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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

Marmeleiro,14 de outubro de202l

Protocolo no 69913
Requerimento no 067 12021

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

TERMO DE REFERENCIA

I - ESPECIFTCAçÃO DO OBJETO:

Constitui objeto deste Termo de Referência o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
contratação de empresa especializada e licenciadaparu recolhimento, transporte, tratamento e destinação
final de carcaças de bovinos mortos na zona rural de Marmeleiro/PR, por meio do processo de
compostagem, de acordo com as especificações técnicas adiante discriminadas.

2 -D^JUSTTFTCATTVA DA AQUTSIÇÃO E DO QUANTTTATTVO:

O gerenciamento de resíduos sólidos é um desafio a ser superado nos dias atuais. Isso porque, toda
atividade humana acaba por gerar algum resíduo, que consequentemente trará impactos ao meio
ambiente. Neste aspecto, os resíduos provenientes da agropecuária seguem a mesma lógica.

São considerados resíduos agropecuários todos os subprodutos gerados a partir das atividades
agrícolas, como plantações, e das atividades pecuárias, como a criação de animais. Em caso especifico
dos resíduos pecuários, pode-se citar dejetos, águas de lavagem e também animais que morrem durante o
processo.

Se considerada a bovinocultura, seja de corte ou de leite, o problema se agrava, visto serem animais
de grande porte, que quando morrem, precisam de destino adequado, para evitar contaminação do solo, ar
e âgaa.

Atualmente, no município de Marmeleiro, quando um bovino morre, é necessário que o poder
público desloque pessoal, máquinas e equipamentos (que não são adequados para tanto) até o local, para
que se proceda com o enterramento da carcaça do animal. Essa prática não é a mais adequada, visto que a
decomposição do animal irá gerar líquidos e resíduos que podem percolar o solo, contaminando-o e
podendo atingir corpos d'água. Além disso, esse processo torna-se oneroso a administração municipal,
visto que o departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e o Departamento de Agricultura e
Abastecimento não possuem veículos e equipamentos para realização de tais serviços, dependendo de
equipamentos do Departamento de Viação e Obras. Visto que o Departamento de Viação e Obras possuí
um cronograma nas comunidades para readequação de estradas rurais, faz-se necessário muitas vezes
interromper o serviço e deslocar-se por grandes distancias.

A compostagem é considerada uma destinação final ambientalmente adequada, conforme a Política
Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 12.30512010. Ainda, a mesma Lei ressalta que cabe ao titular de
serviços públicos a implantação de sistema de compostagem para resíduos orgânicos.

No mesmo sentido, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Paraná, sancionado pela
Lei no 20.607/2021, possui, como uma de suas diretrizes, promover a recuperação ou aproveitamento da
fração orgânica dos resíduos, fazendo uso de tecnologias, como a compostagem.

Diante do exposto, considerando a problemática resultante dos resíduos sólidos, em especial aos
animais mortos, bem como as dificuldades no gerenciamento destes resíduos por parte da prefeitura
municipal, justifica-se a contratação de um serviço especializado na destinação adequada destes resíduos,
em especial por meio da compostagem, que além de auxiliar o poder público no gerenciamento adequado,
proporcionará medidas mitigatórias dos impactos negativos gerados ao meio ambiente, tornando assim o
processo sustentável.

2.1 Justificativa do quantitativo: Justifica-se o quantitativo solicitado (365 animais por ano)
devido ao fato de que atualmente o Departamento de Agricultura recebe em média uma solicitação diária
para enterramento de bovinos mortos.
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2.2 Justificativa de um orçamento único: Justif,rca-se a existência de um único orçamento no
presente processo pelo fato da empresa PAULO DEOCLIDES CAMERA - ME, CNPJ 28.606.870/0001-
28, Iocalizada na Estrada Deoclides Camera, Linha Rio Gamela, Enéas Marques, possuir credencial
emitida pela Agencia de Defesa Agropecuária do Paranâ - ADAPAR, como projeto piloto, para
recolhimento, transporte, processamento e destinação, para fabricação de adubos orgânicos, de bovinos
mortos de propriedades rurais dos municípios de Enéas Marques, Francisco Beltrão e municípios
adjacentes, estando a empresa em conformidade com a lnstrução Normativa do Ministério da Agricultura,
Pecuaria e Abastecimento - MAPA no 48, de l7 de outubro de 2019, tendo este credenciamento validade
atédia 15 de setembro de2022, conforme documento em anexo (Anexo I).

Ainda, de acordo com a ADAPAR, a empresa é um projeto piloto, sendo a única do estado
credenciada para a prestação do serviço de recolher, transportar, processar e destinar bovinos mortos
(Anexo II). Ademais, a empresa possui licença de operação para atividade de tratamento e/ou disposição
final de resíduos sólidos, emitida pelo lnstituto Água e Terra - lAT, com vigência até 12/1212023.

2.3 Justificativa da impossibilidade de participação de empresas de outros estados: De acordo
com a lnstrução Normativa n" 4812019 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA,
para o recolhimento de animais, a empresa deve estar cadastrada no SVO - Serviço Veterinário Oficial.

Ainda, para que se faça o recolhimento no Paraná, a empresa deve estar credenciada na ADAPAR
- Agencia de Defesa Agropecuária do Paraná. Desta forma, empresas de outros estados não atenderão a
tais requisitos, e para tanto, não poderão desempenhar o referente serviço no Paraná.

3 - ESPECTFTCAçÕES TÉCNTCAS DO SERVrÇOS:

O valor máximo estimado da licitação é de R$ 165.498,30 (cento e sessenta e cinco mil e
quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos).

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados
da data de sua assinatura.

Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas
oriundas do ICMS Ecológico.

4 - LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO:

Os serviços de coleta de bovinos mortos serão realizados pela empresa na ârea rural de Marmeleiro,
sendo que o transporte, tratamento e destinação final serão realizados pela empresa de acordo com seus
veículos e dependências licenciadas para esse fim.

O serviço deverá ser prestado a partir das demandas dos Departamentos de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos e de Agricultura e Abastecimento. As demandas serão repassadas a empresa assim que
comunicado pelo produtor, contendo informações como: localização geogrâfrca, imagens do animal
morto e nome do proprietário. A demanda mensal pode variar, dependendo do número de animais mortos.
O pagamento será realizado por carcaça destinada, ou seja, por animal recolhido, transportado e

submetido a compostagem, sendo que o valor unitário inclui todo o processo, desde o recolhimento até a
disposição final.

Após a solicitação dos departamentos, a empresa deverá proceder com o recolhimento e transporte
do animal na propriedade, com equipamentos e veículos adequados para tanto, em um prazo máximo de
36 (trinta e seis) horas, com uma frequência mínima de 3 (três) vezes por semana, independente de
feriados ou frnais de semana.

5 _ CRONOGRAMA/PRAZO DE VIGÊNCIA:

Item Quant. Unid Descrição
Valor por
unidade

Valor
Total

I 365 Un.
Recolhimento, transporte, tratamento e destinação final de
carcaças de bovinos mortos, por meio de processo de
compostagem.

453,42 165.498,30

Valor Total 165.498.30
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Os serviços, objetos desta licitação, deverão ser executados de acordo com as solicitações, pelo
período de doze (12) meses de vigência, a contar da assinatura do contrato de prestação de serviços.

Os bens ou serviços, serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e
f,rscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Os bens ou serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de
um (01) dia, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.

6 - OBRTGAçÕES:

DA CONTRATADA:

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:

a) Será responsável pela coleta das carcaças em todas as comunidades rurais do município,
conforme demandas repassadas pelos Departamentos de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente e
Recursos Hídricos;

b) Realizar a coleta na propriedade em que o animal morreu;
c) Possuir veículos e equipamentos apropriados para esse fim;
d) Realizar o transporte, tratamento e destinação final dos bovinos de modo ambientalmente

adequado;
e) Arcar com as despesas de combustível e manutenção necessárias ao bom funcionamento de

seus equipamentos;

Ð Possuir pessoal treinado e capacitado a execução do serviço;
g) Fomecer a seus colaboradores todos os EPIs necessários para manutenção da segurança

durante a execução dos serviços;
h) Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário a execução do serviço;
Ð Responsabilizar-se por eventuais danos que possam ser causados a terceiros, em decorrência

da execução do serviço;
j) Deverá efetuar entrega de relatório mensal, contendo informações detalhadas do serviço

prestado, como número de animais, localidades, peso, entre outros;
k) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local

constantes no Edital e seus anexos;
l) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13

e l7 a 27 , do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);
m) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o

objeto com avarias ou defeitos;
n) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
o) Comunicar ao Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de forma detalhada, toda

e qualquer ocorrência relacionada à execução dos serviços;
p) Permitir a fiscalização do serviço, a qualquer momento, por parte dos departamentos

responsáveis, bem como dos fiscais indicados no presente termo de referência;
q) Todas as despesas com deslocamentos e materiais deverão ser de responsabilidade da

vencedora do processo;
r) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

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

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento defi nitivo;

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para quo seja substituído, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/
servidor especialmente designado;

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

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

7 -DA FISCALIZAçÃ,O:

O recebimento, a fiscalização e o acompanhamento da execução desta Ata de Registro de Preços,
será de responsabilidade da Diretora do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marilete
Chiarelotto e da Chefe de Divisão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Femanda Barizon, a fim de
verif,icar a conformidade com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

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

As responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços,
citadas acima, procederão ao registro das ocorrências e adotando as providências necessarias 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 8.666193 que trata das Sanções Administrativas para o
caso de inadimplemento contratual e de outros atos ilícitos.

Diretora do de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
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Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Nítmero da Casø:

Bøirro:

Cidade:

CEP:

Data do Pedído:

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Tipo de Pessoa: V1

Marmeleiro

8561 5-000

Estado: FêJa'rá l

Assunto:

Prazo de Enlrega:

Nome do Requerente:

Prefeiturø Municipøl de Marmeleiro

699

Requer autorização para contratação de empresa
e licenciada para recolhimento, transporte,

e destinação final de carcaças de bovinos mortos
zona rural de Marmeleiro/PR, por meio do processo de

CHIAR

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Casa:

Bsirro:

Cídade:

CEP:

Estødo:

Assunto:

69913 Data do Pedído:

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HI

Tipo de Pessoa: V1

1411012021

Marmeleiro

8561 5-000

Paraná

autorização para contratação de empresa
e licenciada para recolhimento, transporte,

ento e destinação final de carcaças de bov¡nos mortos
zona rural de Marmeleiro/PR, por meio do processo de

Prazo de Entrega:

www. marmeleiro. pr. gov. br
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Atendendo solicitaçäo de Vossa Senhoria segue abaixo orçamento dos
produtos solicitados;

OBS: a quant¡dade estimada pode variat parc mais ou para menos,
dependendo da demanda.

RAZÃO SOCIAL: PAULO CÂMERA - ME

CNPJ/MF: 28.606.870/000 1 -28

ENDEREçO coMPLETo: Ëstrada Deoclides câmera, Linha Rio Gamela, zona
rural de Enéas Marques/PR

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: Pau|o Deoclides Cämera

CPF N": 911.684.069.00

RG N": 6.123.344-04

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias (noventa dias)

Marmeleiro, 05 de outubro de 202'l

(

Item Qtd Un Descrição do objeto
Valor

unitário
Valor total

01 365 Animais

Recolhimento, transporte,

tratamento e destinação final

de carcaças de bovinos

mortos, por meio de

processo de compostagem.

R$ 453,42
R$

165.498,30

ASSINATURA DO RESPONSÁVCI
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131101202113i05 Webmail :: Fwd: Assunto: Fwd: Solicitação de orçamento

Fwd: Assunto: Fwd: Solicitação de orçamento
Departanrento de Meio Ambiente <meioambíente2@marmeleiro.pr.gov.br>

licilacao02 < licitacao02@marmeleiro.pr. gov.br>

13-14-2421 11:17

010 s.

De

Para

Data

[l coveosrEM.pdf (-4,6 MB)

Remover todos os anexos

Att. ,

Fernanda Banizon

Chefe da DÍv1são de MeÍo Anrbiente e Recursos HÍdrlcos
Portanlâ n" 6,433/2ø21
Departarnento de Meio Ambiente e Recursos HídnÍcos
(46)3s2s-2ø86

-------- Mensagem original **--

Assunto:Assunto: Fwd: Solicitação de orçamento
ñata: 06-10-2021 11:09

De: Caroline Bonetti <bonetticaroline@yahoo.com.bp</bonetticaroline@yahoo.com.br>

Para: meioambiente2@marmeleiro.pr.gov.br

Bom dia Fernanda.

Seguenr enr anexo os docunlentos enviados pelo Sr. Paulo Câmera
Favor confirmar o recebimento.

Hn-v:;tçl-o c!-c¡-Yalu¡a"M ail-np-¿\n"cl,ro Ld"

Em qua.,6 6e out. 6e2A21 às7:47, Departamento de Meio Ambiente
<meioambiente2@marmeleiro.pr. gov. bn escreveu:

Bom dia Caroline,

Segue anexo solicitação de orçamento para recolhimerìto, transporte, tratamento e c.lestinação final de carcaças de bovinos
mortos. Junto ao orçamento, solicitamos também que sejam enviadas notas fiscais/con'ìprovantes qr.re justifiquem o valor
repassado.

Att.,
Fernanda Banizon

Chefe da Divisão de MeÍo ¡lnrbiente e Recursos Híclricos
Portaria ¡¡o 6.433/2Ø2I
Departafiento de Meio Ambíente e Recursos HÍdnicos
(46)352s-2ø86

https://webmail.marmeleiro.pr.gov.brlroundcubemail/?_task=mail&_safe=1&_uid=10492&_mbox=INBOX&_as1i6¡=print&_extwin=l 1t1
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Município de Casca

Setor de Licitaçöes

Fls. Rubrica

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE CASCA

PREGÃO PRESENCIAL NO O5I2O21

ABERTURA: 04 DE JUNHO DE 2021

HORÁRIO: 09:30

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃo on SERVIÇoS
DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE ANIMAIS MORTOS
NAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPTO DE CASCA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASCA-RS, no uso de suas atribuições, torna público, para
conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura Municipal de Casca, situada na Rua
Tiradentes, n" 778, Centro, encontra-se aberta licitagão na modalidade de PREGÃO presencial,
OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAçÃO
DE SERVIçOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINAçÃO FINAL DE
ANIMAIS MORTOS NAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CASCA,
nos termos da Lei n." 10.520 de 17-07-2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal no

8.666193 e suas alterações posteriores, encerrando-se o prazo para recebimento dos envelopes
da PROPOSTA DE PREÇO e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no dia e até a hora
acima mencionados, no seguinte local: Rua Tiradentes, no 778, Centro, na cidade de Casca

1. OBJETO

1.1 Destina-se a presente licitação à contratação de pessoa jurídica para prestação de

serviços de recolhimento, transporte e destinação final de animais mortos nas propriedades

rurais do Município de Casca, em conformidade com o descrito a seguir:

1.1.1. Recolher os animais mortos, (bovinos, equinos, suínos e outros - estes matrizes ou de

grande porte), por causas rotineiras entre outras, nas propriedades dos produtores rurais do

Município de Casca/RS.

