclo lvluricípio
d¿ QuîtÌo 13ânas, crn atcndinrcnto ao disposto na Cìlúusula
O¡tava rlo Tcrmo dr Convôuio.
Ondc se lê:
L,uiz Conzaßa Çouvcia .lú¡ior
[,ciî-sc:
Steuio I)iniz Fi¡,uciredo. CPF n" 16,4ti.599-76, CREÂ n"
19,35 r 7/D-PR.

D¡\T¡t: 07 dc abril dc 2022.

Alcxantlrc Cast¡o FcnRndcs
Dirct<r Gcral/DER

Ferr¡snd¡r Furiatti Srboi¡
Sccrctårio/SEl L

34487t2022
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Prefeitura Municipal de Murmeleiro

Número do Protocolo:

Nome:

cNPr(cPF):

Endereço:

Nítmero dø Casø:

Bairro:

Cidøde:

CEP:

7L649 Data do Pedído: 0610712022

Departamento de Esportes

Tipo de Pessoa:

Marmeleiro

8561 5-000

Estado: F allá-l

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

Número do Protocolo:

Nome:

cNPr(cPF):

Endereço:

Número dø Casa:

Bairro:

Cídade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prøzo de Entrega:

Nome do Requerente:

lvan Buratto

Prefeìtura Munícípul de Mørmeleíro

7L649
Departamento de Esportes

Data do Pedido: 0610712022

Tipo de Pessoa: V1

Marmeleiro

8561 5-000

Pa¡anâ

lvan Buratto

J

para, contratação de

)velculo de passeio01de
em pafapresauer
novo (zero

para, contratação de

) vefculo de passeio01de
em parapresaRequer
novo (zero
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Fwd: Termo de Referência - Requerimento 021 12022 - Veículo

De Llcitações eContratoscllcltacao@marmeleiro.pr.gov.br>

Para licitacao02 <licîtacao02@marmeleiro.pr.gov.br>

Drta Q6-06-202214:20

ffi OZt - Autotnóvel.docx(-41 KB) [l Convênio no 565-2022.pdf (-1,2 MB) [JRlano de Trabalho.pdf (-152 KB)

[l Proposta Bevel " Nova.pdf (-385 l(B) fi Proposta Revesul - Nova.pdf (-330 KB) ffi Proposta Sudoauto - Nova,pdf (-158 KB)

Atmcicrsnn:ente,

$etor' dc l.,icitaçõ,r,,s

1'ol (46) 352"5-8 I 07 / 3525-8 I 05

------ Mensagenr origiual ------

Âssunto;Tcrnro de ltclbrôncia - Re<¡uerìrucnto 02112022 - \¡s'lcnlo

I)¡tta: 06-06-202214:15

fiIllra: Iiuit¿tr:ao <licit¿rc¿ro(i¿nramteleiro.¡rr.gov.br>.llicitar:ao(âllrrarlncle'iro.pr.gov.brÞ

Boir tartie.

Sc'gue aucxo, Tenno de.Refi'rêucit - Requerirnent<l n" 02lr.12(!,2?

r\r¡nisiçiìo r{o \blculo Novo.
(lonvênitr n" 565/?022 - SEþti x lvl.annclq'iro

¡\uexo:

I -'lcr:rno clo Iìrrferênoin;

2- -'l'crn¡o de Çonv0ní<¡;

3 - Pl¿uro tlc lì'abutho aprovaclo pelo SliD{J;

J - OrÇanrenns;

.foclnro

n

r¿+ft

diiffi-$

Refnover todos os anexos

https://webmall.marmelelro.pr,gov.br/roundcubemall/?_task=mall&_safe=1&_uld=12919&_mbox=INBOX&_aç1ie¡=prlnt&_extwln=1 111



Webmail :: Solicitação de Orçamento - Velculo

Solicitação de Orçamento - Veículo

htþs ://webmail.marmeleiro.pr. gov.br/rorurdcubemail/?-task=nail&-...

s u- záPr

.ìúffii:iito De esportes@marmeleiro.pr.gov.br <esportes@marmeleiro.pr.gov,br>

Para <vendasfbl@granvel,com.br>

Data 14-06-202210:21

@ características Equipamento - Modelo 07.pdf (-95a KB)

Remover todos os anexos

Boa dia Marcos,

Couforme conversamos, estou encarninhando planilha com as caraoteristicæ mílrimas do veículo para que você possa elaborar orçarnento.

Modelo 07 - Convênio com SEDIJ.

Automóvel I-IATCH 1.0

Observe que a potência uríníma cleverá ser 77 CY no etanol e 72 Cÿ na gasolina.

Municípío deMarmeleiro - CNPJ - 76205.665/0001-01.

Duvídas estou a disposição.

Favor acmar reoebinrent<1.

Joelmo Soranso

^

^

1of I 14106/202213:58



Webmail :: Orçamento HB20 https ://webmail. marmeleiro.pr.gov.br/roundcub 
^emaiU?_task=mail&_. 

.

.,r.u_ 2w

ffi
orçamento HB20

De Jose Lucas Florcovski Pereira<jose,perelra@santafehyundal,com,br>

Para <esportes@marmelelro.pr.gov,br>

Data 10-06-202214:13

, @zzooroorseze.pdf (-110 KB)

Remover todos os anexos

A,C:Joelmo,

José Lucas F Pereira

Consultor de Vendas

Santa Fé - Hyundai

46-98803-5990

46-3055-5999

Obrigado.

n

ô

l of I 14106/202214:01
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oRçAMENTO A PREFETTURA MUNtCtpAL MARMELE|RO.PR

'I

R$: 78,990,00 (SETENTA E OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA REATS)

HB2O HACTH 1.0 _ FLEX. SENSE _ MANUAL_202212022

Opcionais:
- Controle de tração (TCS)
- Assistente de partida em rampa (HAC)
-Freios ABS com EBD
-Vidros elétricos dianteiros
-Travas elétricas nas portas e porta-malas
-Sistema de fixação para cadeirinha de criança ISOFIX
-Computador de bordo com 7 funções
-Banco do motorista com regulagem de altura
-Blueaudio com conexão USB, e comandos de áudio e Bluetooth no volante
-Porta Malas 300 litros
-Tanque de combustível com 50 litros
-Cores: Preta, branco ou prata
-Rodas com calotas 14"
-Para-choques pintados na cor do veículo
-Motor Kappa -1",0 manual - 80cv (etanol)- 75cv (gasolina), transmissão manual de 5
velocidades
- Capacidade para 5 pessoas
- 4 Airbag, frontal duplo e lateral de tórax
- Controle de estabilidade (ESP)
-Ar-condicionado
-Direção elétrica progressiva
-Antena de teto

r{ 1,6$s.r}.$6iüoo I -7 7

Francisco Beltrão- Pr - 10 de Junho de 2022, sAf{TA FÉ C0ffiÉnCAC
DE VEIüULOS $iA

Rua Antonina,475
Centro - CEP 8l-rô01-580

fraricicco Beltião Patanít

:t,,.:; ;11:1:, 1, ' .:,1; ,t
'lll.,

;;ì I ',.'',':','.'..
''::,.t,,¡,j 

',,,;ii,' 
.l IRuo

, ,', ¡'Ce:fi e5.oo
Antonino,475
1--5S0 | Froncisco Beltrõo.- PR
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oRçAMENTO

crûfai¡lx.Hr I û¡rooELo 20 ?zt2qî2
PAW,Í.Ê RGlt gonr. gftANCA
òf ñtrå], tJupn ftc,¡i¡l, dr¡plo lateral e duplo Ce cort¡nal / Al¿nne antifurlo / {r¡condldotrado /
Asrjsteríie da i¡rtida em arllvül Av¡6o $ono/,Ò e visual do clnto dE'¡d8uønga firo todOr Oc pf¡taÿcíro¡ I
ß<rrrç¿¡ ilc¡ n:l-¡fûris,ii! ûìrrì r"r:t:'-rJ,lEr:*' (irr: ¿¡ìtt¡itl /' [Ìi]rìc(, trrJ!;alir'í) l.¡lÞ¡îftì(fS e ¡*bat{vel / (lntO de s*Buf.lnça
fllr'frr(1í(,:rijií r'.tJtì\ i¡1r,.,ìr.{ i.iL¡ r\li;i,,t , i-,f1ìi,'j (,:(::ì!:t{,,iirí,r.¡ !i¡:,t:il':}1 lrr-ì':rais t, cr.:ttt,tãl de 3 t:¡cntui r

tiOntptrt;lfiol 0C l¡r;¡rcr'i'i.:,:)tìl,rrrli) (ir ,,rti, tr'..rrr,': .'i r,¡1rrç¡1i¡.t {2 iwreftrri c J'.ir¡rftlt:im.,l / Cnlilr+l,lrl¿r.^

vol¿¡¡tçj i ûrrgçåo lileir¡na Prur¡¡relsivo / LrflÊlhos r{rtrüvrlorrt$.}xterrtot elétricoå n¡ cor tlo velculo ¿

Maçanqi*s exærnås oä..cot'do,vatculo / Nouo Chevrulqt MytlnJr, cÒm tsh LtÐ sa¡sltrol eo tòque de 8",
rntegraçäir cöñ{'smârtphorrrés' 'Étrnvr!5 do AndrÖld tuto d A¡rpl+.Gà..rPlgÿ, tïÚb A!Ë/!. fri!, ,fU¡r$lq agdlo
streÈîìhig. bluEtoÞrh Ëûrr âÉ2 celulârt$slolullan€änrqntÊ Êgntråds:ÜSB ¡:g¡ileñrd.Oeff)riçfudCcadetÍ¡s
piqã trtítnr-1O1 ("lroll¡. e Tcrlr Tetl1er'ìì / Sfri+na rJè freios coi¡ AB5, slfiémo dÊ' t 

-ribt¡tçfs 
dþ frêlxügsm

:'Ë()tT'l t ¿s:i';tt!rr,;lil cir: fr'..r,¡¿r¡n il* rrrpirrr..iø i"PBA"i ./ lianrmisrÐo m¡nuól:rJè sel¡ vctocidsdet / Inrvo
el¿trir¡ rJ¡rx Fdnrì:, corïì ¿!(.ünírnlr¡olÊ tu ch¿ve I vi¿lrc, elétricn nas,pofrùf dli¡fttoitsS + ÎrqsÊlfar crnl
¡cir;'û¡nlqrrt4r pof "urn (oqrr('r,, årrli esrrlagameqþ r.' íechamçntq/aburturÈ qutp¡rf{ifcg ;pela chave I
Acondiqreotu butornátfco do¡ bréis'¿¡r¿vÉs dè ¡ensqr crepuscular / Cåm$rô Aei* 1 Gþln eom ¡ensor de
aprp¡lm¡Éo / ErÈÿ Enrry - Aþurtunsus,portas atrwór ¿c cdn¡oi,dç ¡pr(rllñocä9'haìnpve / eary ttan -

. Þa{td* $m ¡:håve / fk}d! de lþa leve aro ls"/Pôtèncla rnift(¡mð llquldd 78 cv Br¡olln¡ B?'cv et¡nol ,/ Tonque
de mmbustivôlcÓrn capacidade pnra æ l¡rrog.

VALOR UNITARIO: RS 8$.Ê00,00

Väirdäot* d;r prnFrüsta 3ú Cias.
Pr¡¡O dcl cnlréga: Acrnra tle l8(i dras.

FfBnc$go, Bslräo. 31 de,Maio dÊ 2022

I

M¡rco ¿\ MlkC,la

C.çr¡.sui de vondas
5ri(lu¡r,rlt; At¡tor¡ióv0l¡ Llda.'

Ëf\Fl 77,81 J $t/0rr0r-.05
l.F.:321007651

s Lil)ÖA rJ"to s t,r t¡ft Ësî' ç'\ t ¡Tol\lÓv E I s LTDÀ
ç x p3 :i.xt ?.ts$.rf)ou t.tls

¡trril \.;ri.¡'Jil, i(¡¡,llr'(t | ,njirì '''\\,''irrrig, r)()l'. ( aitìlr{r

. ti5.r¡01-t¡,Ì(l - l'iir:r.iscti t.ìÉhl{o-lPR,
I'o¡rc: t4ô l;lf 3il -l 100'. fl.nr¿il:fl$iíiii!.t.ì,,J¡Y!!liì$,1,h:



081061202211:15 Webmail :: Re: Fwd: Termo de Referência - Requerlmento 02112022 - Velculo
b:
''J'- 2V

#ffi

Re: Fwd: Termo de Referênc¡a - Requerim enlo 92112022 - Veículo
De esportes@marmelefro.pr.gov.br<esportes@marmelelro.pr.gov.br>

Para licitacaoO2 <licitacao02@marmelefro,pr.gov,br>

Data 08-06-2022 10:05

þ image.pdf (-200 KB)

Remover todos os anexos

Born dia Rirlnrclo,

Dt Sudo¿luto tern cssc c*nr¿til,

Joelmo

---.-.-- lvleusagenr original --------

Assuuto:ORÇA M ENTO SUDOAI,.ITO ON lX
Dat¡r: 3l-05-2Q22 l'1:28

Der Vendas - Sucloaulo .:vendas6@)sucloauto.çom.hr></vendas6(itsudr>uulo.corn.hr;.

Prra: es¡:orres@nramreleiro.pngov.br

Mensagem encaminhada

Assunto: Fax vla Internet
Datä: Tue, 31 May 2ø22 LTtZ]-lzl -ø3øø

De: i,ür¿rs"så0ra@,fl¡d0a!Ìa"çsg -bc
l¡ana: venda$6@$¿dgnuhe"lç0&h[

Dados de imagem anexados.

ô

rl

https://webmall.marmelelro,pr.gov.br/roundcubemall/?_task=mall&_safe=1&_uld=12951&_mbox=INBOX&_actlon=prlnt&_extwln=1 1t1
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Fropoçta deÿende
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tol 1.0
5U?TA4 . ïiahsnils*äo¡ Meniul " 84 ev l'75'rv'Total Flt:t'':Modelo¡ 2043

':
SerrS ltàüs;de SÉr;le' :

¡ tAËSr - È¿iós som slstema anti¡¡¡i{t¡iirtto ,

:'il;"*¡;ffi "ï;rü;Ëä';iö'¡"liãåîararbrtsacom,melhorperro,"¡roncJ
. "EB D' lfreios'com dls blbülçã ô cletrônir.ã. de fl'en*ßem
, "ESS" - alsrt¡ tlt fronagern de emefgêncla
. "g-p¡gx,i -' gistcina:¿e pirttda ¡ frio icmlreservatdric acllcional clc grr*oltna
. 3 ¿lrtagi (passagetro e mötorista¡
. 3 aFolos dc c4bega no bancq tr$Étro cont afustc de altr¡ra
. ¡{letÌa son9ro'de fnr$fn ac.qsgs
. Alerta sonòro.É vliual tle não utf ltaação do clnto tlc seguråtrçn do rnOtorl4ta
. Antenp no teÞ
. Ar-ct¡ndlciotrado çom llltro dç poeh'a e pôlen
¡ Eanco do.lnotorl¡ta comìajuste clå:altura
.'Chsve tlps,canii¡ete-sern controle rsmoto
. Ctntirs clc segurança dlantetrïs conr prÉ'tettslûnâdôf
. Clnùo¡ de $cgurança rra'selr.os rerátels dc 3 pontos {f nclusivc o < entral)
. DesenrbaSari¿r rdo vldtd ùràselro
. ûlr.cçlo htdt;áullc¡i

' Encogto dobmco tra¡B.eiro reþailuql
. Fnróls sitrlpleg eom mdsçara escuf.eolda n

I Fixuçlqj4¡:ä'ssritno Cq crünnça Ëûm qlslÉrtâ fSOFlx@' / Top tether
. Grade'tll¡trEira sgm pfntura
¡ Lâv¡dpt çll¡npndor do vidro traselro
. t,lmÞEdof ilo prråibrlsa coni teqr¡rortzador
. paliiri ¿b,irrqË,1*un*¡ rqm'c.lni".gfros, r¡elocfrnetio e urârcldor do nlvsl'deriôrnbunçlwl
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0GRANVEL

oRçAMENTO
MUNICIPIO DE MARMELEIRO

CNPJ 76205. 665/0001-01.
MARCA: RENAULT

MODELO: SANDERO

VERSÃO: S-EDITION

MOTOR: 1.0 12V 3CILINDROS 82CVS.

COM BUSTIVEL: ALCOOL/GASOLI NA

COR: PRATA

ANO/MODz2o22l2D23

VALOR - RS:83.290,00

PRINCIPAIS ITENS:

o Ar-condicionado
o Direção Elétro-hidráulica.
o Travas elétricas
o Vidros dianteiros elétricos
o MEDIA Evolution Apple CarPlay@ / Android Auto@
. Sensor de estacionamento traseÍro.
o Regulagem de altura do Volante e banco do Motorista.
o Abertura elétrica do porta malas.
¡ Maior porta malas da categoria com 32Olitros.
o Computador de Bordo.
o Motor 1.0 3 cilindros 82cvs.
o Motor sem correia dentada, com corrente de comando em aço.
o Freios ABS

¡ 4 AirBags de série
r Controle eletrônico de estabilidade.
o Stop&Start.
o Luzes de circulação diurna em LED(DRL)

o Dupla fixação de isofix para cadeirinhas no banco traseiro.

OB5: Valor sujeiro a reajuste conforme política de preços da fábrica.

RE GRANVEL - BIR 7600022
Granvel- Gra Veículos a - CNPJ 01.680.956 /OOO7-44

o, 2001 Bairro São Cristóvão

Francisco Beltrão - PR

Tel.:46 352O-44OO

Francisco Beltrão, 14 de Junho de 2022.

Av. Luiz Antô



Webmail :: Solicitação de Orçamento'Velculo

Solicitação de Orçamento' Veículo

htþs ://webmail.marmeleiro.pr. gov *,,- 3E#

ffi De esportes@marmeleiro.pr.gov.br <esportes@marmeleiro.pr,gov.br>

Para <vendasfb'l@granvel,com.br>

Data 14-06-202210:21

þ Caracterfsticas Equipamento - Modelo 07.pdf (-954 KB)

Remover todos os anexos

Boa clia M.arcos,

Conforme conversautgs, ostou eucarninhand<l planilha oom as caracteristicas minimas do veÍculo pata que você possa elaborar orçamento,

Modelo 07 - C-onvênio com SEDIJ.

Autonóvcl I-IATCH 1.0

Otrserve que a potência urínima cleverá ser 77 CV no etanol e 72 CV na gasolina.

Municfpío de Marmcleiro - CNPJ - 76205,665/0001-01.

Duvidas estou a disposição.

Favor acusar recebimelrto,

Joclnro Sorauso

ô
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MUNICIPIO DE CAPANEMA
EDITAL on pRBcÃo BlnrnôNICo N" zTlz0zz

(Processo Atlministrativo n.o 27)

Torna-se pirblico, para conhecimento dos interessados, que o Município de Capanema, sediado(a)

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, centro, Capanema PR, realizará licitação, na

modalidade PREGÃO, na forma RlnfnONICA, do tipo MENOR PREÇO, nos tetmos da Lei
Federal n.o 105202002 e da Lei Complementar Fecleral n.o 123/2006, aplicando-se,
subsidiariarnente, a Lei Federal n.'8.666/1993, e das exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 2310512022.
Horário: 13:30 HORAS (Todas as referências cle tempo no Eclital, no aviso e durante a sessão

pública observarão o horário de Brasília - DF),
Data e horário limite para encaminhar as ¡rropostas: As propostas serão encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletrônico até as l3:30h do dia 1010512022.

Local: COMPRASNET.GOV.BR, no qual o edital está clisponír,el para "clownloacl".

01. DO OBJETO, PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA
01.1 A presente licitação do tipo cle menor preço, a preços fixos, tem por objeto a aquisição clo(s)

EQUIPAMENTO(S) abaixo clescrito(s) e de acordo com demais especificações constantes do

ANEXO 07 . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

SAM: 35
01.2 O(s) equipamento(s), objeto deste edital, cleverão atender às características técnicas
quantitativas e qualitativas fixaclas pelo Município,,clevendo ser,novos e não inferior(es) aos limites
mínimos fixados no ANEXO 07 - CARACTERISTICAS TITCNICAS, ARQUM DIGITAL
que integra este edital. O não atenclimento a qnalquer das características exigidas importará na

desclassificação clo proponente.
01.3 O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entlegue(s) no prazo máximo previsto no item 01.1,
contados da assinatura clo contrato de fornecimento. Juntamente coln o objeto deverá ser forneciclo
catálogo de peças de reposição, enumeradas e orclenaclas com seus cócligos cle fabricante (impresso
ou meio rnagnético). Manuais completos cle operação e manutenção cletalhados tanrbém deverão ser
apresentados.

01.4 O(s) equipamento(s) cleverá(ão) ser entregue(s) na Pref'eitura Municipal tle Capanema, sito
a Av.Governador Pedro Viriato ParÍgot de Souza, 1.080, centro, Capanema Pr,

02. DOS IIECURSOS FINANCEIROS
02.1 As despesas com o fornecimento(s) do(s) objeto(s) licitado(s) serão financiaclas com recursos
Tesouro clo Estaclo e contraparticla rnunicipal.

03. DO CREDENCIAMBNTO

03.01 É de exclusiva res¡ronsabiliclacle clo usuário o sigilo cla senha, bem como seu uso em qualquer
transação efehrada diretamente ou por seu representante, não cabenclo a plataforrna eletrônica ou ao

Município responsabilidade ¡lor evenhlais danos clecorrentes do uso inclevido cla senha, ainda que

por terceiros.

PRAZO IDIAS)OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL (R$)
AUTOMOVEL HATCH 01 74.530,00 120



2310512022 17:20 Cornpras.govbr - O Sl'lE DE COMPIìAS DO GOVEIìNO
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987 487,27 ?-02.2.,1738,4542,3tr4727 0

GOVFÍINO DO FSTADO DO PARANA
PRËFEITUIlA MUNICJPAL DE CAPANËIVIA

Ata de Realização do Pragão Eletrônico
Ntl t)(j}?'/ / :l (t2..)-

Às 13:30 lroras clo dia 23 de n'ìa¡o de 2022, reunirarn-se o l,regoeiro OÍiclal clcste Órgäo c rcspect¡vos nlem[:rr¡s rJ¿r

Ec¡ulpe de Apolo, deslgnados pelo lnslrurrìento legal PORl"ARÍl' 8022/202t de 0L/0I/2022, ern attlrrclinrcntcl irs
disposlções corrtidas na Lel ¡ro 10,5?0 de 17 de julho cle 2007- e no Decreto ¡ro 10.024 de 20 de seteml¡ro cle 2019,
referente ao Processo no 27, pôrð reallzar os procedimenlcls relativos ao [)regâo no 00027/2022. Moclo do clis¡:uta:
Aberto, Objeto; Aquisição de Vcículo Novo, Destinado a Secretaria cie Adrrrini$traçfio do Município dc Capanenra f)r,
através do Convênio no 72/2O22 SEDtJ, O Pregoe¡ro abriu a Sessão Pública r'¡rn atcndinrr:nlo iìs clisposlr;äcs contlclas
no eidital, divulgando as propostas recebl(1as, Abrir.¡-se ern segu¡da a Fase (lc lances para classificaçã<l clos licltantes
relatlvamentc aos lonces ofertados,

Itenl:1
Þescriçãol Alrtonlóvel
Descrição Conr¡:lenrentar¡ Autonróvel l'¡po fvlotor: 1.0 t.., Quantidade Porliìsi 5,l¡po Cornbustfvcll: l\kxtol /
Gasolina, Potôtrcia: Mfnirno 70 Cÿ Tipo CÍirnl¡io: Manual , lvlodtrlo: l"latctr, O¡rcionaisr Ar Condlcionðdo, Dircçrìo
Hiclróullca, 'frava Elétric , Cor: Brancir
Tratamento Þifere¡rciaclo: -

Quantklade: I Unidade cJc fornecirnentoi Unidacle
Valor Ëstirnado; R$ 74,530/0000 Situaçilo: Acelto e tiabllltacio
Aplicalrilidade Dccreto 7L742 Nã<> Aplicabilidade Margenl clc Preferêrrcia¡ Näo
Intervalo nrÍnimo entre lancesl R$ 0,01

Aceíto para: SANTA FE COMERCIQ DE VEICUTOS S/A, pelo rnclhor lance de R$ 74.500,0000

l"listórico
Itenr: L - Automóvel

Plopostos PûrticiparðrTt deste itenl äs enlprcsas abaixo ftrl¿lcioilarias, corrr srJðs respectlvas propostals,
(As propostûs com + lìô Frcnte fot¡n1 dcsclassll'lcocJas)

CNPJ/cPF Fornecector --ME/EPP. "i,?)'riï" euanucracre Varor Unir, Vator Glor¡ar ti:ilji:J"
Equrparada

11,596.056/000r-77 SANTA FE Nõo Não t I R$ 74,530,0000 Rs 74,st0,0000 n/ot;/zoz"/-
COMERCIO 21¡Q/:1t.)
LlË
VËICULOS
s/A
Môrca! I1YIJNDAI
Fal¡ric¡rrte: I TYUND^f
Modclo / Versão: l{820 SENSF
Dcscrlção Dot¡rllracl¡ clo Objcto Ofcrta.lo! VËlC(Jt.O ll^TCll, 

^NO 
FAlllìt(:ACil,O ti MOt)Ë1..O 2O2)!?.02.21

NOVO,0 KM, ÀìOlQrì 1,0¡ 75 CV GASOI.INA E U0 CV ETANOL, DIRECAO Íit.t:r'RICA, fiRf;tOS AflS COr"t EUD,
VIDROS ELETRICOS, RAVAS ELETRIÇA5, AR CONÞICIONAIX) Ë ÞËMAIS TTENS CONFOfIMË EDII'/\1,
Porte dã empresai Dern¿ris (Difcrcnlc clr,r ME/Ef)f))

Lilnces (Obsì lances conì n nð frente forarn exclufdr¡s trrelo preç¡oeiro)

V.rlor do Lonce CNPJ/CPF Þata/flora fìegistro
R$ 74,530,0000 11,596.056/0001-77 23/05/202?.13:30:00:'183
R$ 74.500,0000 11.596.056/000I-77 23/05/?-0)"2 13:3'/:18:167

þ.1í:io r¡r¿íct<:nl lirtt(:cg <Jtr tlcr:sltrr¡tfit:r: Mt',i/ liPi:r ¡rirlir r: ìl*ru

37rl

Eventos do ltern
Evento

Abertura

Encerrarnertio scnl
¡:rorrog ação

Elrcelramento eta¡:zr
aberra

Þata Observações

'i!r:,t !¡.3i' rtcm at¡erto ¡:a ra la'ccs.

'i!rä!;.|];' Itenr aguarclanrlo dccisiio sobro relní<:io orr errcerrarilcnto da etapa ¿rberl:n,

''ìlru|lr1.|¿' I t e rr t c o t n c t a p i:ì a b c r t. e n c e r r a cj a,

https i//www.conrprasnút, gov. br/seç1 uro/indexgclv. as¡r 1!3
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?-3/05/2022 Ilern r:nce rrado para lances'

38.1
2i\1051?"02?. 17:20

Encerra nrento

Âberiura clo Prazo -

Convocação anexo

EncerramcnLo do Prazo
' Convocðçäo enexo

Aceitc cle ProPosta

l'labllitação cle

forneccclol'

Troca cle Mensagens
Data

Slstenra 23105/?-0?-?-
13:30;00

1,3:44."35

?3/CI'/?-022 Convocaclo trara envio cle atrexo o forricceclor SANTA FË COMERCIO DË VËlcr'Jt-Os
-r':i,lt,so 

s/4, cNPJ/dPr: 11,s96,056100ar'77'

23l05l20z2Encerrac]o0praz!!g.Çlluq*9io-deAltexopelofornececlorSAN'IAFECOMERCIOþË-1+,1t,ci- 
ýelcut.os s/Ar cNPJ/cPF: 1l'5e6'056/000r'77'

?-:)/05/?.02?. Aceìte lrrcllvlclual da pro¡rosLa,-Fornececlor: 5AN1A FÉ COt"lüRCIO Dti VEIcut'os s/rr'

1.6r2(r:34 CNp¡/cpF: iìlöbO,O,1ie7OC0t-77, pelo nrelhr:rlanco cle R$ 74,500,0C00'

23/05/20?-2 l'låbllitðçAo cllr grul)o cje prclposlas' FornecccJor: SANI^ FË COMtifìClO þf: VEICUT OS
-1'o:Lo,ao s/A' cñPJ/cPF: 11,596,01t61000t'77

t'liio clxisterlt irrtrtttçiitls clc t't'ttlttt'so parlr rt ittlttr

Sistema

5is[ema

Slstc nra

Sistcma

Slstenr a

5 istenra

Sistena

PreQoelro

Eventos do Pregão

Evento

Alteração equiPe

Alteracêo abertura
cJa seistjo pdltrlica

Abertura da
sessão Públlca

)rtlg":nrento d<:
propostðs

Abr¡rtura rlo Prazo

Fecl¡amerrto do
ptr)¿O

n/as/20?z
t3:30;01

?_3/05/2A?.?-
13t40r02

2-3/05/202.2
13t44t35

23/Os/2022
13t44t37

23/0s/2.02-2
13r44:58

23/05/2027.
1.4:23:0'7

?-3/os/2022
L6:?-6t,1(t

23/0s/2.0n-
16: 26 i 58

Data/l"lora
L0l0s/2a22

07 t47-tL6

t.o/otí/2.022
10r1.1:30

23/05/2.022
1 3:30 r 00

?.?/05/?.02-2
t3t44t37

23los/20?-?-
76i26:46

23/Os/20?2
16:2-(r;5t]

Mensaçrel11

¡l sessõcl púrbllca esLá aberta, Ncsta cornpr.r fol reallz.acla a anállse de propostus

auLornática c tocjas roruììr'truåt¡ii*J* pä¡..a I'ase cle lances, Até l ltens ¡roder'1o

esIar etn cltsputa ,r,r'urtaìreã'nTJ,iiãäó-pãito,lo cle alrertura para cllsput;r será entre

13:30 tl 17:30' Mantelìharn-se conectaclos'

O ltehl I fol aberto' Sollcltðlrìos o enVlo de lances'

o rrem I esrá asuarctanclo declsão o.ol.i;ìåcJfl.jìt enc0rranlenl'o da etapa ai)ertO Êelo

O ltenr 1 está cncerraclo.

AetapadcJulgônlentocleploposiasfoilniclacla.Aconrpanhcessa.etapitna
fUnciorrallclarlo "n.on'pånfiai'luigaÀre 'rto 

/ l"labllltação / Adnrisslbllldaclc" '

Senlrorfornece(JorsANlAFEcoMERíjlODEVElcULosS/A,CNPJ/CPF:
11,5g6,056i0 oot-li, roii.¡to o envlo do anexo r.Êfemrnte ao Ítcrrr 1,,

SìenlrorPregoelro,ofornececjorSANTAFFcolvlEitci()DEVE]cUl.()Sfì//r,CNPJ/C]PIj:
tl'S9o,oio/o 0QL'7', I enviott o aiìexo p¿ìr¡r o ftenl 1'

srs. f:ornecclclores, ttsLá ðbc)rto.o f)raito p¿lr'¿ì.registro de in[enção cic r(]cur505 p0rn 0s
" ri;;ì;ió',:,rü;'i. l,lirica" iio-,ãiôrio e'hairltt¡rctr¡ ' ou 'cancclario no Juiearrrento' .

Fol lnfornraclo a Prazo final para reglstro clc- intenção <Je recursr¡sl ?^3/05/207-2 ì:s

1.7 r00r00,

Ol¡scrvações

firevlsño clcr al)ettuttr: 1I/05/20?.2 13130100; l'lotlvol Metllcja acll.nlnlsürativõr;

Just:ificaUva : ALTER/\Ç^Q ÞË pRoPOS'lA

Âlrcrlura cla sessäo Púìrlica

Inlclo rJa etapa de jirlgonrcrttc dc propostos

Aber[ura clc prazo pal'a lntcnção cle rectlrso

Fe(:holne 11[0 Cle pr¿tz0 ¡rara reglstro cle lntcnçã<l cìe rttcrtrsol 23/05/?-O22 às 17:00:00

Após cncerrnr¡ento cla sessão ptlbllca, os llcltantes mr:lhores classlflcaclos foranr clecloraclos ve¡rceciores clos resf)ectlvos

Itcns, t:ol clivulga<1o o ,.ärrituùo tla ó-dsirlo ptrriiiã-e r'ói ionceciic.lo o prðzo recursal conforme f:reconlza 0 a|tlrJo 45, clo

Decrcto 10,024 de 20 dc sctenrl:ro de 201g. ruoåïmali ltávenclo a cleilai;r, fol etrcerracla a sessão às J.7100 horas do dia

iãîã ma¡ó d,eZOZZ, culá àia fol lavrac1a e asslnacla pelo l)rcgoelro e Equlpe cle Apolo,

, f 
'')

'' ' 'i'.. i''1' Y--ttit*"'"
t-IA I(RIGTR BECKER PAçANI

,_f.
\..4.,

ociro oflcial

L,.. . 1..'./¡¡ r' ò/.''".^'

i¡rc cle A¡roio

Irtt^c./^^^À^Á¡ ôrìrì1r1r^qtì^l nnv !rr/sênt trn/iltdnxrlrlv. alr) Ál.t
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MUNTCIPIO DE CERRO AZUL
EDITAL nn pnncÃo Br-nrnôNlco N' 0lz/2022

(Processo Aclministrafiyo n.o 02612022)

Torna-se público, para conhecimento clos interessados, que o Município de Cerro Azul, secliaclo(a)

Rua Barão do Cerro Azul, 63, Centro, Cerro Azul-PR, realizaút licitação, na moclalidade
PREGÃO, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PREçO, rros termos cla Lei Federal n,o

1052012002 e da Lei Complementar Federal n." 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei
Federal n.'8.66611993, e das exigências estabeleciclas neste Edital.
Data da sessão: 0510512022.
Horário: 10:00 (Todas as refer'ências de tempo no EdÍtal, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasflia - DF).
Data e horário limite para encarninhar as propostas: As propostas serão encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletrônico até as 10:00h do dia 0510512022.
Local: Compras.gov.br ou w\ryvÿ.ceroâzul.pr.gov.br, no qual o eclital está disponível pala
"download".

01. DO OBJETO, PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA
01.1 A presente licitação do tipo cle menor preço, a pl'eços fixos, tem por objeto a aquisição do(s)
EQUIPAMENTO(S) abaixo clescrito(s).e de acordo corr¡ clemais especificações constantes do
ANEXO 07 . CARACTERISTICAS TECNICAS.

OBJETO OUANTIDADE VALOR TOTAL ß$) PRAZO DIAS)
VEÍCULO HATCI{ 0l tì7.1 I 3,33 180

SAM: 29

01,2 O(s) eqr.ripamento(s), objeto deste eclital, cleverão atencler às características técnicas
quantitativas e qualitativas fixadas pelo Município, devendo ser novos e não inferior(es) aos limites
mínimos fîxaclos no ANEXO 07 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ARQUIVO DIGITAL
que integra este eclital. O não atenclimento a qnalqner clas características exigidas impor-tará na
desclassifrcação do proponente.
01.3 O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo previsto no item 01.1,
contados da assinafura do contrato de fornecimento. Juntamente com o objeto deverá ser fornecido
catálogo de peças de reposição, enumeradas e orclenaclas com seus códigos de fabricante (impresso
ou meio magnético). Manuais completos de operação e manutenção cletalhados também deverão ser
apresentados.

01.4 O(s) equipamento(s) cleverá(ão) ser entregue(s) Prefeitura Municipal de Cerro Azul, Rua
Barão do Cerro Azul, 63, Centro, CEP 83.570-000,

02. DOS RECURSOS FINANCEIROS
02.1 As despesas com o fornecimento(s) do(s) objeto(s) licitaclo(s) serão financiadas com recursos
Tesouro do Estado e contrapartida municipal,

03. DO CREDENCIAMENTO
3.1 O Credenciamento é o nÍvel básico do registro cadastral no SICAF, QU€ permite a

participação dos interessados na modalidade Iicitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
03.1.2 E de exclusiva responsabilidade clo usuário o sigilo cla senha, bem como sell Llso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabenclo a platafonna eletrônica ou ao

Município responsabilidacle por eventuais clanos decon'entes do uso indevido da senha, ainda que

por terceiros.
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ANEXO OI

TERMO DE REFERÊNC|AS

JOtA FTAãA Oq r'ÀRAT{Ã

1 - OBJETO:
1.1 - O presente Pregão Eletrônico tem por
contrâtiação de empresa para aquisição de
6512021 e '10712021.

objeto o regisùo de preço para eventual næssidade de
veículos novos, itens dæertos dos Pregões Eleh6n¡cos

2 - ÉSPECIFTCAçöES DOS PRODUTOS 
' 

PREçO ESIMADO:
2-'l - Em æso de d¡vergència ex¡slente enlre as æpecifieçóes do(s) item(ns) que @mpõem o objelo
descrito no sistema eletrôn¡æ e as especilìæçôes æNtantes næte Temo de Referências, prevalæerão
æ últ¡ms.

Valor total máximo de ænkatação: R$ 897.7¿14,45 (o¡tæntos e noventa e sele m¡|, setecentos e quarenta
e quato reais e quarenta e c¡næ centavcs).

3 - JUSTFTCATÍVA PARA AAUtStçÃO
3.1 - Justif¡æmc a aqu¡sição paE atender a demanda desta secretaria, sendo:
a)ltem 01: veículo t¡po p¡ck-up para atender a equipe de manutenção desta secretiaria, tanto para o
transporte dos servidores aos locais de tEbalho quanto paE tr¿ßportar as feramentas e
maleriais/¡nsumos utiliados ms manulenções de escolæ e CMEIS deste Mun¡cípio:
b) Os demais conÍome desc¡itos nos pedidcs reâliädos pelas secretarias solicitjantes deste præsso
l¡citatorio.