1.1.2. Transportar os animais recolhidos até a unidade de tratamento ou destinação final,

utilizando técnicas que garantam a presewação das condições de condicionamento e transporte
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TERMO DE ADJUDTCAçAO

PREGÃo No oos t2021

pnecÃo : oo5t2o21

coNTRATnçno DE pESSon ¡uníorcA eARA eRESTAÇÃo oe sERVIÇos DE

RECOLHIMENTo, TRANSeoRTE E DESTTNAçÃo rrrunL DE ANtMAts MoRTos NAS
pRopRTEDADES RURAIS Do MuNtcíplo oe cAScA.

Adjudicando o objeto da licitação realizada na modalidade de PRECÃO do tipo Por

Itens, sob no 00512021

. LUCOMP COLETA DE RESIDUOS EIRELI

Valor Serviços: R$1 52.400,00

vALoR TorAL l-lclraçÃo: R$1 s2.4oo,oo

CASCA-RS, 04 DE JUNHO DE 2021.

ARI DOMINGOS CAOVILLA

PREFEITO MUNICIPAL

CIBELIA BONAMIGO

Serviços: Quantidade: Valor Unitário: Valor Total

001 - ooNTRATAçÃO DE EMPRE€A -

PARA PRESTAçÃO Oe SERVTçOS

DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE

E DESTINAçÃO FINAL DE ANIMAIS

MORTOS NAS PROPRIEDADES

RURAIS DO MUNICíPIO OC CASCA.

ENTRE ELES BOVINOS, EQUINOS,

SUINOS E OUTROS, CONFORME

EDTTAL 05t2021.

12 MES R$ 12.700,00 R$ 152.400,00

MARCIA CLAUDIA BORDIN

ELIAS CARMINATTI
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Prefeitura de Marília

Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNIC¡PAL DA FAZENDA

DTREToRIA DE llc¡racöes

EDITAL DE LICITAÇAO

ANEXO I

Pregão Presencial ne L3tl202t
Contratação de empresa para prestação de serviços coleta, transporte, tratamento e
destinação final de resíduos de serviços de saúde - RSS - dos grupos',A", ,'8,, e,,E', e
carcaças de animais (pequeno, médio e grande porte), bem como, Resíduos de
Exumação, sendo aproximadamente 63.000 kg/mês, totalizando aproximadamente
756.000 kglano, conforme anexo I e Memorial Descritivo.

ESPECIFICACöES MfNIMAS

OBS: Para competição no pregão será considerado o valor global do lote.
As cotações de preços, bem como os valores médios de mercado dos serviços,
constantes neste Edital encontram-se encartados no bojo deste processo licitatório
para fins de consulta de quaisquer interessados.

Avenida Santo Antonio, n.o 2377, Somenzari, Marília/SP, CEP-17.506-040 - Fone: (14)34024410
Email : Iicitacao I @marilia.sp.gov.br

PP N.O

13112021
FL. N.O VISTO

ITEM Cod¡go Qtde Unid Desc
ricão

t 2.99.0L.2557-9 756.000 KG Contratação de empresa para prestação de
serviços coleta, transporte, tratamento €

destinação final de resíduos de serviços de
saúde - RSS - dos grupos "A", "g" e "E", e
carcaças de animais (pequeno, médio e
grande porte), bem como, Resíduos de
Exumação, sendo aproximadamente
63.000 kg/mês, totalizando
aproximadamente 756.000 kglano,
conforme anexo I e Memorial Descritivo.



ATA DA SESSÃO PúTBLICA

Pregão Presencial No : l3ll202l

Objeto : Contratação de empresa para prestação de serviços para coleta, transporte, tratamento e
destinação final de resíduos de serviços de saúde - RSS - dos grupos rrArr, rrBrr e "E", e carcaças de animais
þequeno, médio e grande porte), bem como, Resíduos de exumação, sendo aproximadamente 63.000
kýmês, totalizando aproximadamente 756.000 kg/ano, conforme Anexo I e Memorial Descritivo.

PREÂMBULo

No dia 16 de Setembro de 2021, às 09:00 horas, reuniram-se na Diretoria de Licitações, sito na Avenida
Santo Antonio, Bairro Somenzari, n" 2377, nesta cidade de Marília/SP, o Pregoeiro, ADEMIR APARECIDO
FLAUSINO, e a Equipe de Apoio, DANIELE PRISCILA DE OLTVEIRA GARCIA BRANDÃO,
ROSANGELA AKEMI HAKAMADA, designados para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à
comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição
dos Licitantes, na seguinte conformidade:

REPRESENTANTES

CREDENCIAMENTO

EMPRESAS

EMPRESAS CREDENCIADAS

011 r

CARLUAN EDUARDO MARTINS BARAO
LUIS CARLOS FERREIRA
MARCOS CESAR MORAES
RAFAEL DE LIMA CASTRO

A.F. FERNANDES AMBIENTAL - ME
SILCON AMBIENTAL LTDA,
STERILE VITA AMBIENTAL
RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO

O Pregoeiro comunicou o enceffamento do credenciamento.

Em seguida recebeu as Declarações dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habiliøção
estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação,
respectivamente.

REGISTRO DO PR.EGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da
Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou
de execução, com aqueles def,rnidos no Edital, tendo selecionado enffe os Autores das demais, os Licitantes
que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do
artigo 4o da Lei federal n" 10.520, de 17 /0712002.
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Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances
de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de
valor. A seqüência de ofertas de lances ocoffeu da seguinte forma:

Item:001.00 Vencedor
Fase : Propostas

SILCON AMBIENTAL LTDA.

RECOL AMBIENTAL COLETA E T

A,F, FERNANDES AMBIENTAL.
STERILE VITA AMBIENTAL
Fase : I a. Rodada de Lances

RECOL AMBIENTAL COLETA E T
A.F. FERNANDES AMBIENTAL.
STERILEVITA AMBIENTAL
Fase : 2a. Rodada de Lances

RECOL AMBIENTAL COLETA E T

A.F. FERNANDES AMBIENTAL -
STERILE VITA AMBIENTAL
Fase : 3a. Rodada de Lanccs

RECOL AMBIENTAL COLETA E T
A.F. FERNANDES AMBIENTAL -
STERILE VITA AMBIENTAL
Fase : 4a. Rodada de Lances

RECOL AMBIENTAL COLETA E T
A.F. FERNANDES AMBIENTAL.
STERILE VITA AMBIENTAL
Fase : 5a. Rodada de Lances

RECOL AMBIENTAL COLETA E T

A.F. FERNANDES AMBtsNTAL -

STERILE VITA AMBIENTAL
Fase : 6a. Rodada de l¿nces

RECOL AMBIENTAL COLETA E T

A.F. FERNANDES AMBIENTAL -

Fase : Negociação

STERILE VITA AMBIENTAL

4. I 50.440,0000

2.909.400,0000

2.872.800,0000

2.169.720,0000

91,29% 09:13:09 Não Selecionada

34,09o/o 09:17:08 Selccionada

32,40% 09:16:51 Selecionada

0,00% 09:13:44 Selecionada

2. l 67.000,0000

2. I 66.000,0000

2. I 65.000,0000

0,09ÿo 09:19:19

0,05% 09:19:33

0,00o/o O9:20:06

2. I 64.000,0000

2. I 63.000,0000

2. I 62.000,0000

0,09o/o O9:20:26

0,05o/o 09:20:37

0,00o/o 09:20:54

2.t6t.000,0000

2. I 60.000,0000

2. I 59.000,0000

0,09o/o 09:21:25

0,05ÿ, 09:21:35

0,00% 09:21:49

2. I 52.800,0000

2.150.000,0000

2. I 49.000,0000

0,18o/o 09:22:13

0,05o/o 09:22:26

0,00ÿo 09:22:38

2.t48.000,0000

2. I 47.000,0000

2. I 46.000,0000

0,09o/o 09:22:52

0,05Yo 09:23:02

0,00% 09:23:13

2.148.000,0000

2. I 47.000,0000

0,05% 09:23:22 Declinou

0,00% 09:24:l I Declinou

2.146.000,0000 0,00% 09:45:5'1 Melhor Oferta

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor,
assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência,
respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade:

EMPRESA VALOR CLASSIFICAÇÃO
Item:001.00 Vencedor

STERILEVITAAMBIENTAL............... 2.146.000,0000 tnLugar
A.F. FERNANDES AMBIENTAL - ME ........ 2.147.000,0000 2'Lugar
RECOLAMBIENTALCOLETA ETRATAMENTO 2.t4E.000,0000 3"Lugar
SILCON AMBIENTAL LTDA. ,.............. 4.150.440,0000 4n Lugar

-> Ncnhuma ME/EPP foi sclccionada para cxcrccr o dircito dc prcfcrência.
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Estaclo tle Santu

MUNICIPI
Oulctrina

O DE ROMELANDIA

ATA DE REGISTRO DE pRf,ÇOS N". 129/2018
Processo Licitatório N". 1667/2018

Modalidade: Pregão - Registro de Preço N'. 51/2018
Validade da ata de R.P.: l2(doze) meses contados a partir do dia l6lllllS

O Município de Romelândia - SC, possoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no
82.821.18210001-26 com sedc na Rua 12 de Outubro,242, na cidade de Romelândia - SC, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. VALDIR BUGS, brasileiro, residente e domiciliado no município de Romelândia, inscrito no
CPF sob o no 304.788.3,99-87 e portador da Cédula de Identidade n" 899,689 SSP/SC, resolve, em face das propostas
apresentadas no PREGÄo PRESENCIAL REGISTRo DE pREÇoS n'51/2018, REGISTRAR oS pREÇos com a
empresa:

VENCEDOR: TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA ME
CNPJ: 16.838.956/0001-05, FONE:
ENDEREÇO: RODOVIA BR I58 KM III, LINHA SABIAZINHO, , RURAL, 89890-OOO, CUNHA PORÃ, SC,
doravante denominados MIJNICÍPIO e DETENTORA, sujeitando-se as partes ao edital do Processo Licitatório no.
166712018 na modalidade de Pregão Presencial - Registro de preços no. 5ll2018, às determinações das Leis no.
8.666193 ainlizada, Lei 10,520/02, legislação complementar vigente e pertinente à matéria e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO
I - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços dos preços unitários a serem fornecidos sobre a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA, TRANSPoRTE E DESTINAÇAO FINAL DE
CARCAÇAS DE BOVINOS MORTOS,
TODO O TERzuTÓRIO MUNICIPAL DE

INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EM
conforme:

II - As quantidades descritas acima são a titulo estimativo. A retirada será conforme a demanda da administração.

CLÁUSULA SEGUNDA DA VALIDADE DA ATA

I . A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses consecutivos contados da data de assinatura.

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a Administração não será obrigada a hrmar as
que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,

assegurado ao(s) beneficiario(s) do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de
de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 daLei 8666193 ou de redução dos preços praticados

mercado.

A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 daLei 8.666/93

USULA TERCEIRA DOS PREÇOS

Em cada fornecimento deconente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes
Edital referente à mesma.

Em cada fornecimento, o(s) preço(s) unitário(s) a ser (em) pago(s) para cada item será (ão) o(s) adjudicados para
detentora da presente Ata ao final do pregão, o(s) qual (is) também a integram

A mera majoração de preços pelo fornecedor da detentora da Ata não constitui motivo para que esta pleiteie junto a
pedido de revisão de preço ou reequilíbrio econômico

www. romêlandia.sc. gov.br
Rua 12 de Outubro, 242 - Fone/Fax: (49) 3624 1000 - CNPJ 82.821.182/A001-26 - CEP 89908-000 - ROMELÁrVOI¡ - SC

ITENS QUANT UNID. DESCRTÇÃO DO OBJETO VALOR
UNITÁRIO

R$

I 300,0 UN

CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE
CARCAÇAS DE BOVINOS MORTOS, INCLUTNDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EM TODO O
TERzuTÓRIO MUNICIPAL DE ROMELÂNDIA

120,00



0l 7(

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE UNIAO DO OESTE

ANEXO IV
TERMo DE REFERÊNcrn

Processo n' 18/2019
PRT,GÃO N" 11/2019
DADOS DO SOLICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE I.INIAO DO OESTE
ENDEREÇO: Avenida São Luiz, 531 - Centro
FONE: 49 33481202

OBJETMS A SEREM ALCANÇADOS:
Atendimento aos princípios da economicidade e eficiência no registro de preços para, através
da competitividade entre empresas do ramo, mediante regular e adequado processo licitatório,
cujo fator preponderante é o "Menor Preço por ltem".
OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAçÃO FINAL DE CARCAçAS DE BOVI-
NOS MORTOS, EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE UNIÄO DO OES-
TE/SC, VTSANDO POSSÍVErS AQUTSTÇÓES rUrUnaS.

VALOR MÁXIMO ESTIMADO:
O valor máximo da estimativapara aquisição dos serviços por carcaça de bovino recolhida é

de aproximadamente:

Item Quant Unid Descrição Preço Unit.

I 2t0 LIN SERVIçO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTI-
NAçÃO FINAL DE CARCAÇAS DE BOVINOS
MORTOS, EM TODO TERRTTÓRIO DO MUNICÍ-
PIO DE UNIÃO DO OESTE/SC, INCLUINDO TO-
DOS OS CUSTOS COM MATERI-
ArS/EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECES-
SÁRToS A REALIzAÇÃo DoS SERVIcoS.

120,00

LOCAL, DATA, HORA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

Serão recebidos os envelopes de proposta e habilitação, referente ao processo, até as 09:00
horas do dia l1 de março de2019, na Secretaria de Administração do município de União do
Oeste.