4 - JUSTIFICATÍVA PARA REGISTRO DE PREçOS
4-l - O sistema de registro de preços é uma alternativa ¡mporlante para a Admin¡stração Públiæ, pois
lende a eænomizar, já que é sol¡citado apenas o quanlitativo næssário naquele momento especÍfiæ.
4.2 - Realizamos uma estimativa da necess¡dade de aquisþo, e na falta de saldo súfic¡ente neste
exercíc¡o de 2021 para aquis¡çäo de todos os ilens, temos a prev¡são de adqu¡rir o ilem 03 ÿeículo Pick-
up) a¡nda na vigência dæte ano e os demais itens alé o final da val¡dade da Ata de reg'rstro de preços.
4.3 - Durante o pao de validade da Atra de Reg¡sùo de Preços, a Prefeitura não será obrigada a firmar as
contratãçõæ que delas poderão advir facultandÞse a realiz.aÉo de licitação específicã para a aqu¡s¡ção
Pretendida, sendo assegurada a beneficiária do reg¡sùo, preferência de fomec¡mento em igualdade de
ændições.
4-4 - Em atenção ao artigo 30, do Decreto 3.11112013, ænfome lnciso ll - quando for ænven¡ente a
aqu¡sição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por
unidade de medidâ ou em reg¡me de tarefa-

5 - PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA
5-1 - O pnzo de enlrega para os itens será de 120 (cento e v¡nte dias) conidos, podendo ser prorrogados
por até 60 (sessenta) dias coridos contados a part¡r da solic'rtação da Secretaria.
5.2 - O lffil de entrega será m SECRETARIA DA EDUCAçÃO/CENTRAL, cito o endereço: Rua N¡lo
Favaro, n' 100 - Centro - Qualro Baras- Horário de entrega de Segunda-Fe¡E a SexteFei€, das th45
às 11h00 e das '14h00 às 16h30, confome solic¡tação do gestor.

t'1 :rr,o
\><

190.680,67190.680,671UND

de trânsito. OBS.: Ass¡stência lécni€ sed¡ada no
EStAdO dO PAÍANá. PRINCIPAIS DIMENSõES
Comprimento mínimo de 3.892 mm D¡ståncia
entre e¡xos mfn¡mo de 2.467 mm Largum mlnima
de 1.893 mm AttuE mín¡ma de 1.475 mm.
PESOS Em ordem de marcha mínima de 1.001
kg Carga útil máxim 434 kg COMPARTIMENTO
DE CARGA Compartimento de ærga de no
mínimo 285 litros. DIREçÃO Hidftiul¡ca
Tmnsm¡ssão Manual de 5 veloc¡dades, 2 airbags
(passageiro e motorista). 3 apo¡os de ebeça no
banæ traseiro com ajuste de aÌtum. Ar-
ændic¡onado com filtro de poe¡É e pólen- Banco
do motor¡sta com ajuste de altura. Cintos de
seguEnça d-Enle¡rcs com prêtensionador.
Cintos de segumnça traseircs rekáte¡s de 3
pontos 0nclusive o ænhâl). Lavador e l¡mpador
do vllro traseiro. Limpador do páE-brisa com
temporizador. TEvamento elétricÐ das portas.
Mdros dianteircs elétr¡æs.
Verculo SUv,4 portas. capac¡dade para 05
æupantes, em confomidade com CONTRAN
(Conselho Nacional de Trâmito), PROCOM/E
(Progmma de Controle de Poluiçáo do Ar para
Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho
Nacional do Meio Ambiente) e demais
equ¡pamentos de Lei, ano 2021, modelo 2021 ou
última versão, zero km na cor BRANCO e dema¡s
espec¡ficaçies conforme o ¡tem 3 do Temo de
Referência-

3

Valor Máx.
Totat- lRSl

548.533,32

158.530,46

Valor MáL
Unir- lR$l

137.133,33

79.265,23

Quant.

4

2

Unidade

UND

UND

Veículo novo 1.0 mpi Flex lipo hatch 05 portas
ano/modelo 202,,2022 mr braM, injeção
eletrôniæ, tração diante¡E, pneus ætepe e
demais itere abaixo: veículo tipo passeio, 0 km,
Fabriæçáo nacional,05 lugares, Molor no
minimo 1,0 com mínimo 3 c¡lindros em linha,
potênc¡a mínima de 70 cv, Tanque cie
æmbustível com æpacidade mínima de 45 litros,
Transmissão câmbio/manual mínima de 05
machas à frente e uma ré, Capacidade mínima
de portas malas de 280 litr6, 4 porlas dianteiras
e um porlâ malas, Cor branca sól¡da, Flex
(Etanol/ Gasolina), vidros eléùicos, S¡stema de
travas elétri€s em todas as portas, inclusive
porta malas, Ar ænd¡c¡onado, direção hidñáulica
ou elétriæ, bara de proteção nas portas, rodas
no mínimo arc '14, paE choque na ær do
veículo, m¡nimo de 36 (trinta e seis) meses de
gaEnt¡a, sem lim¡te de qu¡lometragem,
devidamenle empla€do e licenciado æm
dema¡s ¡tens exio¡dos oela leoislacão bmsileim

Espec¡ficação

Veiculo tipo pick{p Veículo novo, na cor branc€,
æmpacta, æb¡ne esteñd¡da, ano e modelo do
ano vigente, potência da motorização mínimo de
1.4, air bag duplo, barco do motorista æm
regulagem de altuE, volante æm regulagem de
altuE, abertu€ eléAie do bocâl de
abastecimento, vidros e travas elétricas,
æmbustivel flex, rodas de aço mín¡mo aro i4,
freios abs, ar conciic¡onado, v¡dros verdes, bam
de proteção do v¡dro trâseiro, d¡reção hidráulica
ou superior, protetor de caçambã, pára+hoque,
retrov¡sores extemos com comando mecåniæ
¡nterno, pneus novos, inclusive o pneu Eerua,
ganchos de amaração de ærga na Ébine,
ælotias originais do modelo, ænta€ircs,
computador de bordo, hodômelro digital, porta
escadas, protetor de Carter, tomada até 12 v,
cåmbio manual 5 marchas, lE de leitum, console
central @m oorla æoos-

llem

1

2

t6
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5.4 - Não serão aæ¡tos pela CONTRATANTE, produtos que não apresentem as æEcterístic€s
estabelecidas neste Temo, bem æm aquele diferente da mae ofertada na propostia da empresa
vencedom do cerlarre l¡citatório.
5-5 - Atendendo ao decreto de î' 815712021 o prazo de rccebimenlo prcv¡sório será de até 1 20 (cenlo e
v¡nte) d¡as CORRIDOS e do reæbimento definitivo será de até 2 (do¡s) dias ænidos.

6 -MGÊNC|A
6-1 - O prazo de vigênc¡a da ata e ou/ænlrato será de 12 (doze) meses, a part¡r da data de sua assinatura.

7 - OBRTGAçÓES DA CONTRATADA
7.1 - Além daquelas detemiEdas em Le¡s, Decretos, regulamento e dema¡s dispositivos legais, nas
obrigaçóæ do fomeædor, também incJuem:
a) Cumpr¡r rigorosamente as solicitações e os prazos de entrega descritos neste Temo de Referência;
b) comunicar a PrefeituE por escrito, no pr¿zo de 48 (quarenta e o¡to) horas, quaisquer alterações,
acontecimentos ou motivos de força maior que impeçam, mesmo que tempoEriamente, de ga€ntir o
fomecimenlo total ou parcial;
c) manter, durante todo o período de execução do æntEto, as condi@es de hab¡litação jurfdiæ,
qualificação técni€, qualifi€çäo æonômiæfinanæ¡ra e regularidade fiscal exigidas para a contrataçáo,
sob pena de suspeßão do pagamento e/ou rescisão ænlrâùral;
d) não fansferir a terceiros, por qualquer foma, nem mqsmo parcialmenle, o presente conFato.

S - DA ASSISTÈNCI/A TÉCNICA E PR.AZO DE GARANTI.A
8-l - A contatada deverá obedeceÍ ao prazo de gaÉnt¡a ætabelæido no manEl do fabricante que ganhar
o certame lic¡tatório;
8-2 - A contEtada declarada venædoE deverá, quando da aprsentaçâo da proposta, indiær o(s)
nome(s) da(s) empresa(s) credenciada,lautorizada pelo fabricante do veículo, com sede na Reg¡ão
Metropol¡tana de Curitiba/PR, já o Município peleræ à Região, paE prestação dos serui@s em garantia
do veículo.

9 - DO FATURAMENTO E PAGAMENTO
9-1 - Confome o item 2l do edital-

10 - DAS OBRIGAçÕES DA COMTRATANTE
a) Eietuar regulamente o pagamento, desde que obedecida às c1áusulas e condiçóes estabelecidas;
b) Acompanhar a entrega, podendo recusar qualquer entrega, que nâo esteja de aærdo æm æ nomas
ou descr¡çõæ e/ou verÍfiær se a água nele conlido apresente dúv¡das quanto a sua pureza;
c) Sustar a execução de qualquer fomec¡mento que esteja sendo feito em desa@rdo æm o ConlEto,
rcmas ou onþntaEão fomal.

II -PENAUDADES
11-1 - Confome o item 25 do ed¡lal.

12 - FISCAL|ZAçÃO E ACOMPANHAMET¡TO
12.1 - Confome o item 24 do edital.

13 - DOTAçöES A SEREM UTTLTZADAS
13-l - Os códigos reduzidos paE suportar æta despesa serão:52 da SMAFP; 575 e 578 da SubprefeituE
Menino Deus e 24 da Segurançå - Recußos Livres.

LOANA CAVALU DA CONCETçÃO
Responsável pela elaboração do Temo de Referência

'.NCtL¡\<

VIVIANE SAUTNER BERNARDI
Secretár¡a Munic¡pal de Admin¡stÊção, Finanças e Planejamento

l8
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ESTADO DO PARANA

Marmeleiro,06 de julho de2022.

De: Prefeito
Para: - Divisão de Contabilidade

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

Preliminarmente à autorização solicitada mediante ao requerimento que consta nos autos,
expedido pelo Diretor do Departamento de Esportes, o presente processo deverá tramitar pelos setores
competentes com vistas a:

1 - lndicação de recurso de ordem orçamentaria para fazer em face de despesa

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

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

4 - Ao exame e manifestação acerca do objeto solicitado e da formação de preço nos termos das
recomendações do TCE - PR por parte do controle intemo.

Cordialmente,

Pilati
Prefeito

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacac(ÐEar¡elpjleJ2t:.Cqy.h_¿hc{itca9[2"(iù_Daurslerla.p¡-gt¡¿.[r' - Telefone: (4ó) 3525-8 107 / I 105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANA

Marmeleiro,06 de julho de2022.

PARECER CONTABIL

Em atenção a solicitação expedida por Vossa Excelência, em data de 06 de julho de 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 -2.7361202\

IV - Lei Orçamentária Anual -2.75212021

V - Recursos Orçamentários

Obs.: Saldo orçamentário em: 06/0712022.

VI - Origem dos Recursos Financeiros

Número do processo/Ano: 14312022
Data do Processo 06107t2022

Modalidade: Pregão Eletrônico n' 08612022

Objeto do processo: Contratação de empresa para aquisição de 01 (um) veículo de passeio

novo (zero quilômetro), atendendo as necessidades do Departamento de
Esportes.

Valor Máximo R$ 84.990,00

Conta
Orgáol

Unidade
Fonte

Saldo
Orçamentário

Funcional Programática Elemento de Despesa

t992 27.812 0015 L205 4.4.90.s2.s2.00.00 0 30.000,00
t993

07.01
27.812 0015 1.205 4.4.90.52.52.00.00 945 65.000,00

0 - Recursos Ordinários (Liwes)
945 - Aquisicão Veículo Esporte - SEDU

Respeitosamente, ')
-/-.'- ) ¿,_.t,a,t/xt*^U

Wa I di r Luiz-I;iiltLmeye r Ju n i o r
Contador

CRC/PR 07ll52lo-8

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: liçi-t¡¡,c¡l¡r(@-uor:n:çlç_iro.pl:,gç"-u_,.br-1.lje,it¡r-o-¡l_r1"02(rù.DltrÌlçlçi$.pr'.gov_.br: - Telefone: (46) 3 525-8 107 / 8 105
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO =V

Exmo. Sr. Prefeito,

Em atenção ao documento expedido por Vossa
informamos a existência de recursos financeiros para
da aquisição solicitada pelo Diretor do Departamento de
autos, sendo que o pagamento será efetuado através
de Contabilidade.

Respeitosamente,

Diretor do

ESTADO DO PARANÁ

o

Marmeleiro,06 de julho de2022

em data de 06 de julho 2022,
das obrigações decorrentes

requerimento que consta nos
Orçamentárias indicadas pela Divisão

-ì

de Finanças

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: tjcj!¡¡çæ@¡larLnslff0.û:goy-brljicilac¿oO2frùuulçl-":im,u.gc_-u=hl- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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ESTADo oo peReNÁ

Marmeleiro,06 de julho de2022.

De: Pregoeira(o)
Para: Controle lntemo

Procuradoria Jurídica

Prezados,

Pelo presente encaminho a Vossa Senhoria, minuta do Edital de Licitação na modalidade Pregão
Eletrônico n.'08612022 e Minuta do lnstrumento Contratual para os fins previstos na Lei n" 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
de 2012; da Instrução Normativa SLTVMP no 01, de 19 de janeiro de 2010; da lnstrução Normativa
SEGES/MP no 03, de26 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, de27 dejunho de 1993; Decreto Municipal no 1.51912006,
de 26 de outubro de 2006, bem como as norrnas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação.

Respeitosamente,

CNPJ; 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000



16,t

tÉH¡r

DIÁRIO OFICIAT ELETRÔNICO
vruxrcÍpro DE MARMELEIRo - panaruÁ

QUARTA.FEIRA,2T DE IIJLHO DE2U22 , ANO:M I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃo N": 1281- 7 Pág(s)

CONSIDERANDO a manifestaçäo favorável do Diretor do Departamento de Educaçäo e Cultura, Offcio n0 106 de
2710712022,

RESOLVE

Art. lo Retificar a data do gozo da Licença Prêmio, relativo a 90 (noventa) dias consecutivos, para o servidor abaixo
relacionado, regime estatutário, do Quadro Próprio do Município, conforme período aquisitivo e perfodo de concessão a
seguir:

Matrícula Caroo o Periodo ConcessãoNome

Vanderlei Antônio Gallina 3t 31 -1 Professor 01t01t2002
311',t212006

a 10t08t2022
0711112022

a

.^, Art.20 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a portaria 6.810, de 1410712022.

Marmeleiro, 27 de Julho de 2022
PAULO JAIR PILATI
Prefeito de Marmeleiro

PORTARIA NO 6.816, DE27 DE JULHO DE2022
PAULO JAIR P¡LATI, Prefeito do Município de Marmeleiro Estado do Paraná, no uso e gozo das atribuições legais,

RESOLVE:

Art. lo. Designar o Servidor Municipal JOELMO SORANSO, RG n" 4.034.207-9 SSP/PR, Auxiliar de Escriturário "B", como
Responsável pelo recebimento do objeto e Gestor do contrato vinculado ao Pregão Eletrônico no 08612022.

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura

Marmeleiro - PR,27 de julho de 2022.
Paulo Jair Pilati
Prefeito Municipal de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLTCAçÃO CO¡¡TRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS No 082t2022

. (Dispensa por Emergência No 018/2A22 - PMM)
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARMELEIRO
CONTRATADA: CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍ DUOS SÓLIDOS, INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE
CHAPECÓ LTDA
OBJETO: contratação de empresa para realizar a coleta porta a porta dos resíduos sólidos urbanos - Classe ll, em toda a
área urbana do Municfpio de Marmeleiro/PR, e transporte até a Estação de Transbordo - ETR da empresa Contratada
responsável pela destinaçäo final em aterro sanitário.
VALORTOTAL: deR$183.986,55(centoeoitentaetrêsmil enovecentoseoitentaeseisreaisecinquentaecinco
centavos).
PRAZO DE EXECUÇÄO e VICÊNCIA: O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, contados da data de sua assinatura,
ou seja, até24 de outubro de2022.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 26 de julho de 2022.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 26 de julho de 2022
Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

Diário Of¡cial Ass¡nado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-

Bras¡l e Protocolado com Carlmbo de Tempo SCT de acordo com a

Medlda Provisória 2200-2 do Art. 10e de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Munlclplo de Marmelelro dá garantla da autenticidade deste

documento, desde que vlsualizado através de

http://ww.marmeleiro.pr.Fov,brl no l¡nk Diárlo oficial.

lnicio
rcP
Bmsil
'ÐÞät

Página 2



L 7,,,
'/l

PARANAçïrAne

MUNICIPIO DE MARMELEIRO
EDITAL DE PREGÃO NT,NTNÔNICO N'086/2022

(Processo Administrativo n.o 143/2022)

Toma-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Marmeleiro, sediado(a)
na Avenida Macali, no 255 - Centro, realizarâ licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRôNICÄ, do tipo MENOR PREçO, nos termos da Lei Federal n.o 10.520/2002 e da Lei
Complementar Federal n.' 12312006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n." 8.66611993, e

das exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 22 de agosto de2022,
Horário: 09h00min (Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasítia - DF).
Data e horário limite para encaminhar as propostas: As propostas serão encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletrônico até as 09:00h do dia 22 de agosto de2022.
Local: \il\ryw.comprasgovernamentais.gov.br, no qual o edital está disponível para "download".

01. DO OBJETO, PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA
01.1 A presente licitação do tipo de menor preço, a preços fixos, tem por objeto a aquisição do(s)
EQUIPAMENTO(S) abaixo descrito(s) e de acordo com demais especificações constantes do
ANEXO 07 . CARACTERÍSTICAS TÉCNTCNS.

SAM: 36
01.2 O(s) equipamento(s), objeto deste edital, deverão atender às características técnicas
quantitativas e qualitativas fixadas pelo Município, devendo ser novos e não inferior(es) aos limites
mínimos fixados no ANEXO 07 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ARQUIVO DIGITAL
que integra este edital. O não atendimento a qualquer das características exigidas importará na
desclassificação do proponente.
01.3 O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo previsto no item 01.1,
contados da assinatura do contrato de fomecimento. Juntamente com o objeto deverá ser fornecido
catálogo de peças de reposição, enumeradas e ordenadas com seus códigos de fabricante (impresso
ou meio magnético). Manuais completos de operação e manutenção detalhados também deverão ser
apresentados.
01.4 O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregue(s) junto ao Paço Municipal, localizado na
Avenida Macali, no 255 - Centro - Marmeleiro - PR.

02. DOS RECURSOS FINANCEIROS
02.1 As despesas com o fornecimento(s) do(s) objeto(s) licitado(s) serão financiadas corn recursos
Tesouro do Estado e contrapartida municipal.

03. DO CREDENCIAMENTO
03.1 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.
03.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL (R$) PRAZO (DrAS)
Veículo HATCH 0l 84.990,00 120
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03.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realnação das
transações inerentes a este Pregão.
03.4 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 6rgio ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
03.5 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 correção ou à alteração dos registros täo logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
03.6 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.
ß.7 É, de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretarnente ou por seu representante, não cabendo a plataforma eletrônica ou ao
Município responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
03.8 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
03.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sisterna eletrônico durante a sessão pública
do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

04. DOS ELEMENTOS INSTRUTORES
04.1 São partes integrantos deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer
adendos posteriores emitidos:
04.1.1 Carta-proposta de preços (Anexo n." 01);
04.1.2 Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e de
inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação (Anexo n." 02);
04.1.3 Declaração de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparadas
(Anexo n." 03);
04.1.4 Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18
(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não
mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Anexo n.' 04);
04.1.5 Declaração de treinamento, SOMENTE SE CONSTAR EXPRESSAMENTE nas
características técnicas do objeto (Anexo n.o 05), para aquisição de veículos de passeio, utilitários e

vans NÃO EXIGIR.
04.1.6 Minuta de contrato (Anexo n." 06).
04,1,7 Características técnicas do equipamento ofertado, ARQUIVO DIGITAL (Anexo n.'07) .

04.2 
^ 

Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital, seus respectivos anexos e adendos, poderá ser
examinada através dos seguintes endereços eletrônicos:
https://marmeleiro.atende.neltransparencia/item/licitacoes-gerais ou
http://www.marmeleiro.pr.gov.br/licitacoes.php e/ou no seguinte endereço: Avenida Macali,
no 255, Centro, Marmeleiro - PR, junto ao Setor de Licitações e Contratos.

B',

0s. DAS CONDrÇOES DE PARTTCTPAÇÃO NO PREGÃO.
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05.L Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade constante nos seus atos

constitutivos sejam compatíveis com o objeto desta licitação e que estejam credenciadas na

plataforma do Portal de Compras do Governo Federal, no seguinte endereço eletrônico:
\ryww.compras govern amentais. gov.br.
05.2 Não poderão participar desta licitação os interessados:
05.2.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
05.2.2 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para

receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
05.2.3 Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9o da Lei Federal n." 8.66611993:
05,2,4 Que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;
05.2.5 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
05.2.6 Entidades das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou servidores do Município;

06. CRITERIOS DE TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESA (ME) E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.'
123t2006
06.1 As empresas que cumprirem os requisitos legais para tanto, devem identificar-se como
microempresa ou empresa de pequeno porte no momento do seu cadastramento junto à plataforma
do Portal de Compras do Governo Federal.
06.2 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação à Microempresa (ME)
e Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme previsto na Lei Complementar Federal n.' 12312006.
06.2.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta de menor preço.
06.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para
apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 02 (duas) horas após o
enceffamento dos lances, sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça proposta inferior à melhor
classificada, passará à condigão de primeira classificada do certame;
06.2.3 Não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do item
anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese citada, na
ordem classificatóia,parao exercício do mesmo direito;
06.2.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos itens anteriores deste edital, voltará
à condição de primeira classificada a empresa autora da proposta de menor preço originalmente
apresentada.
06.3 A documentação exigida referente à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, de
acordo com o Art. 43 da Lei Complementar Federal n" 12312006, deve ser apresentada mesmo com
restrição.
06.3.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderâ ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, pata regalanzação da documentação, para pagamento ou parcelamento do
débito eparc emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
06.3.2 A não rcgalanzação da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das demais sanções previstas no Art. 81 da Lei
Federal n" 8.666193, sendo facultado ao Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificaçáo,para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

07. DO ENVIO DA PROPOSTA, FORMULAÇÃO DOS LANCES E JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS

*J
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07.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no item 08 do edital, proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos parâ abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
07,2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 08
deste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
07.3 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.
07,4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderäo retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
07.5 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
07.6 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.
07.7 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.
07.8 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
07.9 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a reallø,ação dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
07.10 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
07.11As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art.43, $ 1o da LC no 123, de 2006.
07.12 Na data designada a sessão pública na internet será aberta por comando do(a)
Pregoeiro(a), com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de lances.
07.13 O(A) Pregoeiro(a) verifÌcará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especifïcações técnicas exigidas no Termo
de Referência.
07.13.1Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
07,13.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
07.13.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
07.14 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
07.15 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a)
Pregoeiro(a) e os licitantes.
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07.16 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
07.16.1 A disputa se dará pelo valor global do itemo sendo que se consagrará vencedor o

licitante cujo valor GLOBAL DO ITEM for menor.
07.17 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$ 1100 (um real).
07.18 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
07.18.1 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.
07.19 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) segundosn sob pena
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
07.20 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO
E FECHADOT', em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
07.21A 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.
07.22 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá 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.
07.22.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
07.23 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os

lances segundo a ordem crescente de valores.
07.23.1 Não havendo lance final e fechado classifÏcado 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 prarzo.
07.24 Poderá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.
07.25 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão
ser desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a), devendo ^ ocorrência ser comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestilo do Ministério da Economia.
07.26 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.
07.27 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
07.28 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
07.29 No caso de desconexão com o(a) PregoeÍro(a), no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances.
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07.30 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.
07.31Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
07.32 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada 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.
07.33 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3o, $ 20, da Lei no 8.666, de l'993, assegurândo-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
07.33.1No país.
07.33.2 Por empresas brasileiras.
07.33.3 Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
07.33.4 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 regras de
acessibilidade previstas na legislação.
07.34 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.
07.35 Encerrada a etapa de envio de lances da sessÍio 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.
07.36 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
07.37 O(A) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prâzo de 02 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
07.38 Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.
07,39 Encerrada a etapa de 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 estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art.7o e no $ 9" do art.26 do Decreto n.'10,024/2019.
07,40 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão n' 145512018 - TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
07.40.1 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.
07.41 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
07.42 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será regÍstrada em ata.
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07,43 O(A) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.
07.43,1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação
escrita e justificada do licitanteo formulada antes de fTndo o prazo, e formalmente aceita
pelo(a) Pregoeiro(a).
07.43.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marcâ, modelo, tipo, fabricante
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o câso, por outro meio e prazo
indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob
pena de não aceitação da proposta.
07.44 Será adjudicado o ITEM para a licitante que ofertar o menor preço, salvo quando,
justificadamente, ficar demonstrado que é inexequível ou inviável o lance ofertado.
07.45 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
07.46 Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chat" a

nova data e horário para a sua continuidade.
07.47 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a

habilitação do licitante, observado o disposto neste Editat.
07.48 O encaminhamento da proposta de preços será feito exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados datas e horários limites estabelecidos. Fica a critério do pregoeiro(a) a

autonzaçáo para coffeção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo
que antes do início da disputa de lances, observadas as regras do sistema.
07.49 O encaminhamento de propostapara o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante será responsável por todas
as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
07.50 A proposta deverá atender a todas as exigências deste edital e não poderá ter prazo de
validade inferior a 60 (sessenta) dias.
07.51 A partir do horário previsto no Edital e no sistema,terâ início a sessão pública do pregão, na
forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro(a) a

avaliar a aceitabilidade das propostas.
07.52 Não será aceita proposta com valores superiores ao máximo fixado no edital, o
descumprimento desta determinação implica desclassificação do licitante.
07.53 As características técnicas do objeto licitado, conforme Anexo 7, devem ser especificadas na
proposta encaminhada por meio do sistema eletrônico, o não atendimento das exigências técnicas
implica desclassificação do certame.
07.54 Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema.
07.55 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
07. 56 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.
07.57 Antes de anunciar o vencedor, o pregoeiro(a) poderá encaminhar contraproposta diretamente
ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido melhor valor
após decidirá sobre a sua aceitação.
07.58 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às

exigências de habilitação, o pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando
a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim
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sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. Também nessa etapa

o pregoeiro(a) poderá negociar com o participantepaîaque seja obtido melhor preço.

07.59 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de
menor preço e valor estimado para a contratação.
07.60 Constatando o atendimento às exigências fixadas no edital e inexistindo interposição de

recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.
07.61 O sistema aplicarâ os critérios para o desempate em favor das microempresas e empresas de
pequeno porte, após o desempate, poderá o pregoeiro(a) ainda negociar um preço melhor.

08. DA HABTLTTAÇÃO
08.1 Os documentos relativos à habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio da
plataforma do Portal de Compras do Governo Federal até dia 2210812022, às 09h00min. O(A)
Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar após o
término do certame.
08.1.1 Posteriormente, os mesmos documentos da empresa vencedora deverão ser encaminhados
em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da
sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços corrigida, pata a Prefeitura Municipal
de Marmeleiro, no endereço Avenida Macali, no 255, Centro, CEP 85615-000.
08.1.2 Sob pena de desclassificação, a proposta aíralizada deverá estar de acordo com a proposta
eletrônica e ser preenchida em papel timbrado, ou devidamente identificado com dados básicos da
empresa, constando o valor e demais informações exigidas neste edital, datada e assinada por quem
de direito e escrita em português. O(s) valor(es) deverão ser expressos em REAL, com apenas 02
(duas) casas após a vírgula (R$0,00).
08.2 Quanto à llabilitação Jurídica:
08.2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, onde se possa
identificar o administrador, bem como última alteração; no caso de sociedades por ações,

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Inscrição do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis ou simples, acompanhada de prova da investidura ou nomeação da
administração em exercício.
08.2.2 Decreto de autonzação, devidamente arquivado, para sociedade estrangeira já em
funcionamento no Brasil.
08.2.3 Registro empresarial, no caso de empresa individual.
08.3 Quanto à Regularidade Fiscal:
08.3.1 Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
08.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à

sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto ora licitado;
08.3.3 Prova de regularidade com as fazendas:
08.3.3.1 Federal mediante a apresentação de certidão conjunta negativa de débitos relativos a

tributos federais e dívida ativa da União;
08.3.3.2 Estadual mediante a apresentação de certidão de regularidade fiscal e a certidão negativa
de dívida ativa de tributos estaduais da sede da empresa (ou certidão conjunta quando forem
unificadas);
08.3.3.3 Municipal mediante a apresentação de certidão negativa emitida pela respectiva Secretaria
de Fazenda da sede da empresa, e prova de regularidade com a Fazenda Municipal, referente a
tributos mobiliários e imobiliários da sede ou domicílio do licitante;
08.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão
Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT (Lei n' 12.440/2011);
08.3.5 Prova de regularidade de débito expedida pelo INSS (CND) e prova de situação regular
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF);
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08.3.6 Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurídica, em vigor. As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data
de expedição não superior a 30 (trinta) dias úteis.
08.4 Serão aceitas as Certidões acima em original ou obtidas pela Internet, dentro do prazo de

validade, sujeitando-as a verificações, caso nêcessário. No caso de divergência entre os dados
constantes da certidão apresentada e os dados constantes da verificação, prevalecerâ a última.
08.5 Quanto à Capacidade Técnica:
08.5.1 Declaração (Anexo n.o 04), sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal
menores em horário notumo de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo
ainda, em qualquer trabalho, menores de l6 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, apartir
de 14 (quatorze) anos (Lei 10.097/00).
08.5.2 Declaração de treinamento, caso haja previsão nas características técnicas do objeto (Anexo
n." 05).
08.5.3 O não envio, o envio indevido ou a falta de qualquer dos documentos acanetarâ
desclassificação ou inabilitação. Nesse caso, obedecida a ordem de classificaçáo, prazo e demais
exigência do edital, será convocada a próxima classificada.
08.5.4 Considerar-se-á como válido por 90 (noventa) dias os documentos que não possuírern outra
referência quanto a esse prazo.
08.5.5 Considerar-se-á desclassificada e/ou inabilitada a licitante que:
08.5.5.1 Seja declarada inidônea em qualquer esfera de Governo;
08.5.5.2 Estiver cumprindo penalidade de suspensão temporríria ou outra penalidade imposta por
qualquer órgão da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal;
08.5.5.3 Tiver decretada sua falência, concordata, dissolução ou liquidação;
08.5.5.4 Não atender as exigências quanto à habilitação, devidas neste Edital.
08.5.5.5 Apresentar as propostas em desacordo com o estabelecido no Edital, em
especial, com valores superiores ao estimado.
08.5.5.6 Deixar de atender a alguma exigência deste Edital, ou apresentar declaração ou
documentação que não atenda aos requisitos legais.
08.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a

licitante às sanções previstas nesse Edital.
08.7 As declarações apresentadas pelas licitantes classificadas, deverão estar assinadas por
representante legal da empresa, comprovadas por meio do contrato social e/ou procuração
devidamente autenticada em cartório e anexada à documentação.

09. DOS RECURSOS
09.1 Declarado o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo, durante o qual, qualquer
licitante poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, man¡festar sua
intenção de recorrer.
09.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na
decadência desse direito.
09.3 Uma vez ace¡ta a intenção de recurso será conced¡do 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 igual prazo, que
começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
09.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser man¡festados exclus¡vamente por
meio eletrônico via internet, no site: www.gov.br/compras/pt-br.
09.5 O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo.
09.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazöes, o(a) Pregoeiro(a) terá
até 5 (cinco) dias para:
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09.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora
do prazo estabelecido.
09.6.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão.
09.6.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente.
09.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos
i nsuscetíveis de aproveitamento.
09.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para
determinar a contratação.
09.9 Não havendo recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao licitante
vencedor e encaminhará o procedimento à autoridade superior para
homologação.
09.10 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo
proponente.
09.11 Ao final da sessão, o proponente que desejar recoffer contra decisões do pregoeiro(a) poderá
fazê-lo, por meio do seu representante, no prazo de 01 (uma) hora, manifestando sua intenção com
registro da síntese das suas razões, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentagão das
razöes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
09.12 A falta de manifestação imediata e motivada importarâ a decadência do direito de recurso.
09.13 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
09.14 Os recursos contra decisões do pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo.
09.15 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

10. DA ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAçÃO
10.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro(a),
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
10.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente,
após anuência do PARANACIDADE, homologará o procedimento licitatório.

11. DO TERMO DE CONTRATO
11.1 Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, a proponente vencedora
será convocadapara assinar o termo de Contrato de Fornecimento, dentro do prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejljzo das sanções previstas
neste edital e na legislação.
11.1.1 O prazo previsto neste item poderá ser pronogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceito pela Administração.
ll.2 É, facultado ao Município, quando o convocado não comparecer no prazo estipulado no
subitem anterior, ou ainda, recusar-se injustificadamente a assinar o termo de contrato, convocar os
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas neste edital e na legislação.

12. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALTZAçAO
12.1 O(s) equipamento(s) entregue(s) será(ão) recebido(s) provisoriamente pelo(s) técnico(s), a

ser(em) designado(s) para tanto, o qual, também, verificará a consistência e a exatidão da nota
fiscal/fatura, apresentada em duas vias.
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12.2 O(s) equipamento(s) só será(ão) recebido(s) definitivamente depois de certificado(s) pelo(s)

técnico(s), a ser(em) designado(s) para tanto, por meio de vistoria e termo de recebimento
definitivo, observadas as especificações contidas no Anexo N.o 07 - CARÄCTERÍSTICAS
rÉcNIc¿,s.
12.3 O(s) técnico(s) poderá(ão) solicitar informações na oportunidade da vistoria, ftcando o

contratado obrigado à prestá-las.
12.4 Sob nenhuma hipótese será aceito equipamento(s) sem sua respectiva documentação técnica
contendo os desenhos mecânicos e eletroeletrônicos (quando necessários), bem como, todos os

manuais pertinentes para a correta manutenção preventiva e corretiva, ajustes, testes, aferições e

utilização/operação, que deverão ser entregues junto com o equipamento.
12.5 No caso de equipamento(s) rejeitado(s), o contratado deverá providenciar a imediata troca por
outro sem defeito e de acordo com o Anexo N.o 07 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, dentro
do prazo de l0 (dez) dias corridos, sob pena de serem aplicadas as sanções estabelecidas neste
edital, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca.
12.6 O Município não se responsabilizará. pelo armazenamento, guarda ou por danos causados ao

equipamento entregue e rejeitado pelo(s) técnico(s).
12.7 O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser entregues com a logo do programa, disponibilizado no link
https://pa ra n ainterativo. p r.gov. br/p lacas

13. DA GARANTIA E ASSISTÊ,NCIA TÉCNTCA
13.1 A proponente contratada ficarâ obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra
defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 (doze) meses, fornecendo os respectivos termos
e/ou declaração dessa garantia. Ainda, caso haja previsão nas características técnicas do objeto,
deverá oferecer treinamento para operação do equipamento.
13.2 Durante o prazo de garantia - 12 (doze) meses -, caso não seja possível a solução do problema
no próprio local onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de transporte para oficina
própria da proponente, fica sob responsabilidade da contratada todo ônus com transporte,
locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita
solução do problema.
13.3 Após o período de garantia de 12 (doze) meses, a proponente fica obrigada, às expensas do
Município, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar oficina de manutenção e

assistência Técnica no Estado do Paraná, bem como garantir a disponibilização, se necessário, de
peças.

14. DO PAGAMENTO
14.1 O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias úteis, após a

recepção do recurso financeiro pelo Município e apresentação correta da nota fiscal/fatura do
equipamento fomecido e documentos pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 01
(uma) via, no protocolo do Município e deverá ser apresentado confonne segue: a) nota fiscal/fatura
com discriminação resumida do equipamento fomecido, número da licitação, número do contrato,
não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo técnico responsável pelo
recebimento; b) termo de recebimento provisório.

14.2 Havendo erro na apresentação dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça o pagamento - como, por exemplo, obrigação financeira pendente,

decorrente de penalidade imposta ou inadimplência -, esse ftcarâ sobrestado até que a proponente
contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regalanzação da situação, não acarretando qualquer ônus para o Município.

15. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS.
15.1 Comete infração administrativa, nos termos daLei Federal n.' 10.52012002, o licitante que:
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15.1.1 Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
15.1,2 Apresentar documentação falsa;
15.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
15.1.4 Ensejar o retardamento na entrega do objeto;
15.1.5 Não mantiver a proposta;
15.1.6 Cometer fraude fiscal;
15.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.
15.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
pafücipação, quanto ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase
de lances.

15.3 O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas na lei ou neste edital ficarët
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
15.3.1 A proponente vencedora convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, que se
recusar injustificadamente a assinar o contrato de fornecimento, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo
inidôneo ou fizer declaração falsa ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal e Municípios pelo ptazo de até 5 (cinco) anos.
15.3.2 Suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao Município, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, quando, por culpa da proponente, deixar de entregar o objeto contratado,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do fomecimento do objeto, fraudar a
entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, cometer fraude fiscal ou ocoffer a
rescisão administrativa.
15.3.3 Multa de 5%o (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível juntamente
com o cumprimento das obrigações. A multa incidirá acada novo período de 30 (trinta) dias de
atraso em relação à data prevista para o fornecimento.
15.3.4 Multa de l0% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a
proponente infringir qualquer das demais obrigações contratuais.
15.3.5 Declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo Município, em conformidade
com a gravidade da infração cometida pela proponente, observando-se o disposto no Art. 78 da Lei
Federal n'8.666193.
15.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante, observando-se o procedimento previsto
na Lei Federal n." 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei Federal n." 9.78411999.
15.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o carâter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade,

16. DA IMPUGNAçÄO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
16.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designadapara a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
16.1.f As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao(a) Pregoeiro(a) e protocolizadas em dias
úteis, das 08h30min às 17h00min, na Avenida Macali, n" 255, Centro, Marmeleiro - PR, Setor de
Protocolo, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico:
licitacao @m armel eiro. pr. go v. br.
16.2 Caberá ao pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.
16.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
16.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova dataparc arealização do certame.
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17. DAS DTSPOSIçOES GERAIS
17.1 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
17.2 Reserva-se ao pregoeiro(a) o direito de solicitar, durante o processo licitatório, informações
complementares.
17.3 No interesse do Município, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou
indenizaçáo, poderá ser: adiada a data da abertura desta licitação; ou alterada as condições do
presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.
17.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta.
17.5 As norrnas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público, os princípios
constitucionais, a finalidade e a segurança da contratação.
17.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste pregão excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste subitem em dia de expediente no
Município.
17.7 Não havendo expediente no Município ou ocorrendo qualquer atolfato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente hansferida para o
primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos neste edital, desde que não haja
comunicação do pregoeiro(a) em sentido contriírio.
17.8 A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das
condições previstas neste edital e seus anexos.
17.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
17.10 A proponente contratada ftcaút obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até 25%o (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes,
que poderão ultrapassar o limite indicado.
17.11 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

Marmeleiro,0S de agosto de2022.
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ANEXO N.O 01

PROPOSTA DE PREçOS
(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa, razão social, endereço, teleþne e e-mail)

de de 20

Ref.: Pregãono_/_.

Ao Pregoeiro(a)

Prezado Senhor,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Su' nossa proposta de preços, a preços fixos,
relativa ao fornecimento de

O valor para fornecimento do objeto acima é de R$ _ (Valor total contendo no miíximo duas
casas decimais)

O prazo de fornecimento é de (!nser!r oæ) (inserir o prazo por extensol dias contados a
partir da data de assinatura do Contrato de Fornecimento.

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo ¿e
validade por extenso) dias a partir dadata limite estabelecidapara o recebimento das propostas
(envelopes no I e no 2) pelo Pregoeiro.

O prazo de garantia do objeto é de _, conforme características técnicas.

O signatário da presente, representante legalmente constituído da proponente, declara que, se
vencedora do presente certame, fornecerá, dwante o período de garantia às suas expensas e após a
garantia, por no mínimo _ ( ) meses, às expensas do CONTRATANTE, as alterações,
substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de
fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sob
pena de aplicação da penalidade prevista no edital.

A Assistência Técnica serârealizada conforme consta no edital.