União do Oeste - SC, em 22 defevereiro de 2019

CELSO MATIELLO
Prefeito Municipal

AV. SÃO LIJIL_ 531, cENTRo, MUNICÍPIO DE UNIAO Do OESTE - SC. CEP: 89845-OOO

E-mai I : compras@uniaodooeste.sc.gov.br



ESTADO DE SA¡¡¡ÍA CATARINA

MUNICIPIO DE PRINCESA- PREFEITURA

AtEio s€€æ c bË qæ Fnk p6m & Eol¡çào e qæ tirffi iæ srdq6:

IüXO TRANSPORTES E COI.ETA PREVhTN LTDA

TRANSPORIES E COIETA PREVI,ATN LTDA

¡s úÞrs DETENTOR^S DA ATA d6 iæ, rEoltdñ frmr e plw¡b ATA DE REGTSTRO D€ PREçOS de ædo m o ¡enedo da ¡ciÞçâo
de@rÉlD do plr s hção dnÉ 6pqiHc, rqb peh Lei Feds-át no. 'lO.5Ayû2, só6ifaÈûËæ peta tei & L¡jtaÉ€ rf. 8.666.93, Énm pelo Offi htnkipl re .................... (Regi!ùÞ è PreçG) e, p€lãs drd{õ6 do edbr, ErE da prqÉ. rEd€nÞ eidá@bs e miiÉ€e$$iê¡f¡t|#k:

MUNICIPIO DE PRINCESA. PREFEITURA

23. l¡a @tÉÝEiâ do prEço r€gi*ado ffi€ $pãbr æ preço pratiøab m rsËó. ebÈá æ ór!ð gffijedor de Ab prffi æ æsárbs
n€güirçE iûto æ 6.neæórE, ícdarde æ prýilêrEb s€$nd!s:

a) @obdEæòrÉmnDcbsýñø.þ,visr&€6rabclæarægæirçåpaÊreduçåodeprrçÐ6øif¡iÉlffirEgitad6esad€quaç&æ
fdtadoÞrsd:

b) É'usfÉdã a negdj¿¡ção. o fuaneæúa sá ôsdo do ø¡prmis MiJo; o

c) @6derE-6bdædd6regisf#,Bqrlsndedæ¡faÉo,yþindoþEtopqü¡nijdeènegEaËo.
2.,{. QErdo o preço rÞgislrú bæ hfrrÛ æ prEçc prdi¿dc @ t¡æó e o lbnæ&r nåo Ëd6 Mtrÿo drTxûnis itijâlmãÞ æffiiropdrá mêd€nÞ ¡E(¡siffi devilaffi irEùufdo, p€dr Bisó dcÉ prE{o6 d o €rr$ffi dr prEço rEgirf¿do, ølprûãdæ æ siMçõ6elsÈs @ alf @'d do ir¡s ll ò ceÊI d do 55' ó æ 65 da tei n' E-666. de 19S, æ Ð qæ o ¿rg¡o ggÐ+ - 

r podfá

e) *hdæ rqqåÉ @ 6 ch¡li* visdo à mnænçåe Ê*

b) psr¡litíl a agæÈéo de æ preço6. ob6shdo o ffie rrâiæ €a{a¡eþrib æb eúninifrçáo. qErxb da hpcibilrleê è ¡rÐftnção do
pr€ço € fu.m rEfrrile E a[E alE ir, oÞl¡áda æ seguûúEs ddçõ6:

bl) æproFÉmclæEkrËderêáodÉardeelrebæboedo,asdûeo€mdâta,l@lehdárb,prwiæ¡Þ,ê*lr€.f06æb
ór!åo gffiãdof

b2) o fm FeçocÉ.ú(bt6á ffi eryi€ltrå ffi o pr€çodbiÉffi øEla¡Þ & propÉ eo p{Eço êrsÉvit¡stbà ép@ de
¡dhçá, stdo rE€åfr.b o de lìEÛ €b..

2.4.1.4ñ6çá0ólMprE{DpdEdo(bEásdÊþÉdaæapo6daàAhdeReg¡ftdePr€çæ,mæiÉ.futrEs€b¡Fis,æra.taa
adiarEà das FÈ.
2.42. l.ljlo tgdúo ériþ 6 n€gEåçõ6. è qE tsab æ c.&n ê o r¡Þrba e6les são fu.m|ffi èdsaG ó m!ûn¡so de fulE¡ffid rèbção ao iÞtn d lote ælc órgifo gffië¡lor, m @Eeqlláb €¡æterFio dc s prE(¡c registrâfu, s a!ÍEçä ús psE¡dad4

CLÁUSULA TERCEIRÂ - DO PRÁZO DE VAUDADE DO REGISTRO DE
PREçOS

3.'1. O prø de E@de da Ata de Regùtùo de Preços sá de 12 (óze) fæ e ffir da dâ da æiffi de ata, 6nglÈdæ neCe @, æ

32. Os treço6 &ffi ò S¿sfsÉ(þ Regift de Prc4¡6 brão u vi!¡€rEja drbræ æ dæit6 ølälæ c iffi ffiÍlrb6 e
rÈpdiG ffi. ob€ecila o d6pd È d ý da ld.r.8.666/1S3.

33.Êadmníaapiûrogâçãodali¡èrEiadaAb,GffióarL57,54',da1dn"8,666/19€3.q4ndoapropÉdütmeÍD#etdoÉb
W¡8, sÈsltstG c dsÉb cqúsibG d6b Deffi.

CLÁUSULA aUARTA - Dos UsuÁRIos Do REG¡STRo DE PREçoS

4.1. A Ah è Rêgiffi de PrEçDs sîá 'ùT,'* peb ó.gh d süid# da Atlüliffiçäo Mmäpl daciÆ D di$ dæ Edtat:

Pâgiñ:216
Pt@lfi6Ot¿Ol8

PREGÃO PRESENCTAL HO. 33¡2DIa

42. Os órgtu e Ðtidad6 paÉiciæG da Ata è Regitu é Pre{6 dÊËtu aprffirr s6 soü.lrçõ6 de arjsçb d dìt@ ao órgtugffijeôr,qæbrmlizarátÞrinþané<fþéiffiløúraùtlùdis$deffiéhpqÝÞ&&6Foætxiaçaeønpcaøoirüo
i@ffi equi€bfr. E brm Ébelæita D S4'do a¿ 62 da tei nô 8-666/1S3, e præèrá dffi. sol¡cibção @in o bnecedq. iÐ 6
preçæ Ggi#c, oò€<þ.ita e dds¡ de dasituçâo-

)
Pñiæô

P4¡iE: 16

lfi 6Ot2Ol8
ESTAOO DE SAT{ÍA CATARINA )

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS t{o.26t2018

I'bdå 2-7 do r*s # JufÞ (b æ dê ã)18. MFlæ@, d6 h bdo a(o) itjNlctPlo DE PRINCESA - PREFEÍURÁ , EsEo de SA.NTA
CATARIi¡A !æ ¡tf&e & dÍeiD Ê16ú@, iErna æ CNPJ sô o f. 0l.612IB6¿l)00l{0, ú æé edm¡n*ñi€ bøñada É iìUA Rtc GRANDE
DO Sul- 49, bsiE CENTRO, CEP n". 8g935ff. É cit* e PrhærSC, r€preffi pdqa) PreÞilD i/t¡-¡Fl, o S(e). Eddsor¡ Mi¡rd
Vollreg iEik, rc CPF sb o rf. 637837$E9, dorffirúe &miEd. ADòrlNlSIRAçÃCi, e å ørpr* aCAo qr€fiúes, dorenc
&rhiÉdæ DEIET.¡r_ORAS DA ATÂ qE fnEm a prsÞ ATÁ DE REGISIRO DE PREÇOS de aqdo ø; o Éiado ô ¡uþøEúo ù l+fo
É nodaEade PREGÃO PRESENCIAL rP. 33¿018, Pl@ l.äató.b no. 602018, qæ s¡Ei'm a propÉ mÈ ÊúaiE; Ëm a A¡r¡h¡*aç¿o
î'4i6. obidErú o(a) REGTSIRO DE PREçOS p3E e€úEi e li¡tE CóbeÞçáo de úræ ir*ixf¡æ É COt-EfÀ TRANSPORTË E
DE-STINAçAO Fl¡,lAf DÊ OÀRCAçA DE ANIÀ¡AjS iTORTOS (bdiË), m sçriied6 @ê ô túútipb de Priæ¡SC, ænbre LE{ lru*jpal
916 & æ d6 i¡tþ de 201 L
Eñ dbrmiÈde m æ 6pæificd6 qEbrtes rc Eddat.

16.83¡-S6/D0ol45 ER|O JGE PREVTATì

PREGÃO PRESENCIAL ¡¡O. MI8

9s.97$t5

CLAUSULA PRIÍ¡TEIRA. DO OBJETO

l.l. O tfEente ¡gm Þn pa obidim e fiEfrade è ø$'t!i o s¡ffi Rêgitu de PrE{6 !a€ sleção de p.opÉ Eb ErúaiË FE eAdñhiffo Rib¡É. oHidú:
içgÞlFg-qE Bqç99 rc ffiEl e f@ c6lE@o è æ espæàræda m cotETA TFIANSPoRIE E DEsTlÀ¡AÇÃo F|I.¡AL DE
CARCâÇâ D€ ANft¡ÁlS ì¿ORTOS (bdic), d prDFrit(ß @È, do Mh¡jfio de Pr;fEarSC, ø6rrÞ Lei [r¡hijpat 91€ de 28 de iudþ de 2018.

Tdom.útuí¡i'âdemæ6FiieSemm Edel, Éddçõ6dclhitas É úøl@6.b, s æ, popoGde ÊEç6e@ ffiffi o Ab ú Plæ e täaçåo æiD desnoq 6 q@is hbg@ esle insùuær{D !Épsëde è FñqiÉo, Fer, plÐ ê
6[dãde ó È6gne Regitu de PrEçæ-

l 2. A distÊftiâ de gEæ rEgiffih6 náo où.iga a Âdninirfraçäo a fñE dùaÞçð6 m 6 Gp€dtG h.rìædorË d a dûat¡¡ a btatdade òs
tg6 Egi$ah6. stó.+E f¿orìada a ¡ifiação dê ffi nieb6 Fniü6 peh leg*ry^ rEtâti€ à lbiagö6, s 6biffi de l@, srbæg@ó æ bãÞfcjárb rIo regirto è pr€ç!6 preÊr€fié s i¡Eldeê de dìdrçô6

CLAUSULASEGUNDA. DO PREçO

2-l- O Ê€çû @¡Érb FE torEiffi ó obieto de rE{Éft sá o è MEl.lOR PREÇO POR fTEfr, itgiD É Ah do Prry e Licibção dæib æiG
e de @do m a fifefi è cbs¡fi€ção das Épedi6 propÈ qæ hægm éie iffi. inèpsrdsÞ è mdþb. æb É@ de Etidade do
fêgisùo. qfdre segæ:

1 CoffiËção de stprË FG @lÉ, ü.åEærÞ e ddiÉçå ÊEl de Un
€@ça é ù¡Eb ffi (BOV|NOS), induiúo o torÈjætu de
ftûrbê e eiF" ff bdo o Þíi6rb MijF.

PRÉVATN 350,0@ rm.mo 35.000.d)

22. Os tr€ço6 regisilr¿dG såo fir e i@jrEtáreb dffi a vi¡êftÍe de Ata da R€Oitu de PrEfD.

22.1. ¡¡a hþóEe è aleraçáo de tr€ço6 ê llæ¡b, FE mis d pâE ffi érildffi ø¡flMdæ, esrÊs po&räo s Èitu, visñdo æ
re+tst.inÐto&rdãCão¡ìäãLE{ep6dEda,dd@.rériades¡hEÉ6prãisfãsBa[dEltrdoirisollòcàglteô95'doart6sdaLeino
8-666. è 't993.

222. PeE €friD6 de Bisäde p.eç6d ò peddo de ønæhrs{o ó r€Ðih ê qÞ tsata E cÉc¡Jüa sæ. e trquEçáoder6á s fe¡b pd æbé ùo¡EËÉo øryobE6.b ù ebãçä dc preço6 it¡jâfærdÊ Ftii6, rEdiæ túËde da Ca¡ütE è Gi6, Éb de prÞç6 è fab;iæ,æ Ë€ê de eqÉição. ê mporb. sErgc e ffi, atßiE à dä de aÊæúação da propÉ e do ßûrsrb do ptelD, sb æÉ dêhffido!€drlr.
223.ABisåsáprEdèèpGqtrietrévbmûE€do.bd@&dadGfrdGdËbekofciabe@ffiûEiÉdisponfwispaE
lænEærúD des øúçðè è rËEdo, 6voh6úo bd6 6 ebýbb ßbrbb púa ftÉ (þ ñoção de preço núxiæ a s pgo @ adóini*açáö.

22.4 O ór9ão gffiàdor dedí decitir sohre â @irão d6 prEços m Ê"Ð ráim d. 07 (s€fe) d6 úteb. sìð por nþtiÞ dþ lb|ça mb.,
d.t/ilarHte ¡dtfi€ú æ pr@.
225. No lwtEilÉb ó d6equlihrio øÉrn¡co frwdÞ ó preço inäâ|ffi e+¡he|f+, o órEáo gffiädo., e iulg4 Mift, poderá
çtar pelo øtEde6Ùc do preço, liberenó c 6ñeæd0.6 ó drÞ.mis esmib, s apaEção é F€rx,* d ddãmi@ a ægEinÉo.

22.6. ì¡o ñ da n€güåção è p{sÉçåo ô equilfbaio ølôrnbo fttrdm do ffi sá dã¡ta pr€{br€ftje æ bmeædor de p.irÈÞ fìw treço e,s¡6iBMle, e6 dsEb cbsific#, ÉpÉi¡da a qdsn de chsiifução.

43. Os qEù.tâltG d6 øûab de b.Eiffi são spre fE e c preço6 e ffi Fg6 são aqJe¡æ r€giçÞdc @ ab.

4.4.4p6qæGffideturEinffiædspcs¡¡6psliæGdeLeiFeftraln.ó85€ô,ê21 &idùÞ(þ19C¡,sGa!sãç!6pdsù)€e
ddr€Ère€båæê
4.5. Os órEá6 e sridad6 pâniciFÈ de Âb de Regift & PÉç6 trwrbre o óeão gelwådor inbftËó ã Epeito ós prffi & ætirÞõ6 pd
rìeb de rcgirùo de p.Eç6, dæú ffiiúE cópb do6 d¡p@nÞs ès qis¡p6 p.E a aræção æ €spcdiÞ F'w de r€gisüo.