Atenciosamente,

(nome, RG e assinatura do responsável legal)

de de 20

OBS. Inserir todos os valores também por extenso.
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ANEXO N.O 02

DECLARAçÃo DE pLENo coNHECTMENTo E ATENDIMENTo Às nxlcÊNCIAS DE

HABTLTTAÇÃo E DE rNnxrsrÊNcrA DE FATos SUPERvENIENTES IMPEDITIVOS
DA HABILIUçÃO

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa)

Ref.: Pregão no _l 
-

O signatário da presente declara, em nome da proponente 

- 

, Púà todos os fins

de direito, ter p1èno conhecimento, bem como, atender a todas as exigências relativas a habilitação

no presente certame. Declara, ainda, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da

habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos da Lei e que não está

declarado inidôneo em qualquer esfera da Administração Pública e nem está suspenso de participar

de licitações por qualquér Órgão Govemamental, Autárquica, Fundacional ou de Economia Mista'

de 20de

(nome, RG e assinatura do representante legal)
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ANEXO N." 03

DECLARAçÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
equiParadas

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa)

Ref. : Edital de Pregão rf 
-l -

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído

da pioponente (ìnserir o nome da proponente) , declara sob as penas da Lei, que a mesma está

estábeËcida sob o tegirne legd de lmic"oempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas),

conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da

Lei Complementar Federal n" 123 106.

de de 20

(nome, RG e assinatura do responsável legal)
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ANEXO N.O 04

DECLARAÇÃo DE cuMpRrMENTo Do ART.7",INcIso xxxilI, DA coNsrtruIÇÃo
FEDERAL

(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ dq empresa)

Ref. : Edital de Pregão rf J_

Objeto : ftnserír o nome da obra .locøL, ruø, númeto, cidade e outros)

O signatrírio da presente, o senhor (inserir o nome completo.l, representante

legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponentd declara, sob as penas da

Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de

trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho,

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, apartír de 14 (quatorze) anos .

de de 20

(nome, RG e assinatura do responsável legal)
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(UTILIZAR ESTE MODELO SOMENTE SE HOUVER PREVISÃO N¡s
cARAcTnnÍsucns rÉcucAs Do oBJETo)

ANEXO N." 05

DECLARAçÃO DE TREINAMENTO
(apresentar em papel timbrado indicando CNPJ da empresa)

Ref. : Edital de Pregão rf J_

O signatrário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente constituído

daproponente,declaraque,Sevencedoradopresentecertame,
realizarâ a entrega técrttca sem ônus adicional ao contratante e a instrução de no mínimo
( ) operador (es), pelo período de horas, em data a ser designada pelo contratante.

de de 20

(nome, RG e assinatura do responsável legal)
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CONTRATO N" I

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO
DEMAMELEIROEAEMPRESA
FORMA ABAD(O:

O MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, situado na Avenida Macali, n" 255, Centro, Marmeleiro - PR,

CEP 85615-000, CNPJ 76.205.665/0001-01, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato

representado por seu(a) Prefeito(a) Senhor(a) Paulo Jair Pilati, portador(a) da cédula de identidade

R.G. no 4.352.883-l SSP/PR, CPF no 524.704.239-53, e a empresa , CNPJ ,localizada
na , a seguir denominada CONTRATADA, representada por , portador(a) da cédula

de identidade R.G. No , CPF no , residente na , firmam o presente contrato nos

termos da Lei Federal n' 8.666193 e alterações posteriores, pela proposta da contratada datada de

, e nas condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
O objeto do presente contrato é o fornecimento do seguinte equipamento: Veículo HATCH - lote no

01 . Juntamente com o objeto deverá ser fornecido catálogo de peças de reposição, enumeradas e

ordenadas com seus códigos de fabricante (impresso ou meio magnético). Também deverão ser

apresentados manuais completos de operação e manutenção detalhados.

Parágrafo Único
A CONTRATADA se declara em condições de entregar o objeto em estrita observância com o
indicado nas Características Técnicas e na documentação levada a efeito pelo Pregão Eletrônico no

08612022, que é parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O valor global para o fomecimento do objeto deste contrato é de R$

denominado "VALOR CONTRATUAL".
, daqui por diante

CLÁUSULA TERCEIRA- DOS RECURSOS
As despesas com o fornecimento do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos da

dotação orçamentiiria 07.01 27.812 0015 1.205 4.4.90.52.52.00.00 - 1992 e 07.01 27.812 0015

r.205 4.4.90.52.52.00.00 - 1993.

CLÁUSULA QUARTA _ DA FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias úteis, após a recepção

do recurso financeiro pelo Município e apresentação correta da nota fiscal/fatura do equipamento

fornecido e documentos pertinentes. O faturamento deverá ser protocolado, em 0l (uma) via, no

protocolo geral na sede do Município e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a
padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura com discriminação resumida do equipamento fornecido, número da licitação,

número do contrato, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo técnico

responsável pelo recebimento;
b) termo de recebimento provisório.

Parágrafo Único
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O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Marmeleiro CNPJ no

76.20s.66sl0001-01.

cr,Áusur,A eUINTA - Do pRAzo DE F9RNECIMENTO E DA PRoRRocAç.Ã.O
O prazo de fornecimento é de 120(cento e vinte) dias, contados da assinatura deste contrato.

Parágrafo Primeiro
Somente será admitida alteração do prazo de fornecimento, com anuência expressa do

PARANACIDADE. nos casos previstos em lei, especialmente quando:

a) houver alteração de quantidades, obedecidos os limites fixados neste contrato, por atos do

CONTRATANTE;
b) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de fornecimento;
c) atos de terceiros que interfiram no prazo de fornecimento ou outros devidamente justificados e

aceitos pelo CONTRATANTE;
d) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta

sobre o fornecimento do objeto contratado.

Parágrafo Segundo
Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato, devidamente justificadas

e formalizadas, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação ao contrato.

Parágrafo Terceiro
Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir

seus deveres e responsabilidades relativos ao fornecimento, deverá esta comunicar e justificar o fato

por escrito para que o CONTRATANTE tome as providências cabíveis.

Parágrafo Quarto
Enquanto perdurar o impedimento, o CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente

contrato e contratar o fornecimento do equipamento com outro fomecedor, desde que respeitadas as

condições desta licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer

reivindicação, pleito ou reclamação.

cLÁUSULA SEXTA DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir de sua

assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAçÕNS IA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
a) assegurar o fornecimento do objeto, cumprindo fielmente a forma disposta no Edital e demais

documentos pertinentes ;

b) cumprir com os encargos trabalhistas, previdenciiários, social e tributário de sua responsabilidade,

incidentes sobre o objeto deste contrato;
c) fornecer os respectivos termos ou declaração de garantia;

d) garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12

(doze) meses, e oferecer treinamento(s) para operação do(s) equipamento(s) (caso previsto nas

características técnicas anexas ao edital);
e) durante o prazo de garantia de 12 (doze) meses, caso não seja possível a solução do problema no

próprio locai onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de transporte para oficina

própria da proponente, fica sob responsabilidade da Contratada todo ônus com transporte,

iocõmoção, ãlimentação, hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à perfeita

solução do problema;
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f¡ após o período de garantia de 12 (doze) meses, a Contratada fica obrigada, às expensas do

Contratante,por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oftcina de Manutenção e

Assistência Técnica no Estado do Paraná bem como garantir a disponibilização, se necessário, de

peças;
g) assegurar durante o período da garantia de 12 (doze) meses, às suas expensas, e após a gatantia,

pelo prazo mínimo 60 (sessenta) meses, às expensas do Contratante, as alterações, substituições e

reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia, vício ou defeito de fabricação, bem como,

falhas ou imperfeições constatadas em suas características de operação, sob pena de aplicação da

penalidade prevista no edital;
h) manter as condições de habilitação;
i) entregar o(s) equipamento(s) com a logo do programa, disponibilizado no link
httos://oa ra n ainterativo. p r.sov. br/p lacas

CLÁUSULA OITAVA. DOS BENS NÃO PR.EVISTOS
Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25o/o (vinte e

cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato, com anuência expressa do

PARANACIDADE.

CLÁUSULA NONA _ DO RECEBIMENTO DOS BENS
O equipamento entregue será recebido provisoriamente pelo(s) técnico(s), a ser(em) designado(s)

para tanto, o qual verificará:
ä) o atendimento das especificações contidas nas CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, exigidas e

apresentadas pela CONTRATADA;
b) a consistência e a exatidão da Nota Fiscal/fatura, apresentada em duas vias.

Parágrafo Único
O equipamento só será recebido definitivamente depois de certificado pelo(s) técnico(s), a ser(em)

designado(s) para tanto, através de vistoria e termo de recebimento definitivo, observadas as

.rpr.ift.uçõeJ contidas nas CARACTERÍSTICAS rÉCNrC¡.S.

CLÁUSULA DÉCIMA. DA CESSÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato a nenhuma pessoa, fisica ou jurídica.

CLÁ.USULA DÉCIMA PRIMEIRA . ANTICORRUPÇAO
As partes declaram conhecer as noÍnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira,

dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n' 8.42911992), a Lei 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, ou aceitar ou se comprometer a aceitar

de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer

espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de comrpção, bem como de

manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta

ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,

administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
À CONTR¡TADA serão aplicadas penalidades/multas pelo CONTRATANTE a serem apuradas na

forma a saber:
a) multa de 5%o (cinco por cento) do valor contratual nos casos de mora, exigível juntamente com o

cumprimento das obrigações. A multa incidirá a cada novo período de 30 (trinta) dias de atraso em

relação à data prevista para o fomecimento.

Zy
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b) multa de l0% (dez por cento) do valor contratual quando por ação, omissão ou negligência a

CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais.

c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos junto ao CONTRATANTE, pelo prazo

de até 05 (cinco) anos quando, por culpa da CONTRATADA, deixar de entregar o objeto

contratado, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento do objeto,

fraudar a entrega, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,

ocorrer a rescisão administrativa.
d) declaração de inidoneidade por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE, em

conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, observando-se o

disposto no Art. 78 da Lei Federaln'8.666193;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA APLICAçÃO DAS PENALIDADES
Quando forem verificadas situações que ensejarem a aplicação das penalidades, previstas na

cláusula anterior, o CONTRATANTE dará início ao procedimento administrativo cabível, para

apuração dos fatos e respectivas sanções se necessárias, mediante prévia notificação ao contratado

dos atos a serem realizados.

Parágrafo Único
A autoridade competente poderá, quando for o caso, aplicar ou dispensar penalidades.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DA RESCISÃO
O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o contrato, independentemente de

interpelação judicial, sem direito de indenizaçáo de qualquer espécie à CONTRATADA, nos

seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o contrato;
b) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte da

CONTRATADA;
c) quando houver desobediência à determinação do CONTRATANTE;
d) quando a CONTRATADA falir;
e) quando a CONTRATADA ficar impedida de fornecer o objeto do presente contrato.

Parágrafo Único
Para apuração das situações acima descritas o CONTRATANTE instaurará o procedimento

administrativo cabível, com prévia notificação ao contratado de todos os atos a serem realizados. A
rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicarâ a

apuração de perdas e danos, sem prejuízo da aplicação das demais providências legais cabíveis.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL
Integram e completam o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em

todos os seus termos, o instrumento convocatório, a proposta da CONTRATADA, anexos e

pareceres que instruem o processo.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAçÕES
Será incorporada a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha

a ser necessária durante a sua vigência.

Parágrafo único
As alterações contratuais devem ser precedidas de anuência expressa do PARANACIDADE, salvo

as que tratarem da prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SIíTIMA - DO RECEBIMENTO E DA GESTÃO DO CONTRATO
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O responsável pelo recebimento do objeto deste contrato, é o (a) Sr (a) Joelmo Soranso, designado

pela Portari a n' 6.81 612022.

O gestor do contrato é o (a) Sr(a) Joelmo Soranso.designado pela Portarian' 6.81612022.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em

vigor.

CLÁUSULA DECIMA NONA - DAS CONDIçÕES GERAIS
Caberâ exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade pelo pagamento das despesas

incorridas com viagens, hospedagem, transportes e refeições, decorrente do objeto deste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da

Comarca de Marmeleiro, Estado do Paranâ, não obstante qualquer mudança de domicílio da

CONTRATADA que, em razáo disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes

para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem

como dos demais documentos vinculados ao presente contrato.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 2 (duas) vias em igual teor, com as

testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

de de20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas
RG no RG no
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<=PA]ìlr2O22rSEDU
cARAcTrnísncns rÉcucAs Do EQUIPAMENTO. MODELO 07

EDTTAL uI,:PREGÃO ELETRÔ¡ÍrCO no O86/2.022 LorEN": of
PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de MARMELEIRO - PR
NOMEDOBEM: AUfOAOVEL HATCH - 5 N'DE UNIDADES PROPOSTAS: Of

DO EQUIPAMENTO(3) ESPECT
PROPOSTO

5 (Cinco)

4 (Quatro)

Gasolina e Etanol (flex)

Mecânica
5 marchas à frente

Hidráulica, Elétrica ou Eletro Hidráulica

Da linha de montaqem, especificar medidas
Sim, da linha de montagem, especificar

medidas

ABS com EBD

12 VOLTS

(2) EXIGÊNCÁS MíNTMAS DO MUNICíP¡O

lndicar
202112022 (novo, zero km)

lndicar
lndicar

77 CV (8172 CV (G)
lndicar

7. SISTEMA ELETRICO
7.1. Sistema EIétrico (Volts)
8. CAPACIDADE DE CARGA
8.1. Número de passaqeiros
9. PORTAS
9.1. Número de Portas

2.5. Combustível
3. TRANSMISSAO
3.1. Tipo mecânica ou automática
3.2. No de marchas/velocidades à frente
4.D
4.1. Tipo Hidráulica ou Elétrica
5. PNEUS
5.1. Tipo e medidas
5.2. Estepe

6. FRETOS
6.1. Sistema de Freios

(r) DrscRrMrNAçÃo

1, MARCA/MODELO
1.1. Fabricacão/Modelo (ano)

2. MOTOR
2.1. Marca
2.2. MotorizaÉo
2.3. Potência (CV ou HP)
2.4. Torque máximo (kqf.m)

Página t de 3F
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CARACTERíSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO. MODELO 07
EDTTAL I*:PREGÃO ELETRô¡IrCO no o86/2.022 LorEN": of
PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de MARMELEIRO - PR

(3) ESPECTFTCAçOES DO EQUIPAMENTO
PROPOSTO

Sim, dianteiros
Sim
Sim

Sim, Rádio e Interface Bluetooth
Exiqido por lei e normas do CONTRAN

Conforme modelo fornecido
2 airbags frontais motorista e passageiro, cinto de
3 pontas, encosto de cabeça, e demais previsto

em leqislação
12 meses da entrada em operação

Entrega técnica pelo fornecedor

(2) ExlGÊNClAS MíNTMAS DO MUNICíPIO

Branca
HATCH

12. GARANTIA
I3. TREINAMENTO DE MECANICOS E

MOTORISTAS (duracão)

10.1. Cor predominante
10.2. Tipo de Carroceria
r 1. ACESSÓn|OS
11.1. Vidros Elétricos
11.2.Trava Elétrica
11.3. Sistema de Ar-Condicionado
11.4 lnfotenimento
11.5. K¡t de Ferramentas
1 1.6. Adesivo da loqomarca do Proqrama

1 1.7. ltens de Segurança

DrscRrMrNAçAO)1(

IO. COR DO VEíCULO

NOMEDO BEM: AUTOIWÓUEL HATCH - 5 N' DE UNIDADES PROPOSTAS: Of

Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo o

mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carimbo e assinatura legal
Nome responsável legal:

Carteira de identidade - no e Órgão Emissor

2de3-IPágina
ô\)
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MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
ESTADo oo peRnNÁ,

Marmeleiro,2T de julho de2022.

Parecer Controle Interno n." 20212022

De: Unidade de Controle lnterno

Para: Prefeito de Marmeleiro

O Processo em analise por esse controle é referente ao procedimento licitatório de no 14312022,

na modalidade Pregão Eletrônico n' 08612022, tipo "menor preço global por item", objetivando a

contratação de empresa para aquisição de 01 (um) veículo de passeio novo (zero quilômetro).

Será verificado se o procedimento ocorreu dentro das formalidades legais, baseado na Lei 8'666

de 21 de junho de 1993 e atualizações; Lei 10.520102; Lei Complementar 12312006 e atualizações, que

tratam sobre o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e Decretos Municipais

L5l9/06 e 1'567107.

DO CONTROLE INTERNO

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

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

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

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

oportunidade dos atos praticados no âmbito das Secretarias Municipais.

DO PROCEDIMENTO

A modalidade de licitação denominada pregão, destinada à aquisição de bens e/ou contratação de

serviços comuns, possui como principal característica a agilidade nos processos licitatórios, minimizando

custos para a Administração Pública.

Ressaltamos que no processo foram observados os princípios legais que são devidos a

Administração, como legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência,

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

princlpios da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

Analise da documentação constante no processo até apresente data:

L solicitação de abertura de licitação feita pelo Departamento de Esportes, tendo em vista que a

aquisição se justifica, pois, o velculo será utilizado no transporte de servidores, tanto do quadro

administrativo como do quadro técnico/professores lotados neste Departamento, afim de

desenvolverem atividades do dia-a-dia; deslocamentos à sede administrativa ou mesmo a outros

municípios para participar de eventos, capacitações, competições e outras atividades relacionadas

ao esporte. Atualmente é utilizado um veículo cedido/emprestado de outro departamento e o

mesmo está com mais de l0 anos de uso, com previsão de brevemente ser leiloado. Desta forma,

se faz imprescindível a aquisição deste novo veículo, mesmo porque, como o veículo atualmente

utilizado se trata de veículo já com bastante uso, o mesmo apresenta grande desgaste, resultando

em muitos custos de manutenção.

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

pertinente ao objeto da presente contratação, bem como pesquisa de preços realizadajunto ao site

do TCE-PR e foi juntado ainda documentos de processos de outros municípios, obedecendo assim

CNPJ: 76.205.665/000 l -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615'000
E-mail: licitacad(A rnaurieleirn.nr,eov.br / licitacao02@.marmeleiro.or.eov.br - Telefone: (4ó) 3525-8107 / 8105



ESTADO DO PARANÁ

o disposto no art. 3", inoiso III da Lei rf L0,520/02. Obedecendo ainda ao art. 69, inciso II, alínea

"h" da Lei 15,608/07 do Estado do Paraná, a qual dispõe sobre a exigência de estimativa de

preços contendo o preço máximo.

3. Dotação orçamentária prevista pelo Setor de Contabilidade.

4. Declaração de adequação orçamentaria e frnanceira do Departamento de Finanças.

Da análise das minutas de edital e Contrato de Fornecimento de Bens:

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

agilidade, resguardando ampla competitividade, a isonomia e reduzindo despesas burocráticas'

2. O critério de julgamento adotado é o de menor preço global por item, estando contemplado no

item 07.16.1 do edital, como determina o inciso X, do art. 4o daLein' 10.520102.

3. O edital comtempla, no item 5.1 que poderão participar deste pregão interessados cujo ramo de

atividade constante nos seus atos constitutivos sejam compatível com o objeto desta licitação e

que estejam credenciadas na plataforma do Portal de Compras de Governo Federal, no seguinte

endereço eletrônico: w\r/t ÿ.comprasgovemamentais.gov.br.

4. O edital contempla a habilitação jurídica no item 08.2, regularidade fiscal no item 08.3 e quanto a

capacidade técnica no item 08.5, estando, portanto, contempladas as exigências do inc. XIII, do

art. 4o da Lei 10.520/02 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 do Contrato de Fomecimento de Bens, verifica-se que guarda legalidade

com o disposto na Lei 8.666193, 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

MUNrcípto DE MARMELETRo 
7w

0

Au.r{t*?.â' -^Lucrana Arrsf
Coordenadora da Unidade de Controle Intemo

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615'000
E-mail: licitacari(ðrnalnieleiro.or'.eov.br / licitacao02lâ)nrarmeleilo.pr.sov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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Marmeleiro,05 de agosto de2022

Processo Administrativo n.o 14312022
Pregão Eletrônico n.o 08612022

Parecer Jurídico n." 37712022

I - Da Consulta

Os autos onde transcone o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
n.'08612022, do tipo menor preço em regime de valor unitario do item, foram encaminhados, a
esta Procuradoria Jurídica, nadatade2T de julho de2022,para análise e emissão de Parecer, em
atendimento ao disposto no artigo 38 da Lei n.o 8.666193.

Submete-se à apreciação o processo objetivando a contratação empresa para aquisição
de veículo novo (zero quilômetro) nos termos do requerimento n.' 02912022, oriundo do
Departamento de Esportes.

Constam nos autos até aqui os seguintes documentos: requerimentos para contratação,
levantamento de preços, manifestação do setor de contabilidade e do Departamento financeiro,
Portaria e Certificado de Pregoeiro, manifestação da controladoria intema e minuta do edital com
os seguintes anexos:

Anexo 1 - Proposta de preços;
Anexo 2 -Declarcção de atendimento às exigências de habilitação;
Anexo 3 - Declaração de microempresa./empresa de pequeno porte ou equiparada;
Anexo 4 - Declaração de não empregar menor de idade;
Anexo 5 - Declaração fornecimento de treinamento;
Anexo 6 - Minuta do contrato de fomecimento; e

Anexo 7 - Características técnicas do equipamento;

II - Do Parecer

A minuta editalícia de licitação na modalidade Pregão Eletrônico em análise apresenta
como objeto a contratação de empresa para aquisição de veículo novo (zero quilômetro).

O nosso ordenamento jurídico possui duas leis que integram o rol de normas gerais sobre
procedimentos licitatórios, quais sejam, a Lei n.o 10.520102 e a Lei n.o 8.666193.

A licitação na modalidade Pregão, disciplinada pela Lei n.o 10.520102, em seu aÍt. lo,
asslm preve: &
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"Art. lo. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá
ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será
regida por essa Lei.
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comun;
para osJìns e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de

desempenho e qualidade possam ser objetivamente
deJìnidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado".

A análise das minutas de edital e de contrato será conduzida à luz da legislagão aplicável
ao presente caso, ou sejam, a Lei n." 10.520/02, Lei n.o 8.666, de 2I de junho de 1993 e
atualizaçöes; Lei Complementar n.o 12312006 e abtalizações, que vers¿Ìm sobre o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e Decretos Municipal n." 1.519/06,
1.567107 e2.235111.

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 pr¿vos 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 necessaria, 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, alínea o'h" da Lei n.o 15.608/07 do Estado do Paraná.

A Lei n." 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 08.2, regularidade fiscal e trabalhista no item 08.3 e capacidade
técnica, no item 08.5. 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 valor global do item, estando contemplado no
item 07.16.1 do edital, como determina o inciso X, do art.4o da Lei n." 10.520102.

O edital, em seu item 6 contempla as previsões da Lei n.o 12312006, alteruda pela Lei
n.' 14712014, prevendo o tratamento diferenciado à participação de microempresas, empresas de
pequeno porte e equiparados.

A modalidade eleita paru a contratação 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 formalização 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 demats

q¿
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em que a administragão puder substituí-lo por outros ínstrumentos hábeis, tais como carta-
contrato, nota de empenho de despesa, atrtonzação de compra ou ordem de execução de serviço.
O $ 4" do art. 62 dispensa o "termo de contrato" nos casos de compra com entrega imediata e
integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência
técnica.

Em relação à minuta do contrato, verifica-se que contempla as cláusulas previstas no
art. 55 da Lei n.' 8.666193.

Considerando as informações constantes no processo administrativo em epígrafe até a
presente data, sob o prisma estritamente jurídico, me manifesto pela continuidade do certame,
Processo Administrativo n.o I 43 12022, Pregão Eletrônico n.' 0861 2022.

E o parecer.

Ederson Dalla Costa
Procurador Jurídico

OAB/PR s3.299



MUNICIPIO DE MARMELEIRO
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ESTADO OO PNR,CNÁ

Marmeleiro, 08 de agosto de2022.

Parecer n" 10012022

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, AUTORIZO, a abertura

do Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n" 08612022. que tem por objeto a contratação de

empresa para aquisição de 01 (um) veículo de passeio novo (zero quilômetro), atendendo as necessidades

do Departamento de Esportes, conforme requerimento nos autos, nos termos da Lei n' 10.520, de 17 de

julho de 2002; do Decreto no 10.024, de 20 de setembro de 2019; do Decreto n" 7.'746, de 05 de junho de

2012; da lnstrução Normativa SLTVMP no 01, de 19 de janeiro de 2010; da lnstrução Normativa

SEGES/I\4P no 03, de26 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 de 2015;

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666,de 2l de junho de 1993;Decreto Municipal n'1.51912006,

d,e26 de outubro de 2006, bem como as norrnas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação.

Encaminhe-se à(ao) Pregoeira(o) e Equipe de Apoio para as providências necessarias

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx, Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-mail: !c¡q!49@!n!!rrncleiro.Dl..sov.br / lic.i!ìca.fl?({D-Dr¡ulç.1_,r_i&p¡sov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE PREGÃ,O ELETRôNICO N" 086/2022.

O MUMCÍPIO de MARMELEIRO, toma público que às 09:00 horas do dia 22 de agosto de2022,
na plataforma do COMPRASNET, no site: www.comprasgovemamentais.gov.br, realizarâ licitação
na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de

tecnologia da informação - INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição

de:

Prazo (Dias)Obieto Quantidade Valor Total (R$)
t2001 84.990,00Veículo HATCH

lnformações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao

Pregoeiro do Município de Marmeleiro, Paraná, Brasil - Telefone: (46) 3525-8107 / 3525-8105 -
E-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus

respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Avenida Macali,
n" 255 - Centro, das 08h30min às 17:00 horas.

agosto de2022.Ma

DE MARMELEIRO

CNPJ: 76,205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-rnail: licitacao(âr-¡;U:r:-ç-lErunr"gO-v.-b.rL Llc-ilitç¡l-qQ"?ffùU"iUn:çl"".tito.tl;gçy.þL - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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PORTARTA No 6.685, DE 21 DE JANEIRO DE 2022.

Nomeia Pregoeiros e Equipe de Apoio e dá

outras providências.

o PREF'EITO Do vrumcÍplo DE MARMELEIRO, Estado do

Paraná, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto no art. 3o, IV, da

Lei Federal no 10.520/2002,

de Pregoeiro:

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
Titular;

Suplente.

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 t737-0,

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 abertura dos envelopes das propostas de preços, seu

exame e a classificação dos proponentes;
V - Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha cla

proposta ou clo lance cle lnenor preço;
VI - Conduzft a sessão pública presencial e via internef, quando Pregão

Eletrônico;
VII Verificar a conformidade da proposta com oggaq¡¡i$Rp COlr{

estabelecidos no instrumento convocatório; O ORIGINAL
Vru - Dirigir a etapa de lances;
IX - Verificar e julgar as condições de habilitação;
X - Indicar 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;
XIV - Receber, examinar e decidir sobre recursos e

autoridade competente, quando mantiver sua decisão;

w"ww.rrì.armeleiro

15JUL

URA
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XV Encaminhar os processos devidamente instruídos após a

adjudicação à autoridade superior e propor a homologação.

Art.4o São atribuições da Equipe de Apoio ao Pregão:

I - Prestar assistência ao Pregoeiro em todas as fases da licitação;
II - Zalar pela obsorvânçia dos atos essençiais do pregã0, inclusivc na

modalidade eletrônica, especialmente quanto aos documentos que compõem o

respectivo processo;
III - Exercer outras atividades correlatas ao procedimento licitatório;
IV - Elaborar a minuta do edital, contratos e termos aditivos;
V - Conduzir os processos administrativos especiais instaurados para

apuragão de descumprimento contratual e aplicação de penalidades aos licitantes, salvo
quando houver suspeição ou impedimento.

Art. 5o O trabalho dos Pregoeiros e da Equipe de Apoio será remunerado
pela gratificação prevista no art. 33, incisos III e IV, da Lei no 2.096, de 23 de setembro

de 2013, observado o disposto nos $$ 3o e 4o, do mesmo artigo.

Art. 6o Fica revogada a Portarian' 6,457, de 18 de março de202l.

Art.7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Marmeleiro,2l de janeiro de2022.

PILATI
de Marmeleiro

CONFERE CO¡/1
O ORIGINAL

1 5 JUL, 20n

Publicada no DOE no I I 57, de 24 de janetro de 2022.

w"w-w.marmeleiro.pr. gov.br

ATU RA
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HISTÓRICO DO PARTICIPANTE

...)

Nome:
Franciéli de Oliveira Mainardi

Disponibiiidade:
1110112022 a3110il2422

Curso:
Formação de Pregoeiros - Teoria

Carga Horária:
20 horas

Noia Final
100

CONTEÚDO PROGRAII¡ÁNCO

Módulo I - Conceitos Fundament¡ais.
Módulo ll - Fases do Pregão Eletrônico-
Módulo lll - Pregão Eletrônico - Operaçáo parte 1

Módulo lV - PregãoEletrônico - Operação parte 2

Gertificado registo'ado na Escola Mrtual.Gov - EV-G sob o código u0o16066819xo5¡n

Este certificado foi gerado em 121O1120?2 às 14:01 horas.

O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar,

informando o código acima na opção Validação de Docr¡mentas no endereço hiþs://www.escolavirtual.qov.br.

A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou æ requisitos
mínimos pana aprovação antecipadamente.
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Conferido à: EVERTON LEANDRO CAMARGO MENDES

CPF: 105.054.709-85 Município/UF: MARMELEIRO-PR
ENtidAdE: MUNICíPIO DE MARMELEIRO

-vento: FORMAçAO DE PREGOEIROS: RESPONSABILIDADE
FINANCE¡RA E EQUIPE DE APOIO

Data/Período: 13 DE DEZEMBRO DE 2018
Local: EGP ONLINE

Carga Horária: 16 horas

CONTEÚ DO PROGRAMÁTICO:

Certifricarrlos que o(a) particípante cc¡ncluiu o
t'Ct¡rso de trormação de P'regoeires¿''rninistrad;o pelo

Tribunal de Contas do Estado do Paran'á
CURSO TÞRESEN(}I/qL CLJRSI(), ONL]NE

Flancrj(t¡îento e .IêrrTto cl€ refÊränêler
Publlcldacle, hTrÞug naçäo.ê. pecllclo de,

escle roclnìerìtos
.S.oÞè¿f.ö Þt¡bl¡cq .do pro.C¡ãe

Adjuclicaçäo e. l-¡ornologaçäo Anulação e
.aôv()gaç.ão
:Slançt cls

RosÞ()nsoÞ¡l¡clacl€ clo.progoelro €' êctLliÞe' öe aÞõlo.

I ssqur¡ pE

I crsrnoFüoltËll
I Tft IEUHAT: ÞE Ë"T$ff,A'

l pocsl*ÞosoPARAttÅ

COI'¡FERE CO¡dl

O ORIGINAL

i 5 JUI_, 2022

URA

Curitiba, 10 de Dezembro de 2019

odø'lç<-
Hello Gilberto Arnaral

Dlretor da Escola de Gestão Ptlbllca
Nestor BaPtlsta

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

https://servicos,tce.pr.gov.br/TCEPR/Tribunal/SISEGP/SlSEGPValidarCertificado?codigoValidador=562dd8d5-e54c-42f2-88ef-
f69d0 1 5bf803&nrCPF=1 0505470985
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Atos Oficiais

Avtso DE LtctTAcÁo
PREGAo ELETRóNrco N" oB7/2022
PROCESSO ADMINISTRÄTIVO Nô I1 5/2022
MoDALTDADET PREGÂO ELETRÔNtoo D0TlpO MENOR PREçO pOR |TEM,
OBJETo; Conlr8laçåo ds emDr€s para preslaçäo de serylçod do sdm¡nlslraçáo do
programa ds concsssão do vagas ds ssláglo, rsmuneradas a 6ludanlos regulàrmen-
lo malriculados s com ft€quêncla eleliva nõs cursos vlnculados ä eskulura ão enslno
médlo, lécnlco o supôrior, públlæ e padlcul8l ofìclãls ou reconhocldæ 9€lo MEC, DaE
o ø66nchlmsnlo do ntimoro d! vügas do opoduntdâds de ostågto cuÍÍtaular supoiltslo.
nãdo, cujag årsas d€ conhsc¡msnlo ost€lam dkelamonlo relaclonadar @m as al¡v¡dEdes
do Municlp¡o do Nova Prata do lguaçu . Pr, medlanle concessáo de bolsa ds eslåolo.
of€rccldss pelo PodsrExoculivo Munlclpal, nasåress admlnlskal¡vas conlldas noAd:60.
lnclsG I à lX dâ Lgl MunlclÞalir 11A112022.
DAÏA DA REALtzAcÄor 2zo8l2022.
HoRÁRto DE tNIctb oADtspuTAr 08130 hoÞs.
Psfa lodas as r€ferånclas de lempo sorå oheNado o horâilo ds Brastila {DF).
LoCAL: Prelellura do Municlplode Nova Prala do lguaçu - Paraná.
ww.comp¡osgovsmEmonlals,goÝbr
lodæ ar lnfoma'óos p€dlnÊnlôs æ prBsnlo edllal. ¡ñcluslvg as cârãclôrlgl¡@s qurnlo
aoobl€lo llc¡lado. oslãrão å d¡spo3lçãod6 ¡nt€r€ssados no Demiamânlo de Ltcllâcö68
da PrefelluE Munlclpalds Nova Prala do lguaçu, ou polo sllo w.npl.plgo[br, ou p€to
fone (46) 3545-E000. em dlas ulsls, n6 horád6 des 08:00 ss 12100 ho¡ãs € das 13i30
as 17ì30 horæ.

Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu

Nova P6l6 do lguoçu - P¡, 08 do sgotlo do 2022,
SERGIO FAUST- Pßfollo Munlclp¡l

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
EX1RATO DÊ CONtRAlo No 117t2022

Srlto do Lonka, Segunda-Feira, 08 de agosto de 2022

Prefeitura Municipal de Marmeleiro
.EDITALDE LIcITAÇÄo

coNcoRRÊNctApúBLtcA N" bosi2022 - pM[¡
pRocEss0 ADMtNtSTRATtvO No 094i2022.1tC

TlP0: Mator oferlE.
AVISO DE HOMOLOGAçÃO E ANUDICAÇÄo

Êm flmpriænto æ dispGto m fi. 1Gg, parågráfo f da Let 8.66d93 tomls prlbtiø s hom
logtr& do prmdimmlo [cllalórlo Bm eplgEb s a sdjudtcaçåo do objeto paE ó prcponentel
Aomprosa INDUSTRIA DE FERRAMENTAS ITUPOFÀNGA LTO¡, tiscrib;o CNPJ Bob
0 n'47,232,ô120001-73, @m v6tor meæat do stuguet no lem 0t de R$ 1.530,00 (um
mll s qulnh€nlG e kinla reals),

l\¡ameleiro, 05 d€ agoslo ds 2022.
Paulo Jak P¡lall

Prsfe¡lo de Ma¡mol€ko

RES0LUç40 N.o 083/2022

. DATA00/08/2022
SultlutA-Auloriza o consÖrclo a lmptanlat o rofeltórlo para sus soruidoras e dá oulras
prcvidên{las.
RtcARDo ANToNto oRTtNA, PRES|DENTE DAAssoctAcÄo REG|oNAL DE sau.
DE D0 suDoEstE (ARss), No uso DE SUASATR|BUTçoES LEGA|S EM coNFoR-
t\¡TDADE c0M o EslATUT0, Apos ApRovAÇÄo 0AASSE[¡BLEtAGE-RAL oRotNA-
RrA DE 18 DE MARço DE 2022, s:
CoNSIDERANoo o lempo exlguo para atmoço dos s€ñldor€s Dúbilcos fuma ho{¿).
bem coño as p6cul¡arldados d0 localtzaç5o dá sede do consórc¡o, 0 s orisléncb d;
smblEnle dæl¡oado I lal lìñElld6de nas suãs dep6nd6nclæ,
RESOLVE
Arl, l' Flcs o.æNórc¡o públlco åulodzado I ¡mplanlar iunlo às lnslslaçôes da sede ad-
-mlnlslrallva desle, ô role¡lôrlo para os s€us seryldores à olaboradomj
Sto O rgbllóilo ol€rocêrá d{adamonls o ålmoço, em d¡as de ôxpsdt€nle normåt, o/ou
oukas rof€lçögs em øsos oxceDclonals:

$2" Consldora.ss sruldor públlco do consórclo, Equelss quo perlenæm ao quadro pó-
-pÌlo, bom como oulros @nkalad6 ålråv& do p¿cesso slåilvo, eslagládoi o ca;gc
om conlssáoi
Al.2'As dasp6!ö @m manulenção do rcfellódoseråo cusleadas:
l,- Pslo consórclo, 03 gfflos com s manutonçåo da lnslst6çåo flslcå do rslellódo (lnclu.
.lndo 9& do cozlnha) s o prual necassárlo para a preparáîAo dæ rcfelçOss;
ll - dE lohã coñpartllhâda. enlre æ ssrytdoia, esieipesi æm a aqublú de oro-
-dulos lndispensáv.ls para 0 pr€paraçåo das ßfolçösi
S1D Hãvorá a nomoaç¡o do um8 æmltsh, composla por lr0s s€Mdorss. quo será 16.
-ponsável p€lo tromp¡nhamento, aqul3tçåo, fiscgl¡zâção o cobÉnÇ3 dos vâlorff devl-
-d_os,tem como p€la fìraçáo dovalot mensal da allnonlaçáo;
AssoctAçÀo REG|oNAL DE SAúDE D0 suDoEsTE
CNPJ 00.333.678/0001-96 - Fone/FEx Í46) 3520-0900
Rod_ovia ConlomoVitóilo T.alano. n" Sdt, Balno Água Branca
CEP nû 85.601.970. FrEnclsco Botkåo - pR

020 Os seùldorgs conldbulråo de acordo @m o vslo¡ lìx8do o sugo¡ldo pslå comlssáo,
quo s8rå rcalusladodg âcordo com as vadaçö€s ds mercadoi
530 Acomllsåo manlcrá reglslrc adequado ácerø das æmpias e saldag, rocobimenlos
I pagam€nlos, bsm 6mo ac€rcã dos cuslos e preç6 dEs rcfolçö$;
$4ô O@tdáplo o â qulnllîcaçåo dor 6llmlntot, DddoÉo 6er sitabolecldos oor nu[iciô-
.nl3la quq lâz psrle doquãdrc dsseN¡dor€r dâ onildade:
Arl.3'_Ocßlolod6 ãllmsnlG quEcompolemaos sgNidorrspodorás€rdssconlado em
folha.dg pagamsnlo,caso sgja pto@dlda aulodzação do seNidor noslo senl¡do.
4d..4' A svrnlual difsronça sntro o custo da rof€içåo € o valor pago polo leruldor, em
nônhumå hlpólsse lntegrsrá a rgmunoEção d!!l€: lndependentàmãnic do vlnculo que
o llga so consórclo.
Arl. 5'Flca lncluldo no Pl8no OçEmgnláilo € D¡Gklzos Orçsmsnláilag parã o exsrclclo
de 2022, ¡ s€gulnls sçåo:

I l\ rì rr ASSoC|AçÄOREGTONALDESAúDEDOSUDOESTE

AK$5ÊtrN:ÎËä.:ri,åï'f iËÍ;1,'"l'¿ãì:Á'#"'ii::i,:r:i

¡rcmo ËFfi,ïÌ
afd¡o oim¡f,;å¡itlì#im¡t¡mt å:*
RrcaRDo arÍoNto oRnNÂ

PresEente da ARSS

REaoLUçÄo N'02/2022
Otlàt 02tOAt2O22

gúmuli - Abr! um Ciédlo
SUFLEMENTAR nô o¡4ñ.ñtô
vlgâñlá. ã dó outr Þrcddôñcillr

Rtc^RDo ANToNto oRINA. pREFEtro pRE6tDENTË D^ Àssoct^çÄo
REoToNAL DE saúDÊ Do suDoEarE, Esraoo oo p¡nttÁ. no uso
oAg ÂIRIBUIçóEs QUE LHE 8,\o coNFÉRIoAS E,

CONSTOERANDO o contrdo no !d. n. t2 dâ 6.otuçào 
^ì 

e4n'21 do 03 dè
dozombrc d! 2021 lprovldã n! illlmbtâtr 9ã,!t lrùåordlñ¡d, do dra
O3t12l2OZll

RESOLVEI

Ad. l' - Flcr åbodo nô Orçâm6nto c6râ' dã 
^úoctáç6o 

Rãgton¡t d! grudo do
Sudoosla, pårå o Exrrctcto dã 2022. um Cddtto SuÞbm.nt¡r ño våtor dâ Rr
400.000,00 n!...9u¡ntêr dotãçõ!! orçâm6ntâdå.:

01,3002

t0,302.1 2,4

3.r.s0.39.00(039) (32a)

caPg AOIÌ

c^Ps Àoil

Oùto! !!dlço! d. t.røÌm¡ f!!o. Rt IJO.OOO,OO

01,{003

10,t02.1,2,5

3 3.00.30.00(04c) (00t )

SERUçO DE S^UOE EXIERNO

ComÞr¡ CohÞ.ñtlh.d!