4.6. A AÌa dê Regi!ùD de Preçc, úft s vigârå. poèìi s úiæ po. qEhs órgåo d siid* de Adntnisfr¿Éo qE não Ht€ çafüjpa.b do
sfaæ ffiório, súo qE såo dffiir€das'Orgåo nãffirtbiÉnb ù @'.

f.

o
cc

Unttárb



CLAUSULA aut¡frA - Dos D|RE]TOS E OBRTGAçÕES DAS PARTES

5.1. CnFæ æ ÓrEfþ Gtr
s.tLA-A¡tn¡nistraçãoeGebFøfrþdeÁhdeReeifr(bPrEçoêrt@ædaprsæb@sádoNú*oêCoíreeLij@.
ffimfi!ågsdi.jab.óSi*mde R€Sifrê PrEçG. GElEóir¡$ lll ôd 3" ó'OeqEtDtrthij!åt n'OgStZXjg;

5.12. O-órPb gffiidor Þ,6 Fr€çc Fdbad6 rcrsd pâÊc mdàb r€gis-ad6 FEfrEde6üoteeña(b doEbr ráiD. s pago p€h A¡lnäf4e.

l11f-9 asáo F*"iú slpre qæ-6 ór!fr6 e s&ê E¡&b ö ú de r€{Éfr de FEF ær¡ta@ da eû€ge dc materbia iìú€rá 6lqræes lËFli6skb,visúocÈ¡farGped6deffii.3, ÉpeiEdaa dúnèrEgiseGqErttalics9@ birEcir6.
5.1+. Opaarleb dÙãÞCão @ rfr dc bs6 d sirc døE!Ês ó S¡€E Regiúo ê ÊEç6 d dâs qEntidad6 dimdas. bîdoùE füitrda
1_lK 9glF-119": F€_aqis¡¡o è ¡tn. rEgdEIb a !+!pb_ebtiG b ¡d'ç6Ê. sirrto assqiraoo æ ùenentibb ó Rqisfo de pr€ç06
trffi m i¡€Iãe æøLfçõ6,s qæ øÈa tæ@ iÉiação:
5-'1.4. Clibtar o pr@ èvit¡ùrå do rqÉrüo è trEçÉ.é o6ctr- aFôés de ãÈraHb, m e Fb6caÉo É hprss oË ó ,Ú¡Íb, oEswó o
r?-gÊElBtte eefrúüo, qeø æ geçæ apræbm mb EtaiEc FE a Adn!É45 eñ{¡ ádciÐ i¡esr¿i pø¿ aeãrniãrú¡ ¿æ ¿rgãæ
l@

5.15. DÈift sóre a Éis& d ø¡eldElo (b pr€çc rEgitrãb6 rc pr¿o r¡âim ó tO (tþ¿l dæ úbê, sfÐ di@ é brça m¡d &rritamÞirstihdorctr@;
5.'l '6. Er¡ti a eLúD.Þação de dmf4
5-1.7'.D€r pr€êrÙrå dê øüüçãô m o d#t ò rEisûD de plEçcd dE*r i¡EkHe é @rdits6. rc æ deøtr¿çõ6 po. qnB meiEpsmiü6 p€b þgÈbção;

52- Cdnpefe õ ór!tu ü süad6 EÉrb:
52.1. PrÞporEiF æ dffir da ata t¡ab æ @úçõ6 FE o rnprins{o de G obhËç66 e ÐbÞge d6 mbýbb d6üo dæ ffieÉÞhe* æ€dtd:
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522. @r{Eúeçå, riedarfe dûoþ do dfiprùrFto de bdæ æ obrb6çõ6 reätm æ folEilstb. h.ùtý€ g@ü*Er¡b
æ

523.R#lar,@bóddFdte,cFodubseìùegGÐdÞ-Ýromæobrigâçõ6Mtdæp€bèbnb.deata.

53. CmpeÞ æ CdrÞrurteîÞ tÞþ¡ûor da Ára:

9i:l.lF9-*S C9q+F 6.cqdpÉ €*bdedûË rc edird ê s æ e æûiq bdo6c Fóe6 de øffiçä dirâre o perrodo dê rtr¿çåo6rEo@ætslEF,inJepø*nlÊ&q¡ntäl*ópeúodé€lorñlriD,deardomasÉfRiådedeltiuhffiôä:temprEpæ-é
FeçD c u ffi6e. obdEndo æ qrE üad6, Fæ e Þb *}*+. p* û!tu Ucjárb da itb ê Rqùft de preçG;

l12JAfPr.ieg rnîle dwgs drdEÈ, c æçi¡89 ù e4r6es {æ æ fæm æsá¡ios .té 25% þinÞ e ciÞ Fr ffi}. Ð ñrTão ó|rceffitsatedorcS lôód 65. da Ld [8566193eahsaÉ6, $b psB¡bsnd6øùlÈisebaÈìêÊdejnabsfuátsæ:
53.3.lúang.-úftavi¡étEieórEitu(bpr€ç6.a@ÝFtÈüdededêbdæ6ob.i¡âçð6æsmilbseæøúçõ6èt€bl¡bção.qEfrfieção
qi¡itas E hçr^;

:3 a- $btiti 6 prodobÊ @EdG FEb ó.!b 4 qËaè 6Érb, I qdqs 6.¡6 p6E a Á&nini@. É pr@ ráim de 24 (viæ e qdo)luË. aìæpqrEEænre d. æûeçãô ê mßeê €b¡Fjs:

535-TdÉbaód€næbdoongitu&s pr€ç6,qErú p.sE6præ.9e p.Bitu Édáqdaqûde æAb:
EÉb6, d@nb a ýæ da negcåÞ & @iib & pr€ç6 de qÞ Ha e dá6ie se9uúa de.ta AIa,
e rÞssçàod6 EkrEtu FÞdtjbileüegrE, @do ltÝEùffi æhAÚlúîistraçãodo
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CLÁUSULA sExTA . Do cANcELAilENTo Dos PREços REGIsÌRADos
6.1.ÂAh de Regifr û È€ç!6 sá 6rEl*, aediãffi, pd dær & pr@ de vi¡êrEà d qEnò rÉo ffi tuñ€ceúrB regiffiós ê,
r iùÈliE ó órgao gffii¡ó.è ¡rb & Reoito è PrEC6 qÐó:
6.1.1. Peh ADiTINISTRAçÂO, qErdo:

a) o &rtor de âta Go¡np.ü æ d1d4õ6 ù Áta de Regisfo de pr€çG a qÞ dis viEiado;

b)o(*úrÉrEl¡ãrrÉ ètrlpãÌþdiffi €qrtEtsúÊm fÐe$b€¡qito,s¡difuiEd\æt
c) æqEhslip¿Èsê #-¡@4eH ù Frci' doøffi& b.rEirEúD;

d) rÉo ædbr red@í o s preço regif&, É itipGê desla aprffir s-psir æ F-dtsdo rc ûsd:

_e) dilE tnp€d-rb p€E Edtaa@ ffi brÞq¡àDeæ m e dninirùaçåo d fû @rdo ¡nilö.Þ púa fcnã¡ d ffim a adnútisãçáo
Êbú€, Þ EG de tei Fedr¿l n' 10J¿0, de t7 & Íqsàtu êñni

0 por ræõ6 (þ iGËe Êlöb dsritdHte fr¡daßúadas.

6.tzPeho€lENToRAdaetaqEnô,riedaúesdËç¡a¡uæno,ønprøÉrinFs-hÏladadeffioffiêæ(b6efüè
rEgÈ!ûÞ ê Feç6, êærEæ ê @ brù.ùD d ê brçe mb.

62 fb h¡pes prriçtæ @ ebiBn 6.t_ a 6Miåção ó ørbffi & preço rqrirü-¿ò sá Ê.ùtEde É ilpræ oficàt iúüf,.b-æ oørE¡mnie æ qÊafffi qEê¡ di¡qn æ rEgúñ.

63- O €rêbrE lD ó refÉh. R.qr¡-lo6 o rtãdìórb e a atTfa defrse. gá brÉÌuò lor lb^¡ú da atfrribè dnpæþ_
6.4, A $fEibção t'a *rerio¡a da da p€E øEdfisúo dl refÉrtD ò øÈço derËá s protoøbda m pc,børc gÉât è ADMTNTSTRAÇÃO, åoiada a
esla-a apÍ4o dæ 9nçõ6 edñhistraliE p.wi* m edtal. I r€o ædã æ r¿zôas do padú, sitdo æseg-rado æ furæúr o dh&órb e a
ampb defrs.

65.C€næ&aúmrebçãoalmd€lerüû-¿,oû!eGe@rerf.teéÐ¡tidÈndefbrÈjffiàqæÞøcb.dtuçàoiñedatamte
9¡6eqãüe.

CU{USULA SEnUA. DO FORNECITENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1 . A Ab de Regitu (þ PrEç6 sá 6ïia& FE a@i!¡Éo e Épdiþ ùiS. pebs ó.!& e áffi ù A.nninifrÉo tvtúijpal.

72. Cda blÈjffi dãEá s êtuEó ûr€d6æ soEci4o po. eio, turmÉá æb órg& d süidaé påt¡ipdÈ eo órlåo gffii*, dda
derËÉotËf, adaÞ, oEbrúiÉbdo ffi, a qâúide prælddâ. oloøl pæaenrega,oprø. dø*i¡oea æsÈt¡ãdo 

'rærÉáær-
73. O órgáo gffiiebr b.rEfuará po. iËdné6o de iffil @ffi¡l d afüaçå de ørpra d ffi iffib qiliEhnÞ. € ftJrnE
*be¡æilercÿ"ód62deLdlf8-666,è1993,ærparúEdaa6pdtErËdeg;Frtu,diÞrdoonûlederEfrr&édaAaôRegirùo
dêPr€ço6epaæèrádrEiaæa<06æ0mofuarEæúa.mcÊEæ6r€gifrdG,óedqitasdbnècbiÞção.

7.4. Cæ e hrnædo.e dæsituè te prdd turlæ 6 prcdft sfEibós, ø o qtdtitaûiÞ ffil ¡eqliç¡Þdo d paæ deþ, dqdá @iz o ftu
æ DeFfraffi ê co.fçr¿s - órgb gærbó.. pof 6dlD, m pfÐ fráiÞ æ 2,1 (viæ e quatoi lEræ, a cöË do Eæö¡ffi de tun deFdriEbl.
75. A{s) turffiô(s} eibde(s} turá(ó) où.bade(s} a ædþr 6 dùÉ de folEiffi efttredb dstu ö pc@ dê dllede & ÉgtisD,llÐ * a strEa d6 m&ýbê @m dab péiræ s EiEb.
75'1'Ob€ldeeìtegad6ÉAbsá*hebrdom€daOfttsnêFmiEúo,ædendosÉsededahiladeßq¡isñanle.emt@lm
q€ €ale hdGr.

752- O ýØ de eüeg6 sá ttufiÈ sôftitaÉo do argáo d dlid* 
'rqtririæ. 

rå podqtó dtr¿æ¡ G5 (ci@) d6 úrÉs d. dæ (b
r€cetýHb da rÈ ê ãFðrþ o itsÛursúo eqti€lãús

753.See_OersrFa&ärÌãorudã6rlæoqErIfaltÞffilt€quiýbdo.@p€ædeþ,derÉáffiiuof¿bàadmi4bfaç&.g6dito,m
Fø ê 24 (viìte e qEùo) tr¿+ a ø1tar ò r€æb¡rsto de dûn è bGirsüo.
75¿ SEâo-aCúedæ æ sF6 prÈi* E l-r¡ Feè.d n.o 8.666. de 2l deiúlþ de lgl ê s6 dHçô6 pÉiE. âlérn d6 difmind6 (þ
€dbl, * a deiêfreà da ata n¡o ærú æ ddsE de ltrEiËb.

7.6. A s€oúda bmeædø¿ cbsiiæ só pod&i b.læ à Ä¡fninifüçåo, qtdb dis égo¡* a rt4q'b è b.Èiænb da prirEiE, e æiñq¡.<d@, de ærdom o M rul gwis paE d ilÊn de Ecibçåo. oqrtdo da pririFne cbsibtb tiø ø æiiso ¡uto a ¡la€iæHo.

7.7. Às d6p6æ Eht G à áù€ga G rEEbb dBb por rta erduii€ da ttmeædra detêffi da AÞ.

73. A DeÞriû-¿ da Áfe obiFæ E b.@ G rsÞrbia (bl¡É É ÊFL Ala, re e é gindo @, ú úturmitede m 6 6pæjfcaçõ6
dædib É trDpÉ de Pr€ço6, stdo ès iæiÊ rÞ.porsbðüde ¡ €tdtdçh, €9 rËo æþ m úbmiæ m æ Efrritâs 6pdtfiøçóè.
7¡.1' S6b læG G nderÈb fnpræiEb d deluùæ, qæ rÉo abrúam æ 4pæ¡fuçú6 dÉtanÞ6 æ edñal dd @ rú e6teim*q¡d6Feo@.
7A2.o3Gbrä-EdeverãossúegGsrltEh(bdefqEarÉoffi(krifi*ú@Èæo!Er¿çô6éù-årË¡Ûbe&s€¡geml@lda
stegå.

7.9.lnêËnd*éæitaçâo,adÛ¡taaraO@tiráeqEüaées€g@îçádoslÈbbEciEldGffi&ftibèÉåbrbãçåo,peb@mfn¡mé
(F (*À) fæ â Frtir da dü da süega, útrre mdEt è t'¿biæ, sÀÞ o @-rü6riJo, æi$nb e d6gâ+ É¡Þt.
7.10. Todas æ d6peo relli6 à ëûEga e lægb ô6 @tdiab, bsn m bd6 6 irFe. æ e dsEir d6p€ d@.Edê da Fffife
AÞ, dÉão ær ffi €rdlsi€ dâ @nffi .

.L e¡giÉ: 3¿6

t* f,0t2ol8

@nG preF
rrÐ¡Htoò
5J.7. V@br+ æ pr€ço rúiE (tm pr€ço) éfinido peb Ad¡úìi¡@, Éjtar{e ó ó ê @iå;
53.8.
@b

Tdúeio
fæld6

ddçõæ@ Aûrùifr¿Cão opt¡r æle dlEtação d6 bdE d siF obi:b & rqúrùþ E dt6
às ¡ciaÉ6

533.ReÐrÉâb¡aÆpeh6daGeEdGdrdâffiàAún¡ìisfaÉùetsræicéæËsdeuojltâddobaÉe6tEtâùoöi¡bde
r€girùo è prEF.

53.10. Ræbsc fEgåÉloô tËpdiG 6 øldçõ6 pd# rc efffale ß d6@b dìrBdd Afa é RegËh de prEç6.

o
@
F
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Eñoæ ParticiæntEs:

TRANSPORIES E COLETA PRÊVIATn LTDA

PiOiÉ:6¡6
P@ il'i GOr:Ð18

PREGÃO PRESEfiCIAL ¡P. 33¡2OIA

cúUsULAorAvA - Do PAGATENTo

8.1. O Foffi, dúËb do ltrE'lffi do otiü dé Ê-bfo. sá eftt-ú m€derle qÉ(Ro Ð ffi brÉ4 ñ afé fO ((Þ) das úb¡qd* ò ¡EæaÉEnb êÊtfiÞ dc @(gbb, æó6 a 4ræËCo ù G+.1i8 ¡{ü FÉcd, èt itâE{e a*,¿a pe¡ ø ø¡ptinâ øtmi
dspõ. o ¡¡t ¿lO, iÌÈo XM, e[E'a', de l-d n. 8.66Ê9] ê eferdçõ6.

82'Osp4ffisffisåoefttEdosafÊaø¡Fu€çb,peb(s)funeædors(s),éqæsawtsaregdarm9Eob.b6çõ6FEEmo
sillsEêcgúibso(å|,rEdEËeaprsËÉoêsCsti¡!6¡¡€{iti6èDéöloimoD,ISSemoFGTS.

83-O@rFdo@Þd@rûEbda@brarF,æsá(bìótrribeoFgffisÉgEdoFraqæofbt€æahrmæmeddænæári4
põdúoÊ'@ FeoF6gffi a søø¡ pefüù&da@pr6gËçbó ltEÉ.
8.4. CæædrletÊmd irÞguhr¡tadeE ¡,¡da F€i,oórgão, asqúb, pod6á dq/dvÉte, paËæ&rriræúæCÉ

85. l¡ô h,paræù(lãrcü{ão,a tH F€tsám¡td&m rÐaprsfr. E¿ frEóahnúÈbdes dld-çõ6ffib.
E-6- ¡}a FÈtà è ¡ql¡bÉo da ó.þação frræiä m vütuè è F€fde.b d idrÞttrå ffil o Éb sá d6æô de Íate @dÉ&€rirtêGm ý¡rda ffiG.
8-7- A Ádnùastf¿do êfrèErá Érção, É bnûe ós Eü.b e øüiù¡bes ebre bdos 6 fEgffi dÈir6 à tunæûá dærúfi€da.

CLÁUSULA NoNA. Dos AcRÉscIMos E sUPREssöEs
9.t.-ÉYllo-eêtsdéqiGGqErüldiGñGúspe*aataèr€gifrêpr€ço6,ir.ini@od&dméqÞffioStôòd65daLejrP
8.666, de 19$.
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Contrato no 03112020 - Pregão Eletrônico no 07112019 - Folha no 1

PREFEITU RA
DE REG ISTR()

SEGRETARIA MUNTCTPAL DE ADMTNTSTRAçÃO
Rua José Antônio de Campos, no 250 - Centro - CEP 11900-000

CNPJ - 45,685 .872t0001 -79
Fone (13) 3828-1000 - www.registro.sp.gov.br

GoNTRATO No 031/2020

PREGÃO ELETRONICO NO O71I2O1}

Contrato ce¡ebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, através da
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçAO, sito na Rua José Antônio de Campos,
250 - Centro - Registro/SP, representada neste ato pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor
GILSON WAGNER FANTIN, brasileiro, casado, portador do RG. no 4.395.421-0 -
SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o no 632.751.399-91, residente e domiciliado à Rua
Flamengo, no 145, casa 10, Condomínio Royal Ville - Jd. lpanema, neste Município e
Comarca de Registro, Estado de São Paulo, doravante denominado CONTRATANTE, e
AMBSERV TRATAMENTO DE RESíDUOS LTDA, sito na Rua Alexandre Zanchetta, no

337, Jardim ltália - São José dos Pinhais/PR - CEP 83.015-148, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o no

07.067.001/0001-00, representada neste ato porANDRÉ BERTO, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob o no 023.439.777-20, representante legal, doravante denominada
CONTRATADA, para a execução do objeto descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA,
constante do Processo Administrativo no 12012019 - Pregão Eletrônico no 071t2019,
que tem por objeto a GoNTRATAçÃO DE EMPRESA ESpECtALtzADA pELo
PERÍoDo DE 12 (DozE) MEsEs eARA eRESTAçÃo oe sERVtços DE coLETA,
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DtSpOStçÃO r¡ruAL DE RESíDUOS DE SAÚDE E
CARCAçAS DE ANIMAIS. As especificações detalhadas encontram-se no ANEXO I do
edital quetaz parte integrante deste, regendo-se pela Lei Federal no 10.520, de 17 de
julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei
Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Artigos 42,
43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei
Gomplementar no 147 de 07 de agosto de 2014 e Lei no 8.078, de lg90 do Código de
Defesa do Consumidor, e as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente
outorgam e aceitam:

ITEM DESCRTçÃO UNID QTDE. VL. UNIT VL. TOTAL

1

039.78.001 l8 - Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de
coleta, transporte, tratamento e destinação final de
resíduos sólidos de saúde

KG 15.000 R$ 1,80 R$ 27.000,00

2

039.78.001 19 - Contratação de empresa
especializada parc a prestação de serviços de
coleta, transporte, tratamento e destinação final de
carcaças de animais.

KG 1.200 R$ 1,26 R$ 1.512,00

VALOR GLOBAL: R$ 28.512,00

Rubricas: I ! (Prefeito)_ 2! (Contratada) _ 3r (Testemunha ) _ 4, (Testemunha)_

Visto da Ass. Jurídica.
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CMUN P O DE MARMELEIRO
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Marmeleiro, 14 de outubro de 2021

De: Prefeito
Para: Pregoeira

JUSTIFICATIVA

Justifica-se esta contratação objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
contratação de empresa especializada e licenciadapara recolhimento, transporte, tratamento e destinação
final de c¿rcaças de bovinos mortos na zona rural de Marmeleiro/PR, por meio do processo de
compostagem.

Nos termos do $ 4'do artigo 1o do Decreto Federal 10.024 de 20 de setembro d,e2}lg,apresenta-se
justificativa para uão utilização do Pregão, na sua fonna Eletrônica, podendo optar peli fornia de
Presencial como segue:

Considerando o Decreto supracitado estabelece, que será admitida, mediante justificativa da
autoridade competente, desde que comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a
administração na realização da fonna eletrôriica.

Considerando, no tnais, que a opção pelo Pregão Presencial é uma prenogativa de escolha que
possui a Administração, já que, corno dito anteriomrente, a legislação não obriga ã utilização do pregão
Eletrônico, além do mais, os recursos utilizados para tal contratação não são decorrentes de tra¡sferênùas
voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse coln a União ou Estado, mas sim com recursos
próprios.

Considerando, ainda, que a escolha pela modalidade da forma presencial, não prejudica em nada a
competividade, utna vez que é notório, que a forma Eletrônica tem acarretado alguni pioblemas para os
órgãos públicos, especialmente de menor porte, a exemplo desta Prefeitura, priñcipalmente no que diz
respeito ao cumprimento contratual, devido à distância, pennitida pela fonna Elétrônica, causåndo o
desinteresse após publicação da empresa veucedora, causanclo prejuizo devido ao tempo para elaboração
clo processo, seu devido acompanharnento, bem como o material e econômico, por outìo lado quando
optado pela sua forma Presencial, os participantes demonstram mais interesse, levando el¡ conta qua ,"
faz necessário a presença física do licitante, geralmente, desta forma, para assegurar a contratação.

Sendo assim, a modalidade utilizada e aqui optada é o Pregão, porán na sua fonna piesencial, o
que sem sombra de dúvidas é pennitido pelo Decreto supramencionado, o que reitere-se, que desta forma
o processo atinge seu ftm, garantinclo o princípio constitucional da isonolnia, permitindo a participação de
quetn tiver interesse desde que atendam aos requisitos exigidos, permitirido assim a Administração
seleciouar a proposta rnais vantajosa, mediante sessão pública, através de propostas escritas, lances
verbais, não acarretando prejuízo para a Administração, motivo pelo qual opta-se pèla modalidade pregão
na fonna Presencial.

Desta forma, requeiro que seja realizado este processo de forma presencial.
Sem mais para o momento.

Cordialmente,

Pilati
Prefeito

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Macali, n. 255, Centro - Cx. postal 24 - CEp g5.61 5-000
E-mail: lio itacao(ârrna nrrclcir.o.pr.. gov, br / lic iracao02fli)nrarnlclciro. [rr.gov. lrr _ Telefone: (46) i525_g107 / gl0S
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO
ESTADo po pRR¡NÁ

Marmeleiro, 14 de outubro de202l

De: Prefeito
Para: - Divisão de Contabilidade

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

Preliminarmente à autorização solicitada mediante ao requerimento que consta nos autos,
expedido pela Diretora do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o presente processo
deverá tramitar pelos setores competentes com vistas a:

1 - Indicação de recurso de ordem orçamentári a 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,

r Pilati
Prefeito

CNPJ: 76.205.665/000 I -01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.6 I 5-000
E mail: licitacao(âìrnarrtreleiro.nr.qov.br / licitacao02la)nralnlcleiro.or.sov.trr - Telefone: (46) 3525-8 1 07 / 8 1 05
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro,22 de outubro de202l

PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação expedida por Vossa Excelência, em data de 14 de outubro de 2021,
para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações
decorrentes do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

l. Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas
abaixo;

I_DADOS DO PROCESSO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

II - Plano Plurianual -2.52712017

III - Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2.68512020

IV - Lei Orçamentária Anual -2.69212020

V - Recursos Orçamentários

Obs.: Saldo orçamentári o em: 221 l0l202l

VI - Origem dos Recursos Financeiros

Número do processo/Ano: 21712021
Data do Processo: t4lr0t202r
Modalidade Pregão Presencial n" 13712021
Objeto do processo: Contratação de empresa especializada e licenciada para recolhimento,

transporte, tratamento e destinação final de carcaças de bovinos mortos
na zona rural de Marmeleiro/PR, por meio do processo de compostagem.

Valor Máximo: R$ 16s.498 30

Conta Orgão/Unidade Funcional
Programática

Elemento de Despesa Fonte Saldo
Orçamentário

2677 18.541 0033 2.0s8 3.3.90.39.82.99.00 0 61.746,63
t572 12.01

18.s4r 0033 2.058 3.3.90.39.99.99.00 0 61.746,63

0 - Recursos Ordinários

Respeitosamente,

{Y-,t1

cRc/PR 07tt52to-8

Junior

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. postal 24 - cqp g5.6 I 5-000
E-mail: licitacaolä)lnalnlclcirrr.p¡ .r¡ov.br / lioitacao02la)nrarnrclcir'o. pr.sov. br - Telefone: (46) 3525-8 I07 / 8 105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro,22 de outubro de202l

Exmo. Sr. Prefeito,

Em atenção ao documento expedido por Vossa Excelência, em data de 14 de outubro de 2021,
informamos a existência de recursos financeiros para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes
da contratação solicitada pelo Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hldricos, conforme
requerimento que consta nos autos, sendo que o será efetuado através das Dotações
Orçamentárias indicadas pela Divisão de processo licitatório para Registro de
Preços, o Departamento solicitante deverá de Fazenda para verificar a
existência de recursos financeiros antes da

Respeitosamente,

do de Finanças

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEp 85.6 I 5-000
E-tuil, -Telefone: (46)3525-8107/8105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro,22 de outubro de202l

De: Pregoeira
Para: Controle Intemo

Procuradoria Jurídica

Prezados,

Pelo presente encaminho a Vossa Senhoria, minuta do Edital de Licitação na modalidade
Pregão Presencial n." 13712021para Registro de Preços e Minuta Contratual, para os fins previstos na Lei
Federal no 8666193, de 21 de junho de 1993; Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de 2002; Deueto
Municipal n' 1.51912006, de 26 de outubro de 2006; Decreto Municipal 1567 de 27 de março de 2007;
Lei Complementar n' 123 de 14 de dezembro e demais legislação aplicável

Respeitosamente,

Th s

Pregoeira

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEp 85.615-000
E-mail: licitacao(â)tnannclciro.or'. sov.br / lic itacao02úi)nrar¡lclcir.o. pr. qov. br - Telefone: (46) 3525-8 107 / 8 105
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARAN,Á,

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" I37I2O2I_PMM
PROCESSO ADMINISTRÄTIVO NO 2I7 I 2O2I

REGISTRO DE PREçOS
DATA DA REALI ZAÇ ÃtO : 07 I tz 12021

HORÁRIO DE INÍcIo DA DISPUTA: às 14:OO horas
LOCAL: Prefeitura do Município de Marmeleiro - Paraná

AMPLA CONCORRÊNCIA

1 - PREÂMBULO:

O MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ, mediante o(a) pregoeiro(a), designado(a) pela Porraria no
6.457 publicada em 18 de março de202l, torna público para conhecimento dos interessados que na data e
local abaixo indicados realizarâ licitação sob modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREçO EM REGIME DE VALOR UNITÁRIO DO ITEM, objetivando o REGISTRO nn fnnçOS
para futura e eventual contratação de empresa especializada e licenciada para recolhimento, transporte,
tratamento e destinação final de carcaças de bovinos mortos na zona rural de Marmeleiro/PR, por meio do
processo de compostagem, conforme as descrições dispostas no Anexo I do presente Edital.

O presente procedimento licitatório obedecerá, integralmente, nos termos da Lei Federal no 8666193, de 2l de
junho de 1993:Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002;Decreto Municipaln" 1.51912006, de 26 de
outubro de2006l, Decreto Municipal 1567, de27 demaryo de2007 Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006 e alterações, bem como as norrnas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO ICA

07 de dezembro de 2021às 14h00min

Local da Sessão Pública: Avenida Macali, n" 255, centro, CEP: 85.615-000 na sala de reuniões do Paço
Municipal.

1.1. CREDENCIAMENTO

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

a) Carta de Credenciamento (Anexo II);
b) Declaração de que a proponente cumpre com os requisitos de habilitação (Anexo III);
c) Declaração de ME/EPP/MEI assínada nelo ryoPríetdrìo da emlresa, acompanhada pela Certidão
SimpliJìcada de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte atualizada pela Junta Comercial do
Estado da sede da licitante, exceto para MEI - Microempreendedor individual, cuja a data de
validade da mesma não seja anterior a 60 (sessenta) dias da data prevista para apresentação dos
envelopes (Anexo V), parafins de beneficios da Lei 123/06 e atualizações;
d) Declaração de ausência de parentesco com seryidor (Anexo VI);
e) Contrato Social ou equivalente,'

fl Envelopes de proposta de preços e Documento de identificação.
Os documentos listados nø8 allneas uau, nbu, uc', ud' e "e" deverão ser aDresentadas fora dos
envelooes de pronosta de orecos e habílìtøcão.