Oü.oa !6rv1çô! d. toa€kot Þrrro! R¡25O.OOo,OO

An. 2o - Pârâ ! coblnùra do Þr.!.¡tÈ çrad[o SuÞtlmôñt.r ¡orò uliladô å
onurrçlo p!rchl d!! lcgutntc! fontoõ d6 r.curso:

01,3002 CAPSADilt

10.102,1.2,. c^Þg 
^Dill

4.4æ.a2.00(040)(!24) EqutÞrñsnto!omsrld.tÞ.rñ.ncnr. RliSo.ooo.OO

0f.4001 sERVtçO DE SAUOË EXÎERNO

10.302 1.2 5 Trán6pot6

S.r.eO.Sl.OO1òll¡1OOt¡ Outos reNtços dô t6r@tG Fsßoâ RSZEo.OOo,OO

lurfdlcå

An, 3o' EBla Resolução enlrerá .m v¡gor nE drla dê sua publløçðo, r.vogddss
6s dl3Dorlçösô 6m contådo.

Gâbinelo do Pr€lld6nle de Ascocloção Regtonát ds Ssúd6 do Sudoãstê, em 02
dê Egosto dê 2022.

€mpf68

FERNANDO ALBERIO CADORE
Pr€fello Munlclpal ',)'(

Mamelolro,00 do sooslo de 2022.
Rlcardo Êloil

P¡esldente da CPL
Poñada 6.597 do 0l/10/2021

Itf,tAf, Dt ¡¡,rtrr(:^(*o DI tn$riñs^ nEt,tcn Aç¡o N.otmttr
fmdilndil! i. ìndÝ' l f dr ùr, t. d¡ l 0l i,iiú r¡. n,\l ntrat i DtçItlÉ^ Dñ Ltfl r^(Ào n 0:0,:o!t,

db.tftrñ{ ¡ rdnr\hd..tr¡(r¡ÞF hRtihnrod{ildk¡iÝñrór ¡¡ú i r^hitrh r!!!ñkttit, ¡r,ddnñ
nÉrildiù¡ úo Þr¡rñmkn'ù J( l¡ûd.. il.r krú¡¡ dr dqñ.rD(¡u Nøbd¡ ¡, ¡ñrti ÁddrLdilro tr

^ 
rùLilný. dlvoàl rr !'Nnilrtn r,r rrnor dr drkmih ((¡úù ¡d¡ (;dit$l, ¡tñùtrnru il.

t-k,qiil ñ$,crdr¡di r,ñtrr n't.Jctr! ddLod. dnn,hd! ùh;ilt. ilrcril,.sm{¡ù!:
côitr.hd'r401!lr6Drc^\tGNlosLlD,Lf.ilhnocN¡Jr.:ojfr rr3mL¡¡,
t!lD.' ll3r,llOùntduh'¡¡l.oiù..ñror I ú.¿r.Jil.
(ritñhd¡r l:liM¡RMII)i(orÍ:rilO DII txotilJfix rOS¡ü^t.ÀuiS t.¡t)^, IMmh [o (Nt,J ¡.

vilr'¡ R3 Llr¡,rÐtdoù dt.d¡ßôrórclsr.n!ó¡r¡ ñilt
ci¡ù¡trú¡r 

^NioIr[Dt 
Dtst(0utmn^ DE ]¡[otc,\w:ttos t,ID^, lrkir F (NÐ i. ¡t,tJtJ!¡wL

vilûñ ni rt0,ñ0dc(ilor. lhk ilJil.
corinhil¡r rot_[sut.Dtst(iltrUfrtr^ oE Mfinc^[tiNf^ t,rD^.{drilh¡ncrri ¡.¡r.rr9.tIstDt-!t
\'.hn nt l,.30,rrO¡ rll. ol.hr(in,
(TiLchili: fl)Nf Án!ÎDtl^tût^fl]uil(A LtD^, hsc,il¡ocNt,À.0!¡tó,tctrûþt.í,
Ýilô.: Rf I l¡,1ÐlYin,cJ.¿irrÉilo,
Cìiknidil 

^l,TtilrttjDM^rrnt^t, 
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tÍinnJdro,08 ilr¡!úrod. !0¡:,
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n[[c/lo

CONIRATO DE

fni(trilJ! oilqtn 
^tili¡Èt

Mrilr¿L¡m,0S&n¡{oúoilt:.
tnidlll d. Otl{ln d. il.ltr¡tt

nG v€lculos ollclsls do ounlclplo

EnÌdø!lrksu(¡d,tr,

BEi,4 t¡,tÖvEL püBltco M

Prefeitura Municipal de Realeza
AVISo DEALTERAçôEs

A PREFEITURÂ DE REALEZA, Eslado do Paraná; toma públlco e pora conhôclmonto
d6 lnlsrossdG qu6 howeram alt€raçôes no€d¡lal abalxo:
MODALIDADEI PREGÃO ELETRÔNICO N" 138/2022 PROCESSO LICITATÓRIOI N'
20El2022 llPO: MENOR PREçO POR |TEM
OBJETO| Conlrâ16ção de Emptesa €spectallzada parâ reãllzaçáo de eramgs laborãlo.
r¡als d€ urgôncla 9 smorgêncla.

Þ6 allgraçó$ 6tão dlspslås nas quanlldadss dæ llons I na dalâ do6r1ams.
Roaleza, 08 d€Ag6lodo 2022,

DIANABAMBERG

Prsgosk6

AVTSO DE L|CllÀçÄO
A PREFEITURA DE REALEZA, Eslado do Pâ€ná, torna púbilco s parc conhsdmnlo
dæ lntorôtsedos quo fsrå rgsljzrr L¡cllaçåo, na ssgutnto modðt¡d€do 9 c0ret6rlsl¡6:
MODALIDADE: PREGÄO ELETRÔNICO N" 145/2022. PROCESSO LICITATôRIO: N"
213im22.11P0: MENoR PREço PoR |TEM,
OBJEIO: Fomação dè Reglllro d€ Proços para €venluat aqul3lç¡o dô matrrlal de en.
fsrmagom o hdpllalarparâ slondsr æ næessldadæ do pronloAlsndlm€nto Munlclpal.
sEssÃo DE DtsPUtA: Dta 24 doAgsto de 2022 à! 08i30h

FORI\¡ALIZAçAO DE CONSULTAS: O rofortdo ed¡tât poderá sr obt¡do junto Bo S€tor
do Llcllåçõ6 do Munlclplo dÊ Rosl€za, a padhdo dla 0S dsAgoslo dô 2022, duranle o
!-\do oÌpodlBnte da Prsfr¡luß. akavár dg eltcltåção vla ofiall: ¡lcllæão2@rg€lg.

Ýbr
- .,rAELEtRôNtco:cot\.tpRAsNET
Rssloza,04 d€Ag6lo dÊ 2022,

DIANABAI\4BERG

Pr6gook¡

Prefeitura Municipal de Verê
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l_f,ll)llNo Do nçCrßsleMo D^E rnÞlosr^s' M0Jldùiles¡ø@ø,
lNrcD D^ st:t$ao [E DßRn^ trEt'nE(rsr r.N,flrt"É.ú,dh,. il..ñ{dd@
htt hld nt tlrtnd.t ¿. ttw t.ñ Át\tñnn ì tudilo ¿. D¡rû, (Dt),
LocÀb lMDhlNr¡rnlrkLnr.^.Ë¡ã rdriiltÉilr iù fl ir. IdhrôB!.

^eursrç¡o-rÐ 
aD[at.: idr. b\l@¡l@U. !ùflüñrturúr.ù
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^0Juotc 
ç.Ão

uctrÂøo t0[922; HoóÀJo^DE: DrsptNsA
oBJErc mqbû.rysffUMrmrrpa.t¡fhdttiæ;u Sdr õ Mh útddbtúde
En cmÊiffio æ dspclo m d.t00, paágato f dî Lot û.06i, ú 2ì do Xilþ d0 tS30, tqM s p(dro o
¡6dlúú d. licilof¡o ff o0lý01ó. qmdrndo o(j)ffiûJd(R) pJo dfiúio.ildu ftm pû tn

Vrln ldd d6 gdt6 cil s lldt4*l f 5gÐ22 r0irp€6oi RS 3 $0,m ( Itas Ñ¡ o OdnhñlG Rod!).

Vrt pn, m ds ,06t0 do 2022

¡!Erl!l9a 89ÿri
PREfflro Àtur'¡t0tp t

O Prsfsllo do Munlclpto do V€râ, Estado do Pârsná, com bâ6e na L€l FsdeEl 8.666/93 s
leglslaçáo complomsnlar, loman publlco sxlralo ds 2" femoAdllivo de Conlralo:
PARIES: MunlclplodsVerå - PR 6 a mDrosa CoRDOVAE BoRToLIN|.
ESPÊCIE; Contralo n.73/202f - Cada ionvlto N" 3/2021.
OBJETO| Aqulslção de f]lk6 de uso aulomollvo para vslculos e máqulnas da frolE mu.
nlclpal de Verå,
ADITIVO 0E META| O CONTRAIANTE pagará à CONTRATADAo vatords RS i6.84j,20

.lD.r_zglsgl:l4ll 9!!98!tq€ Ouarents s Um Rsats B vinto Centav6),
ÿDATADAASSINA'IURAì 08 de sg6tode 2022.
!FOROT Comsr6 d€ DolsVlzlnhd. PR.

'-;Adomllro Rosln - PGfollo Munlclpâl

OBJETO: ænl.elação de empresa especializada em loËção de
soltwarc de geslåo pública, lnclulndo @nveßão dos dados
pré-exlstentes, lnìplantaçåo dos slllemas, manutenção que
gaEntã as alterações legais, coretivas e evolulivãs, suporte
técnlco vla telefone, acesso remolo ou visila ,'inJoco" 

e
lreinâmento dos usuârios dos sistemas, pata atender ã
demanda do munlcfDlo de Sallo do Lon[tPR

dø2022.

conlådos 6

RICÀRDO ANTONIO ORTINÄ
Pß!ldrnlâ 4
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DIÁRIO OFICIAL ETETRONICO

I,TUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PNNATVÁ

TERçA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2022 EDIçÃo N": 129& 7 Pág(s)

Valor: R$ 2.810,00 (dois mile oitocentos e dez reais).
Contratada: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ no 03.652.030/0003-
32.
Valor: R$ 2.247,00 (dois mil e duzentos e quarenta e sete reais).
Contratada: ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ no 31.151 .22410001-28.
Valor: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais).
Contratada: TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ no 35.959.514/0001-53.
Valor: R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais).
Contratada: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, inscrita no CNPJ n0 02.816.696/0001-54.
Valor: R$ 1 18,00 (cento e dezoito reais).
Gontratada: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ no 00.802.00210001-02.
Valor: R$ 1.280,00 (um mil e duzentos e oitenta reais).
Valor Total: R$ 8.255,00 (oito mil e duzentos e cinquenta e cinco reais),

,^. Pagamento: O pagamento será realizado até o 15" (décimo quinto)dia útildo mês subsequente à emissäo da nota fiscal.

Marmeleiro, 08 de agosto de 2022

Paulo Jair Pilati
Prefeito

AVTSO DE SUSPENSÃO TOMADA DE PREçOS No 003/2022- PMM PROCESSO
ADMINISTRATIVO NO 1 1 1 I2O22.LIC

Objeto: Contrataçäo de empresa para prestaçäo de serviços de implantaçäo/execução de iluminação em espaços públicos

incluindo mão de obra e fornecimento do material, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.
A Comissäo Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, considerando o Memorando n" 04712022 - SE
doSetordeEngenhariaeoDespachodaAutoridadeSuperior,!em
epÍgrafe, para adequaçäo da planilha orçamentária e demais documentos.
Nova data de abertura e julgamento seräo divulgadas nos veículos oficiais do municf pio após as devidas retificaçöes.

Marmeleiro,0S de agosto de2O22.

Ricardo Fiori
Presidente da CPL

^ Portaria 6.597 de O1l1Ol2O21

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO MO 08612022

O MUNICf PIO de MARMELEIRO, torna público que às 09:00 horas do dia 22 de agosto de 2022, na plataforma do

COMPRASNET, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br, realizará licitaçäo na modalidade Pregão eletrônico, do tipo
menor preço, por meio da utilizaçäo de recursos de tecnologia da informaçâo - INTERNET, de acordo com as

do edital de:

açöes e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderäo ser solicitados junto ao Pregoeiro
Município de Marmeleiro, Paraná, Brasil Telefone: (46) 3525-8107 / 3525-8105 E-mail:
licitacao@marmeleiro.pr.gov.br. A Pasta Técnica , com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e
anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Avenida Macali, no 255 - Centro, das 08h30min às 17:00 horas.

Marmeleiro, 08 de agosto de 2022.

Franciéli de Oliveira Mainardi- Pregoeira

ANO:VI I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

IGP
Brasil

Dìár¡o Oficlal Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-

Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a

Medlda Provisória 22OO-2 do Art. 10s de 24.08.01 da ICP-Brasil

o Munlclpio de Marmelelro dá Earant¡a da autentic¡dade deste

documento, desde que vlsualizado através de

http://ww.ma¡meleiro.pr.eov.brl nolink Diário Ofìcial.

PrazoObieto Quantidade Valor Total
84.990,00 120Veículo HATCH 01

Página 5

lnício
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AVISO DE UtClrnçÄO
PREGAo ELETRONICo No 083/2022 - PMM - cOM

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP
pRocEsso A0MtNtsrRATtvo N.'t35/2022.L1C

TIPO: Menor preço glof'al por item

OBJÊTO: Contratação de emprcsa pårs äquisição ¡le unì

tr'åtor âgrícola novo, uma plantad€ire pântográfioa nova 7

linhâs, umã colh€dora de forragerìs nova, um dislribuidor
de iìdubo liquido novo s um m¡crotralor novo, âl€ndcnclo

as nece6s¡dades do Departãmenlo de Agricultura e

Abaslecimenlo, conforme especificaçóes e quantidades

constanles noAnexo | - lER¡,4o DE REFERÊNclA.
RECE BIME NTo 0AS PROPoSTAS : A-Þenil-Cer-99.j3!
herfl r-d-c-ciÂofu le-e!t9-$-e-delg??.
TÉRMtNo Do REcEB|MENTo oas pRoposrAs: Atâits
09:00 horas do d¡a 23 de aqosto de 2022,
INIcIo DA sEssÄo DE DISPUTA DE PREçOS: às O9:OO

horeÊ do d¡â 23 de aoosto de 2022.

Ps|a todãs ss røføtanclas de lømpo sotá obsetvâdo o
hotáilo de Btosllla (DF).

LoCAL: www.conlpfoscovêrnåmentars,dov.þr "AcoEso
ldentllicado no l¡nk - l¡citaçó€s".
AautstçÃo Do ED¡TAL: sire6:r,$Ìw.
çnlnpf..âsonv"rr4qaqnl3i$-,99-v..hf €1år.wfl ,nîf m9lPil-o-,

ûILoov.þt.
TNFORMAç0ES: (46) 3525-8107 óu (46) 3525-8105.

Môrme16'ro, 0B de agoslo de 2022.
Franciéli de Ollveira MainardÌ

Pregoeira

Avrso DÊ LrcrrAçAo
pREGAo ELETRôNtco N. oB5i2022 - pMM

PROCESSO ADMtNtSTRATTVO N"'t 4212022-LlC
TIPO: Menor preço global por it€m,

OBJETO: Contratâçåo de emFrcsa para reâlizar a coleta

! porta a f)orla dos r€6iduos sólides urbanos - Classe ll,

€m tocla o áreâ urbans ¡lo Munic¡pio d€ M¿rmeleiro/PR, e

lransporle até a Estaç.ão de Transbordo - ETR da empr€sa

Contratada responsável pela dest¡naçáo f¡nal em aterro
sanitário, conforme €specifiæções e quanl¡dsdes conslanles

no Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA,
RECEBIMENTo DAs PROPoSTAS: A-!ed!Ldes--09åq
lìerss-C-erls-S9-dËsoÞts-4e?0??.
TÈRMtNo Do REGEB|MENTo DAS pRoposrAsr A!é_.ttg
09:00 horâs do dis 24 de aoosto de 2022.
rNlcro DA sEssÄo DE olsPUTA DE PREçOS: ås..109i09
horo6 do dla 24 do roosto do 2022.
Parâ lodas as rot€róncl¡s de lempo será obseruado o
horárlo de Brcsllta (DF).

LOCAL: w_tyly.çgm¡¡r¡lrg9.Jeg!+nCnllt"S-¿r0.xfu "Acesso
ldentllicado no llnk. llc¡taçðes".
AautstçÃo Do ED¡TAL: sires Ì.v..ww,

ceñ pras ger grn a lìorìtaìs. ggy,þt e !vwÝr-.tn'í|' t:lu.qlgi¡..e.

nr,.gp-v,,hf,
TNFORMAçóES: (46) 3s25.8107 ou (46) 3525"8105.

Marr€lelro,08 de egostö dê 2022.
Franciél¡ ds Ollvelra då Ma¡nardi

Progoeirã

MuNtclPto DE MARMELETRo
EDITAL DE PREGÃo ELETRÔNIco NO 086/2022.

o MUNICIPIO de MARMELEIRO, rornâ público que às

09100 horâ6 do dla 22 de ago6to ¿e 2022, na plaÈlorna
do COMPRASNET, no Êitê: wwcomprasgovgillânì€nla¡s.