CNPJ: 76.205.665/000 l -01

Avenida Macali, n" 255, Cenho - Cx. Posøl 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@rnarmcleilo.or.rÌov.br / licitacao02l¿malrnelci¡ o.pr.gQv.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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1.3. o PREGÃO será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, conforme designação contida nos
autos do processo.

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

2 -OBJETO:

2,1. A presente licitação tem por objeto a implantação de Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada e licenciada para recolhimento, transporte, tratamento e destinação final
de carcaças de bovinos mortos na zona rural de Marmeleiro/PR, por meio do processo de compostagem,
conforme especificações, estimativas e exigências estabelecidas no Anexo L

2.2. O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro
de Preços.

2.3. A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe
facultada a realização de procedimento específi co para o objeto pretendido, assegurado ao beneficiário deste
registro de preços a preferência pela aquisição, em igualdade de condições.

2.4. A empresa contratada deverá atender as solicitações do Município de Marmeleiro mesmo
parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.

3 - TIPO DO PREGÃO:

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

4 - DOTAçÃO OnçaVrENTÁRrA:

4.1. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

4.2. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II,
"d" da Lei8.666193.

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

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

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

4.6. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.
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4.7. Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos de Recursos
Ordinários (Liwes). Os recursos orçamentários correrão por conta das seguintes dotações:

Conta nidade Funcional Programática Elemento de Despesa Fonte
2677 r8.s4l 0033 2.058 3.3.90.39.82.99.00 0
1572

t2,01
18.541 0033 2.058 3.3.90.39.99.99.00 0

s - coNDrÇÕEs PARA PARTTCTPAÇÃO:

5.1. O presente edital concede tratamento diferenciado e favorecido as microempresas e empresas de pequeno
porte, aplicando-se os dispositivos legais previstos na sessão I do capítulo V (acesso aos mercados) da Lei
Complementar 12312006 e alterações da Lei Complementar 14712014.

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

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

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

indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenha sido punida com suspensão do direito de licitar
com qualquer ente da Federação;

e) Empresa que mantém, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou dirigente
ligado ao govemo municipal, ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, financeira ou
trabalhista, ou ainda, parentesco em linha direta ou colateral, até o terceiro grau, com agente público
que exerça cargo em comissão, ou membros da comissão licitante, pregoeiro ou servidor lotado nos
órgãos encarregados da contratação.

6 - FoRMA DE APRESENTAçÃO Dos ENVELOPES pRoposTA DE pREçoS (n" 0t) E
DOCUMENTOS DE HABTLTTAçÃO 1n" OZ¡:

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

6.1.1. Para o Envelope no 0l:
PREGAO N'

ENVELOPE PROPOSTA (envelope no 01)
PROCESSONO /

NOME DA EMPRESA
CNPJ

6.1.2. Para o Envelope no 02:
PREGÃO N' /

ENVELOPE DE DOCUMENTOS (envelope n" 02)
PROCESSONO /

NOME DA EMPRESA
CNPJ
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6.2. Os DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO lenvelope 02) poderão ser apresentados em original, por
cópias autenticadas por cartório ou por servidor da administração, ou por meio de publicação em órgão da
imprensa oficial, aceitando-se os expedidos via intemet. Sempre que necessário, suas
autenticidades/validades comprovadas pelo Pregoeiro ou membros de equipe de apoio, onde os quais serão
verificados em momento oportuno.

6.2.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original à
PREGOEIRO(A), por ocasião da abertura do envelope no 02, para a devida autenticação.

6.2.1.1. Para fins da previsão contida no subitem 6.2.1., o documento original não precisa, necessariamente,
integrar o ENVELOPE.

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

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

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

7 _ CONTEÚNO OI PROPOSTA _ ENVELOPE 01:

7.1, A proposta de preço, gerada a partir das orientações constantes no seguinte endereço:
http://www.manneleiro.pr.qov.br/sitio/licitacoes-cle-marmeleiro.php (ORIENTAÇOES pAne GERAÇÃO
DE ARQUIVO PROPOSTA), que deverá ser apresentada, na forma eletrônica (CD-R ou pen-drive) para
alimentação do sistema de apuração, e obrigatoriamente na forma impressa e assinada, em papel A4, de
preferência encadernadas ou grampeadas de modo que não existam folhas soltas; impressa com clareza, sem
rasuras ou entrelinhas que dificultem a análise. Na proposta constar:

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

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

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

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

assinatura na forma impressa).

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

7.1.1. O programa para elaboração da proposta eletrônica deverá ser solicitado pela proponente no seguinte
endereço de e-mail: licitacao(lDrnanneleiro.pr.qov.trr ou licilacao02(ZDrnanreleiro.pr.gov.br, sendo que deverá
anexar o Contrato Social e Comprovante de inscrição da empresa Licitante no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ, ou, diretamente na sala de licitações, desde que a empresa esteja munida dos documentos
acima citados.
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7.2. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7.3. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerão as da proposta impressa. Oconendo divergência entre o valor unitário e total para os itens do
objeto do edital, será considerado o primeiro.

7.4. O CNPJ/MF e ou CPF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá ser o
mesmo da empresa que efetivamente fornecerá o objeto da presente licitação.

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

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

7,7.8m nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de
pagamento, prazos ou ouffa condição que importe em modificação dos termos originais ofertados.

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

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

I - CONTEÚDO nOS DOCUMENTOS DE HABTLTTAÇAO:

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

8. l. l. HABTLTTAçÃO JURÍDrCA:

a) Registro comercial, junto ao órgão competente, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente,

para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em
exercício;

d) Decreto ou autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando
a atividade assim o exigir;

e) Em se tratando de Microempreendor Individual - MEI, Certificado da Condição do
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma de resolução CGSIM n" 16 de 2009, cuja
aceitação ñcarâ condicionada a verificação da autenticidade no site
www.poltal doempreencledor. qov. br.

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
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Nota: As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar a documentação fìscal e/ou
trabalhista mesmo que haja restrição.

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Tributos e

Contribuições Municipais) ;

c) Comprovante de regularidade junto a Fazenda Pública Estadual, quanto ao ICMS;
d) Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, em vigência,

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, a ser
emitida pela Caixa Econômica Federal - CEF;

f) Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho CNDT - Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas.

8. 1.3. REGULARIDADE ECONÔMICA:

a) Certidão negativa de falência ou recuperaçãojudicial, expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa
Jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 60 (sessenta) dias da data
prevista para apresentação dos envelopes.

8. 1.4. DECLARAçÃO UNTFTCADA:

a) Declaração Unificada, conforme Anexo IV

8.1.5. A documentação relativa à REGULARIDADE TÉcNIcA consisrirá em:

a) Declaração indicando o responsável técnico da empresa proponente com o nome completo, número
da carteira de identidade (RG), número do CPF e número do registro no CREA, CRQ ou CRBio;

b) Certidão de Registro em que atesta que a proponente está regularmente registrada no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);

c) Certidão de Registro do que atesta que o Responsável Técnico está regularmente registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);

d) Prova de vínculo do responsável técnico com a empresa licitante, no caso de empregado anexar
cópia autenticada da CTPS; no caso de sócio anexar cópia do Contrato Social e alterações e; no
caso de contratado anexar cópia autenticada do contrato, o qual deverá estar devidamente
registrado;

e) Licença de operação de usina de compostagem vigente, expedida pelo órgão ambiental competente.

8. I,6. DOCUMENTOS FACULTATIVOS:

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

8.2. As proponentes que possuírem o CERTIF'ICADO DE REGISTRO CADASTRAL com validade,
emitido pela Prefeitura de Marmeleiro, ou outro equivalente do âmbito Estadual ou Federal, poderão
substituir os documentos exigidos para habilitação, no todo ou em parte, a documentação que se encontra
vencida deverá ser apresentada com prazo de validade atualizado junto ao Certificado de Registro Cadastral,
através de sua apresentação na forma estabelecida no presente edital, assegurando-se aos demais licitantes o
direito de acesso aos dados constantes do respectivo cadastro.
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8.3. Documentos constantes neste item, apresentados no momento do credenciamento poderão deixar de
compor o envelope "DOCUMENTAçÃO".

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

8.5. Sendo a licitante matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome; no caso da
licitante ser a filial, todos os documentos apresentados deverão ser em nome da filial, exceto aqueles de
validade conjunta por força de lei. Caso a licitante (matriz) queira executar as contratações através de filial,
deverá apresentar, também, os documentos previstos para habilitação desta, e vice-versa.

9 - CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL:

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

9.2. O aviso do EDITAL será publicado no diário oficial do município, divulgado no PORTAL DA
PREFEITURA (www. marl eleiro. pr. gov.br).

rO - ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

10.1. E facultado a q-ualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato
convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendo até mesmo enuóluer a solicitações de cópias da legislação
disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado.

l0.l ' I ' A pretensão referida no subitem 10.1. poderá ser formalizada por meio de requerimento endereçado à
autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário constantes no subitem
9.1.. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por meio de e-mail
licitacao@marmeleiro.pr.eov.br e licitacaoO2@marmeleiro.pr.eov.br, cujos documentos originais
correspondentes deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem I 0. I .3.

10.1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.

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

I I - PROVTtÊnCreSlrMpucNAçAo Ao EDTTAL:

11.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de impugnação ao ato convocatório do PREGÃO e
seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento
das propostas.

ll.l.l. As medidas referidas no subitem 11.1. poderão ser formalizadas por meio de requerimento
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário constantes
no subitem 9.1.. Também será aceito pedido de providências ou de impugnação encaminhado por meio dos
e-mails licitacao@marmeleiro.pr.sov.br e licitacao02@marmeleiro.pr.eov.br, cujos documentos originais
deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 11.1..
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ll.l.2. A decisão sobre a impugnação será proferida pela autoridade subscritora do ato convocatório do
PREGÂ,O, no prazo de até I (um) dia útil antes da data da sessão pública, com juntada nos autos do processo
e divulgação no Portal da Transparência.

ll.l.3. O acolhimento da impugnação exige, desde que implique em modificação(ões) do ato convocatório
do PREGÃO, além da(s) alteração(ões) ãecorrente(ì), divulgação pela mesrna formâ que se deu o texto
original e designação de nova data para arealização do certame.

12 - CREDENCIAMENTO:

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

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

12'2.1' Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir
acompanhada do Ato constitutivo da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a
capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.

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

12.4.É admitido somente um representante por proponente.

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

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

13 - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILTTAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA
E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

13.1. A análise dos documentos de credenciamento (fora dos envelopes): Declarøção de que a proponente
cumpre com os requisitos de habílítação e documento de identiJicøçäo, Declarøção de ausêncìø de
parentesco com servìdor público Munìcípal, DeclaraçiÍo de ME e EPP ø ser assinada pelo proprietário da
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empresa, ucompanhuda da Certìdão símpli/ícada de Micro Empresø ou Empresø de Pequeno Porte, para
fins de beneficios da Lei 123106 e atualizações, será o primeiro ato da sessão.

l3.l.l. A ausência dos documentos elencados no subitem 13.1. ou a apresentação em desconformidade com
as exigências previstas impossibilitará a participação da proponente nesre pregão.

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

14 _ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA:

14.1. Compete ao PREGOEIRO(A) proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREçOS,
conservando intactos os ENVELOPES DocuMENTos DE HABILITAçAO.

14,2.rniciada a fase de credenciamento, não serão admitidos novos proponentes.

15 - EXAME E CLASSIT'ICAÇÃO DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS:

15.1. O PREGOEIRO(A) examinará as PROPOSTAS sempre levando em conta as exigências fixadas no
item 6 e 7.

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

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

16 - DESCLASSTFTCAÇÃO nAS pROpOSTAS:

16.1. Será desclassificada a PROSPOSTA que:

Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente apresentação;
Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;
Oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;

d) Apresentar com preço(s) manifestamente inexequível(is), ou superior ao constante no anexo I;
e) Apresentar item(ns) com preço(s) simbólico(s) ou de valor(es) zero.

16.2. Para alimentação da proposta no sistema de apuração do pregão é imprescindível a correta gravação
eletrônica, conforme os passos de orientação no seguinte 

"ndereço'http://wwwrnarrrreleiro.pr.eov.br/sifio/arquivos/ofientacoes.pdf (Orientações para Geração de Arquivo
Proposta), porém a apresentação do arquivo eletrônico com erro ou vício não será motivo para
desclassificação da proponente, situação a qual será considerada parc efeitos procedimento licitatório a
proposta impressa. Havendo divergência de valores entre a proposta impressa e a proposta eletrônica
prevalecerá os valores da proposta impressa.

16.3. Não sendo possível a correção das falhas da proposta eletrônica será considerada válida a proposta
apresentada em papel, desde que atenda todos os quesitos do item 7.1. do presente edital.
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17 _ DEFINIçÃO DAS PROPONENTES PARA oFEREcIMENTo DE LANcES VERBAIS:

t7.l.Para efeito de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, o PREGOEIRO(A) selecionará, sempre
com base na classificação provisória, a proponente que tenha apresentado a proposta de menor preço e toãas
aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em até l\Yo (dezpor cento) àquela
de menor preço.

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

17'1.2. Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no subitem 17.1., para efeito do
estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes empatadas, a correspondente definição
será levada a efeito a ordem estabelecida no sistema LC-CETIL, que ordena a definição pela ordem de
registro.

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

18 - OF'ERECIMENTO/INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS:

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

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

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

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

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

18.6. O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá quando rodos os
proponentes declinarem da correspondente formulação.

18.7. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS e classificadas as
propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance(s), sempre
com base no último preço/lance apresentado, o PREGOEIRO(A) examinará a aceitabilidade do valor
daquela de menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
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18.8. O PREGOEIRO(A) decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor preço, para
que seja obtido preço melhor.

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

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

18.10. Após a fase de lances, havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresas ou empresas
de pequeno porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante originalmente melhor
classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de
classificação, nos termos do artigo 44,da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de2006, alterada
pela Lei complementar 14712014 de 07 de agosto 2014 para oferecer proposta.

18.11. Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de propostallance inferior pela
microempresa ou empresa de pequeno porìe, conforïne o .uio, no prazo de-05 (cinco) minutos upð. o
encerramento de lances a contar da convocação do pregoeiro(a), ocorrerá a preclusão e a adjudicação ao
licitante da proposta originalmente mais bem classificada, ou revogação do certame.

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

f8.13. O PREGOEIRO(A) deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no mercado ou
até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizad,a, que será juntada aos autos
por ocasião do julgamento, e/ou de todos os meios possíveis para a correspondente verificação.

18.14. O PREGOEIRO(A) pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos após
término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o dever de portar
informações acerca dos custos (planilha e demonstrativos) em que incorrerápara o atendimento do objèto do
PREGÃO, suficientes para justificar a proposta escrita de menór preço ou o iunr" verbal de menor p.óço qu,
apresentar.

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

18.16. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os DOCUMENTOS
DE HABILITAçÃO da sua proponenteo facultando-lhe o saneamento da documentação de nattneza
declaratória na própria sessão.

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

18.18. Aberto o invólucro "documentação" da ME/EPP, havendo restrição quanto a regularidade fiscal e/ou
trabalhista, fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis, para sua regianzaçã,o, prorrogável por igual
período mediante justificativa tempestiva e aceita pela Autoridade Competente, a contar da intimação para
regulanzação e assinatura da Ata de Registro de Preços.
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18.19. A não regularização fiscal e/ou trabalhista no prazo estabelecido no subitem 18.18., implicará
decadência do direito à contratação, com aplicação das sanções previstas neste edital, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar nos termos do
disposto no artigo 4o, inciso XXIII, da Lei no 10.520, de l7 de julho de2002.

18.20. Se a proponente desatender às exigências habilitatórias, o PREGOEIRO(A) examinará a oferta
subsequente de preço, observado os procedimentos previstos neste edital quanto a fase negociação e recurso,
até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente atenda aos requisitos de habilitação, observando-se
igualmente as previsões estampadas nos subitens anteriores.

18.21. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no EDITAL, a proponente será
declarada vencedora.

19 - RECURSO ADMINISTRATIVO:

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

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

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

MUNICIPIO DE MARMEL EIRO

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

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

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

20 -ADJUDTCAÇÃO:

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

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

21 - HOMOLOGaÇÃO:

21.1. Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.
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21,2, A Ata de Registro de Preços será encaminhada através do correio e/ou correio eletrônico, para o
endereço fornecido pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e a
assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Depàrtamento de
Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05lcinco) dias após o seu recebimento]

21.3. A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será
encaminhada pelo correio e/ou por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou pu.u retirada no paço
Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

21.4. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, esta deverá ser assinada pelo representante legal da
adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e
procuração, na hipótese de nomeação de procurador, e cédula de identidade do representante.

21.5. O ptazo para a assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desdè qu" ôcorru motivo justificado
aceito pela Administração.

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

22 - CONTFATAÇÃO:

22.1. A contratação se fará nos termos do instrumento anexo ao presente Edital (ANEX9 VII), com eficácia e
vigência constante no mesmo, cujo extrato será publicado no órgão oficial do município, nor termos do
Pardgrafo único do ørtigo 61, da Lei Federal n,8.666/93.

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

22,3. A recusa injustificada de assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatória, sujeitando-se às sanções
previstas no item 34.

23 - ENTREGA/RECEBIMENTO DO OBJETO:

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

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

24 _DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
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24.1. Homologado o resultado da licitação, serão convocados os primeiros colocados para assinar o Termo da
Ata de Registro de Preços, em até 05 (cinco) dias, nos casos em que o Termo da Ata de Registro de preços
for encaminhada via correio e/ou por correio eletrônico, a contratada terá o mesmo prazo para devolução (åm
até 5 (cinco) dias), sob pena de decair ao direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
artigo 81 da Lei no 8.666/93, que terá efeito de compromisso de fornecirnentó nas condições estábelecidas.

24.2. A aquisição com os fornecedores registrados será formalizadapela Municipalidade, por intermédio da
emissão da Nota de Empenho.

2s - DO GESTOR DA ATA DE REGTSTRO DE pREÇOS:

25.1. A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de Preços, o Diretor do Departamento
solicitante, ou pessoa designada para substituí-lo, dentro dos padrões determinados pela Lei de iicitações e
Contratos n' 8.666193, que será responsável pelo acompãnhamento e fiscalizáção da sua exeóução,
procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento,
tendo por parâmetro os resultados previstos no instrumento contrafual. Entre suas atribuições está u ã" upurui
a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666/9á que
trata das Sanções Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros aios
ilícitos.

25.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas à
autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

25.3. O Gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços
praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de iornecimento, podendo, puru tunto,
valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível.

26 _PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

26.1. Os serviços, objeto desta licitação deverão ser executados nos prazos, condições e local estabelecidos
no Anexo I deste Edital.

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

27 - DAS OBRIGAçÕES DO CONTRATANTE:

27.1. Compete ao Contratante:

27 .1 .1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução do instrumento contratual.

27'1.2. Paralisar ou suspender a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, de forma parcial ou
total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços contratados.

27 .1.3. Efetuar o pagamento na forma e prazo previstos.

27.1.4. Havendo interesse público, alterar no deconer da execução do instrumento contratual, o horário e
local de trabalho, preservando-se o mínimo de horas/dia.

28 - OBRTGAÇÕES DA CONTRATADA:
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28.1. Compete à Contratada:

28.1'1. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do instrumento contratual, em todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

28.1.2. A Contratada responsabiliza-se, inteira e completamente, pelos serviços executados em decorrência
deste instrumento contratual, inclusive quanto a sua eficiência e ainda no tocante à responsabilidade civil.

28.1.3. A contratada, além dos casos previstos na legislação em vigor, é responsável:

a) Por quaisquer danos ou prejuízos que por acaso causar à Administração ou a terceiros, em
decorrência do não cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento contratual;

b) Pela indenização ou reparação de danos ou prejuízos deconentes de negligência, imprudência e/ou
imperícia, na execução dos serviços contratados;

c) Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e outros decorrentes do presente
instrumento contratual.

29 - PAGAMENTO:

29.1. O pagamento será realizado, mediante à entrega do objeto e apresentação de nota fiscal pela contratada,
no período de 0l a 15 do mês subsequente a realização dos serviços uma vez implementada as demais
condições exigidas na forma de pagamento.

29.2. O pagamento será efetuado obrigatoriamente em conta Corrente da proponente vencedora indicada pela
Contratada no Anexo VIII do presente Edital.

30 - DA GARANTIA CONTRATUAL:

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

31 - DA REVrSÃO DO REGTSTRO DE pREÇOS:

31.1. O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços
praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de iornecimento, podendo,'pu.u tunto,
valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível.

32 - DO REAJUSTE DE PREÇOS E REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:

32.1. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

32.2, Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá ao contratado requerer e demonstrar
documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com fundamentð no artigo 65, II, .,d,,,
da Lei n" 8.666/93.

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

33 - DO CANCELAMENTO DO REGTSTRO DE pREÇOS:
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33.1. o Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões:

33.1.1. A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de
casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado.

33.1.2. Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa:

33.1.2.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de preços.

33.1'2.2. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva Nota Fiscal ou
instrumento equivalente noprazo estabelecido pela Administração, sem justificativa acåitável.

33.1'2.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado.

33.2. Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento unilateral da Ata de
Registro de Preços os descritos nos artigos 77 a g0 da Lei g.666193.

33.3. o cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo
administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos
demais fornecedores registrados a nova ordem de regisìro.

34 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

34.l.Ficarâ impedido de licitar com o MLINICÍPIO DE MARMELEIR6/pREFEITURA MUNIctpAL pelo
prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa fisicä oujurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7'daLei 10.520, Ae nñlnOgi, publicado no
DOU de 18107/2002.

a) A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a incidência das
demais cominações legais contemplada na Lei no 8.666, de 2uo6ilg93, publicada no DoU de
22t06n993.

34.2. Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) ficará(ão)
sujeita(s), ainda à composição das perdas e danos causados à Administraçao vúnicipäl decorrentes de sua
inadimplência, bem como arcará(ao) com a correspondente diferença de p."ço, verificada em nova
contratação, na hipótese da(s) proponente(s) não aceitar(em) a contratação p"lo. ."rrnos preços e prazos
fixados pela inadimplente.

34.3. Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a ampla defesa.

34.4. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no
impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura municipal de Marmèleiro, ou aã aectàraião de
inidoneidade, será obrigatório à comunicação do ato ao Tribunal åe Contas do Estado.

35 - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:

35.1. As partes declaram conhecer as norïnas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (iei Federal n." g.+itjttg92¡, uL"i Federal n3 12.g46120t3

CNPJ: 76.205.66sl000 I -0 I
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e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá
oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer u u"êftur, de quem
quer que seja, tanto por-conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doáção,
compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espéôie, ã" .à¿ã fruuduiento iuéconstituam prática ilegal ou de comrpção, bem como de manípulár ou fraudár 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 colaborador". à¡urn da mesma forma.

36 - DTSPOSTçÕES GERATS:

36.1. As normas disciplinares deste PREGÃO serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
observadas a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sern comprometimento do interesse público, é
dos contratos delas decorrentes.

36.2. 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 artigo em diã de expediente no órgão ou na entidade.

36'3' Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que impeça a
tealização do certame na data marcada, a sessão será automatiiamènte transferidá para o primeiro dia útil
subsequente, no horário e local estabelecido neste EDITAL, desde que não 

^ 
haja óomunicação do

PREGOEIRO(A) em senrido conrrário.

36.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões do
interesse público superveniente ou devendo invalidá-la poi ilegalidade ¿e ãficio ou por provocação de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem-que caiba direito a qualquer inãeniiação.

36'5' o desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da
proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a afeiição da sua qualificação,
durante arealizaçã,o de sessão pública do pnnCÃO

36'6' AG) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a participação no presente certame, sendo que o órgão
licitante não se responsabilizará,, em qualquer hipåtese, for ".tä1.¡ 

despésa(s), independente da cóndução-ou
do resulrado do pREGÃO.

36,7. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das condições
previstas neste Edital e seus Anexos.

36.8. A proponente é respon-sável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos colocados
em qualquer fase do PREGÃO.

36.9. A adjudicação do(s) item(s) ou lote(s) deste PREGÃO não implicará em direiro à conrratação.

36.f 0. Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) proponenre(s) adjudicatária(s), farão parte
integrante do instrumento contratual, independentãmente de transcrição.

36.11. São anexos do presente Edital:

ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA/OBJETO DO PREGÃO
ANEXO II _ MODELO DE CREDENCIAMENTO

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Cenfo - Cx. postal 24 - CEp g5.615-000
E-tuil, 

-Telefone: (46)3525_3107/8105
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A¡[Exo III - MoDELo DE DECLARAçÃo tg eue A pRopoNENTE cuMpRE coM os
REQUTSTTOS DE HABrrrreçeo
A¡[Exo Iv - DEcLARAçÃ.o urmIcADA
ANExo v - DEcLAnaçÃo DE MTcRoEMpRESA ou EMpRESA DE pEeuENo poRTE
ANExo vI - MoDELo DE DEcLARAÇeo pp RusÊNcn DE pARENTESco
ANEXO VII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VIII - DECLARAçAO NT QUE A EMPRESA POSSUI CONTA CORRENTE JLINTO A
ecÊNcr¿. sANcÁRh
ANEXO IX _MINUTA CONTRATUAL
ANExo x - DECLAneçÄo DE RESIoNSABILTDADn rÉcNrce

36.12. Os casos omissos neste EDITAL DE pnfCÃO serão solucionados pela PREGOEIRA, com base nas
legislações Federal, Estadual e Municipal e, subsidiariamente, nos princípios gerais de direito.

36.13. Será competente o Foro da Comarca de Marmeleiro, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais
privilégio que seja para solução de questões oriundas deste pREGÃo.

Marmeleiro,22 de

air Pilati
Prefeito

CNPJ: 76.205.665/000 l-01
Avenida Macali, no 255, Cento - Cx. postal24 - CEp g5.6t5-000
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ANEXO I

TERMo DE REFERÊNcra Do oBJETo

EDITAL tn pnnc¿,oN" I37l2o2l
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 217 I2O2I
MODALIDADE: PREGÂ,O PRBSBNCW,
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa especializada e licenciada para recolhimento, transporte,
tratamento e destinação final de carcaças de bovinos mortos na zona, rural de
MarmeleiroÆR, por meio do processo de compostagem.

I - Constitui-se objeto desta licitação selecionar propostas para registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada e licencia da para recolhimento, tranìporte, tratamento e
destinação final de carcaças de bovinos mortos na zona rural de Marmeleiro/PR, por meio do processo de
compostagem, observadas as características e demais condições definidas neste edital e seus anexos.

l.l. Os itens, bem como as especificações, quantidades, valores máximos estimados são os seguintes:

AMPLA CONCORRÊNCIA
Item Quant. Unid. Descrição Valor

Unitário
Valor
Total

I 36s Un.
Recolhimento, transporte, tratamento e destinação final dé
carcaças de bovinos moftos, por meio de processo de 453,42 165.498,30

Valor Total 165.498.30

I.2. O valor máximo estimado da licitação é de R$ 165.498,30 (cento e sessenta e cinco mil e
quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos).

1.3. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados
da data de sua assinatura.

2 -LOCALE FORMADE EXECUçAO:

2.1. Os serviços de coleta de bovinos mortos serão realizados pela empresa na área rural de
Marmeleiro, sendo que o transporte, tratamento e destinação fìnal serão realizados pela empresa de acordo
oom seus veículos e dependências licenciadas para esse fim.

2'2. O serviço deverá ser prestado a partir das demandas dos Departamentos de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos e de Agricultura e Abastecimento. As demandas serão repassadas a empresa assim que
comunicado pelo produtor, contendo informações como: localização geográfica, imagens doanimal morto e
nome do proprietário. A demanda mensal pode variar, dependendo do número de animais mortos. O
pagamento será realizado por carcaça destinada, ou seja, por animal recolhido, transportado e submetido a
compostagem, sendo que o valor unitário inclui todo o processo, desde o recolhimento até a disposição final.

2'3. Após a solicitação dos departamentos, a empresa deverá proceder com o recolhimento e transporte
do animal na propriedade, com equipamentos e veículos adequados para tanto, em um prazo máximo de 36

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEp 85.ó l5-000
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(trinta e seis) horas, com uma frequência mínima de 3 (três) vezes por semana, independente de feriados ou
finais de semana.

3 - CRONOGRAMA/PRAZO DE VIGÊNCIA:

3.1. Os serviços, objetos desta licitação, deverão ser executados de acordo com as solicitações, pelo
período de doze (12) meses de vigência, a contar da assinatura do contrato de prestação de serviços.

3.2. Os bens ou serviços, serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidad" .o- as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta.

3.3. Os bens ou serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de um
(01) dia, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalìdades.

4 -OBRIGAçÕES:

4.1 DA CONTRATADA:

4.1.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita exeðuçâo do
objeto e, ainda:

a) Será responsável pela coleta das carcaças em todas as comunidades rurais do município, conforme
demandas repassadas pelos Departamentos de Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente e
Recursos Hídricos;

b) Realizar a coleta na propriedade em que o animal morreu;
c) Possuir veículos e equipamentos apropriados para esse fim;
d) Realizar o transporte, tratamento e destinação final dos bovinos de modo ambientalmente adequado;
e) Arcar com as despesas de combustível e manutenção necessárias ao bom funcionamento dè seus

equipamentos;
f) Possuir pessoal treinado e capacitado a execução do serviço;
g) Fornecer a seus colaboradores todos os EPIs necessários para manutenção da segurança durante a

execução dos serviços;
h) Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e quaisquer

outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário a execução do serviço;
i) Responsabilizar-se por eventuais danos que possam ser causados a terceiros, em decorrência da

execução do serviço;
j) Deverá efefuar entrega de relatório mensal, contendo informações detalhadas do serviço prestado,

como número de animais, localidades, p€so, entre outros;
k) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local

constantes no Edital e seus anexos;
l) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17

a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);
m) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o

objeto com avarias ou defeitos;
n) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
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o) Comunicar ao Departamento de Meio Ambiente de forma detalhada, toda e qualquer oconência
relacionada à execução dos serviços;

p) Permitir a frscalização do serviço, a qualquer momento, por parte dos departamentos responsáveis,
bem como dos fiscais indicados no presente termo de referência.

q) Todas as despesas com deslocarn"ntor, materiais deverão r", ¿L responsabilidade da vencedora do
processo;

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

4.2 DO CONTRÄTANTE:

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente

com as especificações constantes do Edital e da proposta, paÍa fins de aceitação e recebimento
definitivo;

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

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/
servidor especialmente desi gnado;

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

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

s -DA FTSCALTZAçÃO:

5'1. O recebimento, a fiscalização e o acompanhamento da execução desta Ata de Registro de preços,
será de responsabilidade da Diretora do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Mariiete
Chiarelotto e da Chefe de Divisão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fernanda Barizon, a fim de
verificar a conformidade com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

5.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz aresponsabilidade do fornecedor, ainda
que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de mãterial inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsaUili¿aáe da administração e de seus ugrnt", 

"prepostos.

5'3. As responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução da Ata de Registro de preços,
citadas acima, procederão ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel
cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no instrumento contratual que será firmado entre
as partes. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunltancias que incidam
especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8.666193 que trata das Sanções Administrativas pará o caso de
inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.

CNPJ: 76.205.665/000 I -01
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ANEXO II

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

EDITAL nn pRncÃo N" 13712021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 217 /2021
MODALIDADE: PREGÃO PRES¡NChI-
TIpO: MENOR PREÇO U¡qlrÁRlo poR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa especializada e licenciada para recolhimento, transporte,
tratamento e destinação final de carcaças de bovinos mortos nà zona rural de
Marmeleiro/,PR, por meio do processo de compostagem.

obs.: Na hipótese de øpresenløçiìo clesta procuraçäo por instrumento partículør, ø mesma deverd vir
øcompønhada de cópiø tlo Contrato Socíal da proponente, ou de outro documento, onde estejø expressa ø
capøcidøde / competência do outorgante para constìtuir mandsttirio.

Por este instrumento particular a (Razão social da Empresa com sede (endereço completo a matnz) inscritano CNPJ/MF sob Do'.......'...'......, neste ato representada por seu sócio-geiente/presidenie/diretor

:::::::: :: :: :: ::: ::i:::: :'o1i1i:,'",i'î:ffff i3 ïå;;;;;;;,få',l- - d*::'..î,'.$Ì
...', conferindo-lhe amplos poderes para representa^r a (razão social da Empresa)

perante à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, no que se reierir ao PREGÃO presencial n".....12021 com
poderes para tomar qualquer decisão durante ûodas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar
DECLARAÇ,1o nE et{E e pRopoNENrE cuMpRE coM os REeursrros DE HÃerldiõÀöî
DECLARAÇAo op NÃo PossuIR pARENTESCo coM sERVTDòR-púeLrco MUNrcrpAL, os
envelopes Proposta de Preços no 0l e Documentos de Habilitação no 02 em nome da outorgante, formular
verbalmente lances ou ofertas nas etapas de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas nas
et_ap?s de lances, negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recursos
administrativos ao final da sessão, manifestar-se imediata ó motivadamente sobr! a intenção de interpor
recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitaàos
pelo PREGOEIRO(A), enftm, praticar todos os demais atos pertinèntes ao certame, em nome da outorgante.

de de202l,

(Assinatura do representante legal da licitante)
Nome Completo

Nota: Documento obrigatório - apresentar fora do envelope, no início da sessão - acompanhado de cópia do
contrato social e por documento de identidade com foto do credenciado.

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

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
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ANEXO III

DECLARAçÃO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO(*)

EDITAL DE PREGÃO N' 137 I2O2I
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 217 I2O2T
MODALIDADE: PREGÃO PN¡S¡NCW.
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa especializada e licenciada para recolhimento, transporte,
tratamento e destinação final de carcaças de bovinos mortos na zona rural de
MarmeleiroÆR, por meio do processo de compostagem.

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4o, VII da lei no 10.520/2OOZ a empresa (Nome da
Empresa), CNPJ/MF N" (000), sediada (Endereço Completo), cumpre plenamenre os requisitos de hàbilitaçao
para o PREGÃO PRESENCIAL N'...../i021, cújo o objeto j(rn"nËionà. objeto)

de de2021

-,

Nome
RG/CPF
Cargo:

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

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

EDITAL DE PREGÃO N' I37 I2O2I
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 217 I2O2I
MODALIDADE: PREGÃO PR¡SENCIAT
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa especializada e licenciada para recolhimento, transporte,
tratamento e destinação fÌnal de carcaças de bovinos mortos n zona rural de
Marmeleiro/PR, por meio do processo de compostagem.

Á pregoeira e equipe de apoio

Pelo presente instrumento, a empresa ...., CNpJ no
seu representante legal infra-assinado, que:

.,., com sede na através de

l) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daLei n." 8.666193, acrescido pela Lei n! 9.g54199,
que não empregamos menores de l8 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubie e não empregamos
menores de l6 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menòresna condição de aprendiz 1á pa-rtir ae
14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios,
instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa è o(a) Sr.(a) ............, portador(a) do RG
sob no.,......... e CpFo ..................... cuja funçáo/cargoé'........'....'.... ....'....(sócio administradorþrocurador/diretor/etc.), responsável pela assinatura da Ata
de Registro de Preços.
4) Declaramos para os devidos fîns que NENHUM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública
impeditiva de relacionamento comercial com a Administração pública.
5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades
contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula
Vinculante no 0l 3 do STF (Supremo Tribunal Federal).
6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo
licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de preços seja
encaminhada para o seguinte ørdoeço:

E-mail:
Telefone: Q

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema
de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado comointimado nos dados anteriormente fornecidos.
8) Nomeamos e constituímos o senhor(a)......,.......,... .., portador(a) do CpF/lvIF sob n.o......... ...., prrà
ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão presencial n."***/2021 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus
Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

de
Local e Data

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

E-¡nail: licitacao(ri)rna¡'¡nclcilo.pr.qov.br / licitacaoO2(¿i)rrannc lcir.o. ¡rr.qov.lrr - Telefbne: (46) 3525_g 107 i g 105

....... de2021

CNPJ : 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centr.o - Cx. Postal 24 - CEp 85.ó I 5-000
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ANEXO V

DECLARAçÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

EDITAL DE PREGÃO N' I37 I2O2I
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 217 I2O2I
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO LiNITÁRIO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa especializada e licenciada para recolhimento, transporte,
tratamento e destinação final de carcaças de bovinos mortos na zon¿- rural de
MarmeleiroÆR, por meio do processo de compostagem.

MUNICíPIO DE MARMELEI RO

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No.......... sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os fìns de
direito, especificamente para participação de licitação na modalidäde de pregão p."r"Á"ìut, que estou(amos)
sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para ereito ¿J¿isiosto na Lei Compleà"ntu.
123, de 14 de dezembro de 2006.

de de202l

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legiv ell Cargo/Carimbo do CNpJ)

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

CNPJ: 76.205.665/000 1 -0 I
Avenida Macali, no 255, Cenfo - Cx. postal 24 - CEp g5.615-000
Etnuil, -Telefone:(46)3525-8107/Bl05
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ANEXO VI

MoDELo DE DEcLAnlçÃo nn ¿.usnnclA DE pARENTEsco

EDITAL nB pnncÃoN" t3Ttzozl
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 217 I2O2I
MODALIDADE: PREGÃO PRBSBNCNT
TIPO: MENOR PREÇO U¡.rnÁRlo poR ITEM

OBJETO Contratação de empresa especializada e licenciada para recolhimento, transporte,
tratamento e destinação fTnal de carcaças de bovinos mortos na zona rural de
Marmeleiro/PR, por meio do processo de compostagem.

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

participação com servidor ou dirigente ligado ao governo municipal ou qualquer vinculo de naiureza técnica,
comercial, financeira ou trabalhista, ou ainda, parentesco em 

^linha 
dìretá ou colateral, ou membros dá

comissão licitante, pregoeiro ou servidor lotado nos órgãos encarregados da contratação.

(Local e Data)

Nome do representante legal da licitante
RG/CPF
Cargo:

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

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. postal 24 - CEp S5.615-000
E-mail: licilacao(Ornarmcleiro.pr.qov.br / licilacao02(zùrnarnrclci|o.lrr.qov.br - Telefone: (46) 3szs-g107 lglO5
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ANEXO VII

ATA DE REGISTRO DE PREçOS N"....../2021
pnncÃo pRESENCIAL N" t37t2ozt

EDITAL DE PREGÃO N' I37 I2O2I
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 217 I2O2I
MODALIDADE: PREGÃO PRBSPNCIEI
TrPO: MENOR PREÇO UNnÁRlo PoR rTEM

OBJETO Contratação de empresa especializada e licenciada para recolhimento, transporte,
tratamento e destinação final de carcaças de bovinos mortos na zon¡- rural de
Marmeleiro/PR, por meio do processo de compostagem.

Aos *x'l. dias do mês de xx*{c do ano dois mil e vinte urn, às ****{(, na Sala de Reuniões da prefeitura dee
Manneleiro, Av. Macali, no 255, Centro , ern Mannele iro - PR, colnpareceu o Sr. Paulo Jair pilati, portador da
cédula de identidade civil (RG)
representante do MUNICÍpIO

n'4.352.883-l SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nn 524.704.239-53, prefeito e
DE MARMELEIRO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNpJn" 76.205.6651000 l-01, corn sede e foro na Av Macali, n" 255, Centro, Manneleiro - pR, de ora em diantedenominado CONTRATANTE e o Sr(a)**xx , portador da cédula de identidade civil (RG) no ***** SSp/pR, einscrito no CPF/MF sob o no ****(, representante legal da ernpfesa 'trtr**ir'Ý, pessoa jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob o no 'F**'ß*, com sede na **,ß*, no *,t *,1. , Bairro ****, Cidade de xx*x, Estado do ****
CEP ***, Telefone ({<x) {(xx*{<r(, e-mail. *x,r,{< , neste ato denorninada CONTRATADA, classificada para asslnar aAta de Registro de preços, nos itens a baixo especificados, que tern efeito de comprolntsso nas condições
esti no Edital na proposta de preços, referente ao Edital de Pregão Presencial n." 137/202t.

abaixo
A implantação de Registro de preços para aquisição/contratação dos

e

Item Qtde
Untd.

Medlda Descrição Valor
nltário

Valor
Total

0l 365 Un hRecol mento, e)ranspoft totratamen de estl finalaçao d decarcaças
t'losbovi demelo de m

Valor Total Estimado

CNPJ: 76.205.66S¡OOO t:b t

Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. postal 24 - CEp 85.6 l5-000
E-mail: lioitacao(a) nr¡I'rnc lc il1r. nr.. q9v. br. / lic itacar{)]@,!¡¡r_¿.¡glcir,o.1;r. gov,lx _ Telefone: (46) 3525_g 107 / g I 05
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CNPJ: 76.205.6óS¡OOO I O I

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. postal 24 - CEp g5.6 l5-0OO
E-tnail: licitac¿o@¡Ìaîrnelcir'o.p¡..r.tov.bÍ / licitacao02(lr)rnar.rnclciro.t)r.qov,br _ Telefbne: (46) 3525-g l0Z / g l05
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que poderá ser entregue diretamente no Departamento de Finanças ou encaminhada no seguinte endereço
eletrônico: nf@rnarmeleil-o.pr'gov.br. Os pagamentos conerão por conta das dotações orçamentárias indicadas no
edital de licitação, devendo o Departamento solicitante verificai a disponibilidade ie satdl junto ao Departamento
competente. A liberação dos pagamentos ficará condicionada a aprèsentação da prova dê regularidáde junto a
Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ('pcrs) e Certidao Negãtiva de
Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida eletronicamente através do site http://www.tàt.ius.br., em cumprimJnto com
as obrigações assumidas na fase de habilitação do processo ticitaiOiio. Os pagamentos serão efetuados
exclusivamente através de depósito na Conta bancária de titularidade da Contrataaa.- cLÁuSut,l ounvrl - oo

A Administração indicará .o-o @
Preços o Diretor do Departamento que solicitou o serviço/produto, ou pessoa designãda para substituí-lo, dentro
dos padrões determinados pela Lei de Licitações e Òontratos nò g.ø6atgz,- que 

'será 
responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das oconências é adotandó as
providências necess¿irias ao seu fiel cumprimento, tenào por parâmetro õs resultados previstos nesta Ata. Entre
suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam especificamente nos artigos
78, 87 e 88 da Lei 8666193 que trata das Sanções Administrativas para o caso de inaáimplemento contratuaf e
acometimento de outros atos ilícitos. As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes deverão
ser solicitadas à autoridade superior, em tempo hábil, para a aàoção dãs medidas convenientes , CLÅuSUi,,q
S.EXTA - DA REVISÃQ. DQ REGISTR| DE PRECnS: o Gestor responsável pela Ata a" R.girtñ@i
deverá acompanhar, periodicamente, os preços praiicaøs no mercado para os bens registradõs, nu. ¡¡"rÁu,
condições de fomecimento, podendo, para tanto, valer-se de pesquisa de ireços ou de outà processo disponível.

cos E' nnøouiriBliio icõÑoMtco ilN,aNcøßo,
Durante a vigência do Registro de preços, ot
imprevisível no custo, caberá a Contratada requerer e demonstrar documentalmente, a necessidade de reequilíbrio
econômico-financeiro, com fundamento no artigo 65, II, "d", da