0ov.br, realizará licitaçäo na modalidode Pregåo €letrônico,
do tipo rn€nor pr€ço, por meio da ulilizaçiào de rccursoô de

tecnologia da rnforñaçäo - INTERNET, de acordo com a6

esÞec¡licaçôes do ecl¡tal, párä aqursição de:

Valor Total (RS) Prazo (Oias)Obi€to Ouantidade

Veiculo
HATCH

01 84.990.00 120

lnformaçöes e esclarecimentos relativos ao edilä1, modelos

Ê anexos pod8rão se¡ solicìtsdos junto ao Pregoeiro do
Mun¡clp¡o de Marmeleiro, Paraná, Bresll - Telalon€; (46)

3525.8107 / 3525.8105 - E.mall l¡cltacao@marmeleiro,
pr.gov.br. A Pasta Tècnicå, com o intê¡ro leor do Editâl ê

6eus resp€ctìvos aìodelos, adendos e arexos, poderá ser

examinada no seguinte endersço Av€n¡da l\¡acal¡, no 255 '
Centro, das 08h30min ås 1 7r00 horee,

Marm€lê¡ro, 08 dê agosto ds 2022,

Franciéli d6 Ol¡veira Mainardi - Pregoeira3350.6620
PUBLICIDADE LEGAL

Entre em contato c0n0sc0 e soticite

DO

WWW-B EM PARA NA,CT M. B R/PU BLI CIDÅN Ë*LE TA I. uril 0rçaI1lent0,
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I Marmeleíro

tìt)t't';\1, t)ll il^t]il.t't'r\('Âo l¡,t c:<1"'rrr¡lrní:N(:lr\ I't'll]l,l(.\ N"

33

;\\/lS() l)li l,l(:l f,\( Ão
lluic;i0 ur,r,:'l ¡tô¡ql(:o N" 0BJ/2022 - Pùtl\'t - ('ot\'t I'rtÌNs

lt\(ìl,tlSl\()S l'All;\ ùlU l'l lil'l'
I'R(XlliSSO /\l)ùtl NlS l ll¡\'l l\'0 N' I 35/2022-l,l(:

I ll'O: \lcrror ¡rrcçrr glohal ¡ru itcrtt

Oll.ll,llO: (:ontrataçi¡() rlc crrr¡rrcsa ¡rara ar¡uisiçrìo (lc tilr) lr0tor agricoln tto|tr.

runa planlrrdeila pantoÉráficâ rìova 7 ltnhas. ul¡r¡ colhcdorâ de !orra¡icüs novà, unt
(l i sl ri hu i(lor (jc a(l u bo I iqr r itlo rovo t ut r ttìi cr otr tt(n tìoto. îtcntlcndtl ts ncccssi rhclcs

do l)!.parlaaìento dc Â¡riculntra c 
^bas(ec¡lllenk), 

conl'orlne cspcciticlçðes e

rlr¡ilìl¡(lirdcs corìslirrlcs rt¡r.\nc\(r I I l:lì\'l(l l)l: lìl;l:llllÍ;N('l \.
RltC:lillltýlìN1-O I)¡\S PlìOlÐS1-ÀS: A..niÌfl.11...dlli-.l.llì.:.J.(ì-.[r,rirs llq..lliit..llll..rls
t¡aailsic.2022.
'l lillNrtNO lX) lìlìC:ljlllNlIiNIO I)ÂS lìll()POS'll\S: .Alçì.ri:1)'l:1).q!.¡!)tÌs'dp..r,llil
2lì tlc ¡uosto ¡lc 2022.
tNí('to t),\ sEss.io t)tì DtsPlJ l,\ l)lì l'l{|,)()os: às (I):00 hor¡s rlo rlir 23

rlc arosto rlc 2()22.

Ituru lodu,' u rcJcrîncírts dc lcntptt stt ri oltcrtalo ¿ honirio le llrrsílit (l)l:).
l,()Ci\l,:@'i1ccsroldcntilìcrdono|inli
- licitagìcs".
,\()ursr(i;\o l)o lir)r'r)\ r,: sircs @ clll$!!
¡unurhi¡o ¡¡¡rJu.
INrORù'l/\(l(-)lìS; (4ô) 3525-8 I 07 orr (1ó).ì525-tt l{)5.

l\1¡¡rrrclciro,08 (lc ilgosl() (lc 201?.
liran(iéli ¡lc Olivrira ùlai¡rrrtli

l)h:gociril
8393312022

,\\/rso r)1,: l,lc:l'll\(:io
Ptìt,:(ì.io r':l.l.:'l l¡()NI( o \" 0lJ5/2t)22 - l'l\ll\I

Plì(Xlt,lSSO,\l)l\l lNlS'l lìr\'l'l \'O N" I l2l2022-l,l(:
'l ll'O; l\'lclor ¡rrcçu globirl ¡rrr itcrtt.

O ll.l I,l l'O: ('oillratrçlìo tlc crn¡rrc,s¡r par¡r tcalizar r colclt l)ortir il porlî dos |csíduos

sólidos urbanos - Classc il. cm toda a árca rtrbana do Nftrniciltirr dc N'larnlclciroÆR.

clrrilsl)oflcîtéaIistaçr'rorlclirrrsho(lo Ellì(l^crììprosn(i)ntratntlatcs¡rottsiiÿcl
pcla rlcstinação final crn atctro s¿nitário. conlirrnrc cspccificnçõcs c quantidarlcs

c{)rìst¡ürlcs no ¡\rtcro I l l'llli\'lO l)l: llt:l:lllllrN('l'\.
RliClilìli\,llrNl() l);\S l'll()l'()Sl,\S: ,\ nartir rhs 08:-ì{) horas tlo tlir 09 tlo

iìc,a-!g-dç--Z)¿.
'flillN4lNO lX) lìti('llUllÝltrN l'o f)AS PlìOPOS]r\S: \ló rìs 09r00 l¡i¡¡¡51l1lj¡
2-.!-rlc-.¿rgr:s-1,:-rl"-f 0-?-2-

tNicto t)Â stìssÂ() l)ll DlsPt)'l:,\ l)1,) I'lll,)(:os: ¿ìs {11):0ll horrs rlo ¡lir 2l
rlc ¿gosto tlc 2(ì22,

I>oril túlus ß t!Í¿rêncius le lttnpo scrú ¡¡ltcrvrh o htn'úritt tlc llrusíliu (l)l'),
l,(X'r\1.: @ ",.l(csßÒ ldcnlilicâtlo no link
- licitaçrics",

^Qtllsl(:ÂO 
lX) lil)l l)\l,: Sitcs@c¡¡y¡¡

r¡üEdcigr.DJrgruúÃ
t N t.oRùt À( o ¡ìs: (;16) 3 515-lt I0? ou (,1ô ) .ì 525-s I05

lvlar¡nclciro. ()ll clc ¡rgoslo (lc 2{)22.

Francióli rlc Olircirr rlc ùlrinarrli
l)rcgocira

8363712022

.\\'lso Dlì st IsPlìNsio
'lOi\l¡\l)r\ l)l: PR¡:( OS N'003/2022 - Pi\¡l\'l

Prìo( tìsSO Åt)iltINts'f lr,\'t'l\Jo N" I Il12022-l,l(l
Objck,: ('onlrillaçiìo tlc crrr¡rrcsa l)trt t)rcslaçiìo dc scr!iços tlc int¡llrtnlaçrìo/

cxccuçrìo rlc ilulrinrrçiro crrr cs¡lrçcts pttlllicos ircluinùr nr¡io dc ot)ril ù lìtr)ccitìtunto
rlo r¡¡tcrial. âlcldcndo ¡s ¡rcccssirla<lcs clo l)c¡rru larncrrtr <lc IJrb¡¡lisrtrt>.

i\ (ìo¡ì¡ss¿¡o I'crrtuilùrtc tlc l.ioilaçiìo. no ttso tlc srrits atrìlttriçrìcs lcgais.
corsidcrrn<lool\lcûrorarrlon"fllTl2012 Sl:doSctordcl-)ngcnhrlriacol)cs¡racho
(11 Ailt()ri(la(l(ì Sr¡pcrior. Mcnt
c¡rigrafc. ¡rurr rdur¡rruçrìo cla plattilhr or'çatncntiit ia c rlctnais dttcurncnlos

Nova tlata dc nl¡crtura c.iul¡rarncnto serJo riivulgatlas rtos veicultls o1ìciais tlo

nìunicipir) após ns rlcviclas rclilicaçòcs.
l\'l¡rtÛtclciro, 0tì (lo 0eosto (lc 2()22.

Iìicartlo l'ior i

I'rcsi(lcnlc (lil ('l)1,

I)ortorir 6.597 (lc t) I /l ()/2(12 I

8764/,t2022

I Nossa Senlnra das Graças

^\rts() 
t)E t.r('ì'l^ÇÀo - N4()l)ALII)i\l)li l)f; l.lcll^(l¡\oi l>l(li(;/\()

I'llf lSlr.N(ll¡\1. N' l(ý2022 lll'O: l\lËNOlì l'lìh('O POIì l.O'l ll (ÀÑll)l-i\
l)ìSl'tllA-l.Orl':01/1.()1-lrS02ao l6-llXCl,(/Sl\''()lvlll/EPP).Ol\lrrnicipiorlc
N0ssa Scrrhorr rlirs (ìrrças. csla(k) (lo l'trr¡rn¡i.'l ORNr\ l'[llll-l( o il's itrtorcss¡dos

r¡rrc rcrlizr(i ¡rrocosso <lc licilrçtio rra rnodrliclattc' (lc I'lìl:GÀ{) l'lll-.SIiNCl¡\1,
N',03r)/202:. c cotrf'o¡rnc cs¡recificaçòcs dcstc ÇÈftalre nas cordiçòes lixatlas no

l:ililal c scus ancxos. Oll.lll tOr C:(ì¡ìtltlûç¡ìo dc crllprcsn (s) csl)coializa(|il (s) n^

ln csl¡rçit(ì (lc scr\,iç()s (rrr¿lo (lc obr l ). sctì(l(ì rtrilnttlcl)çfìo fn crcttl i va c corrctivlt prtlt

atcntlirrc¡rto rla fìola tlc r ciculos cr rrt[(¡tttttiitios (lits lirtltas ¡rcsatlas, c int¡llctrlcttlos

rgricohs rlo rrrunioi¡ritr dc Nosst Sc¡tltorr drs (ìr¡rçîs, cstrdo rlo l'¡raná \'alor
i\'lrixirilo lìrtrl: 

'at 
¡¡t7.35-ì.00 (lr('zcrl(rs c scssct¡1il c sctc tr)¡l oitoccnlo$ c

cirrqucrt{r c lrês rcnis). r\l}lìlì'l tll(A: (}9h00nrirr (kr dio 23108/2022; Rcliratlit do

ctlital, l,oc¡l ¡raro infôrtnrtçtìcs: Sctor tlc l.icitaçtìcs Prrça l)cPulîdo Nilsorl lì.

Di:irio OFICIALParan¿i 3' feira | 09/Ago/2022 - Edição n0 I 1229

00ó/2022 - Pl\rùr
PllO( HSSO ¡\l)ñllNlS'Ilì,\'l'l\/0 N" 102/2022-l,l(l

'l l l'(): l\4¡ior olì:rta
Oll.lll l O: Sc:lcçrlo dc l)rol)oslils. r,isa¡tdo it cortcossiro dc dircilo tlc uso rc¡rl tlo

conrunicr ros rnlçrcssil(l(,s rra cxccuçiìo do obicto clo

lilitrl (lc (lorcorr¿ncia n'00(i/2022, que após a snril¡sc c vurificnç?io (1fl

nlÈs ntcs

(ìorlrrrric¿r outrossìrn. (ll¡c dcillü) tlo ¡rrazu tlc 5 (crk?r) (lirs úlcis cont&kls tla
(lat¡ì (lcslc c<lit¡rl. ¡ cor¡iss¡io rlc licitaçrìrl clati listrs i(ì Ìcsl)ccti\î lnïccsso
licitrtó¡io. r qulqucr (las proponuntes r¡ue sc sintr prciudicnrh, part
iillcrl)osiçiìo (l(r rccl¡rJo

l\4ar¡rrlciro. 05 rlc aqosto rlc 1022.
lìicilt (lo I;rori

l)rcsi(lcrìlc
Irlvclon I -oiuì(lro ('nrrrr¡¡o lllcrrtlcs

tr4ernbro

l)avcrson Collc da Sìh'a
ñ'lcÛrl)ro

8309712022

83639t2022

t,:t)t'tì\ t, t)t.: l.t(;l'lì\(lro
coNC:oRRílN(:t^ PiJtlt.t(;,r N" 005/2022 - r'ñ¡ñl
P ll(Xl liSSO,\ l)l\'l l N l S l lì;\'l l \'O N" 091/202 2-l,l(--

'I ll)(): l\filior 01cilfl.

/\\/tso t)tr I IOñf ol,oc^(li\() Ii /\l).lLrl)lcAÇÀ()
[:rìì cu[rpriilrcrlo ao disposto ilo arl. l0(). parrigrafit l" (la l,ci 1ì.(f)6,/9:ì loflrä-sc

publica a honrtrlogaçðo do prtrcedinrento liciratlr'io ent e¡rígrale c a adjudicilçilo
(l() obiclo paril o l)IopOncrlù:
i\ cnrprcsa INl)LlS'l'ltlÄ Dl:, l;lilìl{,\l\lIjN l i\S I l t.rl'j()lìAN(ì/\ I ll l)^. irìscrila no

ClNl'.lsotro¡f'47.2i1.(ill/01)01-7:ì,colttr'¡lorlrrerlsaltlo¡ltr¡lrtclrroitcnr0l dcflS
I.5J(1.{}(l (ilrìr ilril c quiillrcrrlrrs t' lrirì1il rctrs).

ñlarnrclciro,05 dc agosto dc 2022.

Prrlo.lil¡r I'ils(¡
l)rcl'cito (lù N larnrdlciro

tTE¡!t

0l

(:onccssiìo tlc uso dc bcrrt ¡rirtrlico rlo inrivcl lìaçiìtr "(ì'<lo
l..otc n' 5lì-4, Rc[ìûDcsccntc, rla Glctra n'' l)l do l¡nrivcl

Nr)\'iì I'crsc'\'or'¿u)ç4. conslínlù (10 N.1iìlriculî lr" 5('?, tlo

C¡rtririo r.lc l{cgistro dc fnróvc¡s <la ('ourrrça clc lrfnrnrclciro,
co¡¡r área dc 2.(10i.5(t nrj. paru cxplornção dcsrir¿du a

iDstalîçaro dc, grllncsils conì lìrts corncrciris, incluslriaìs cr'orr

prcslrçiru dc scrliçcts, crrr iltcu(lin(ìnto a l-cì lvlrrnioiprl n"
2.1()-ì (lc 3() tlc .iunlr¡ tlc l()1.1, ¡nctli¡illc l)âßÍùrìcfllo (lc

nluorrol nclo ncriodo dc 05 lcincoì ¡nos.

Ptìot'()N liNl'tis

1't.{(;o,\N'r'UN lls collRll,\
1 Cì,\ llR ll'l'l Nl lr\S i\l 

^ 
lìi\l Itl,lìl llO l,ll lllil,l

ñt trNt(.:t Pto t)F, i\t,\Rt\t It,tìilìo
Et)t Ir\t., l)[] I'Rlic.io r:l.til R()Nl(:o N' 086/2022.

O l\lLiNl(:iPlO (l(, Nl,\Ri\'lliL¡lllìO. tornn ¡xiblico quc ¡is 0q:00 hor¡s tlo rli¡

22 (lc rlLoslo <lc 2022, tra plillîlinrna do (iOi\'ll)lìÄSNll'l'. tto silc:

\Ýs rv.conrf,râs8ovcr)ärncrrtais.gov.hr, rctalizarii licitaçixl r¡ ¡rtrtlalidudc

l'rcg¡ìo !Ìlctr(ìilico. clo li¡ro rrrcno| l)rcço. por nrcio da ulilizaçiìo tlo rccr¡tsos tlc

tccnolo-qi¡ rlr infìrrnraçr'irl . INIIìllNl:f. tlc rcortkr oo¡n rs uspccilicilçòcs (lo

Inlìrrrnaçircs c csclarccinrcntos rcla¡irrrs lo ctlilal. nxlclcrlos c ancxos ¡ro<lcriirl

scr solicitatlos .jrrnlo ro l)rr.gocirrr tlo ñlrrnir:ípio tlc i\'larnrclciro. l)rrattá.

lìrrsil - 'lì:hlì)nc: (Jó) J525-lll07 i 3525-ltl05 - E-nrail

licitacaola)m¿¡r¡nclcir0.pr,gor,.br. ¡\ l)asta leicr¡ic¡. coilr o ¡illciro lcot do

[a(lilill a scus rcsl)ccti\'os nrodclos. aclcrrdos c nrrcxos. potlcriì scr cxnrninadr no

sc'!ìuirlc cndùrcço Âr'cnith i\'lacrli, r" 255 - C-cnlro, das (lShi0rnirr ¿ìs l7:00

horas.

l\l¿rnrclciro. 08 (lc rgoslo (lc 20:2.

l;rancictli dc Olirc,ir¡r Mainnrtli - l'rcqoc¡rl

Vrlor'lÌrrrl llìS' I)rlro ll)ir\)Obiclo Qunnritlndc

\/cicrrlo I L\-f('l I 0r fì,l.q90.00 t20

8t235t2022
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Detalhes processo licitatório

.;.t...
Âno'* 2gr2

:. .l-
No lic¡tação/dispensa/inexigibilidade* i 96 

_

Modallda<ie+ p¡sq;s

_{ uæ!aì!r:rMdt!Ii,d:ui},rcdú

[:orma de Avaliçäo

Dotação Orçanìentár'iaÿ

Preço nráximo/Referêncla de preco -

R$*

Entidade Exeff tor'¿r MUNICÍpIO t)H N1ÂRMEt..lilRO

nform-ãçöes Gerå

Menor Preço v

07 0L27 81.2001.5 1 20544905252-000

84.990,00

Data Reqistro

Datii Registro

Mural de Licitações Municipais

0910812022

Näo

Nåo

N¿io

Nâo

ßfr.r

I

Voltar

hctr¡Þ

q
TCEPR

Número editaUprocesso* 14372¡22

os provèf,1ê¡tóe dc oigânlshos lntcrnå.clonãls/mu¡tlläterâl.s dê cÿéd

Institriiçã0 Financeira

Contrato cle Ernpréstinro

Descrição Resurnida do Objetoý ; Contratação rJe em¡rresa pärâ ¿ìquisição cle 0I (um) veículo cie l:;¡sseio rrovo (zero

quìlômetro), atendendo ðs necessidades d0 Þepârttnìento de EspoÈes.

Dätâ de Lancârnento do Ed¡t¡ìl ,0g/08/2022

Data da Abertura das Propostas 'ZZtrtàpiZZ

Data da Abertura das Plopostas

D¿ìtð de Lðnçamento cfo Edltal :

Data da AbeÌturà dðs Propostas

Há itirns r¡xcluslvos para EPP/ME?

I'lá cotâ de participação þara Epp/ME?

Trata-se de obra conr exigência de subcontratação de EPP/MË?

Há prioridade para aquisições de nricroempresas rcg¡onais ou locais?

Percentual de particl¡:acão: i g,¡¡

Dðta Câncelaffionto 
'

CPF: 8148028931 (k¡gQUl)

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx 1t1
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454524. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

I .ltens da Licitacão

eIt

RELAçÃO DE IrENS - PREGÃO ELETRÔNICO No 00086/2022-000

Descrlgão Detalhada: Automóvel Tlpo Moton Mfnlmo 1.0 Turbo L, Quantldade Portas: 4 , Tlpo
CV, Quantldade Passagelro: 5 , Tlpo Câmblo: Automátlco , Modelo; Suv

Tratamento Dlferenclado: Não

Combustfvel: Bi-Combustfvel , Potêncla: Mlnlma De 110

, Opcionals: Alrbag, Ar Condiclonado, Vidros Elétrlcos

Aplicabilidade Decreto 7'174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Valor Total (R$): 84.990,00

lntervalo Mfnlmo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantldade); Marmelelro/PR (1)

/1

^

Critério de Julgamentol Menor Preço

Crltérlo de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unldade de Fo¡neclmento: Unidade

PREGÃO ELETRÔNICO NO 00086/2022-000 UASG 454524 09/08/2022 09:08 (1/1)


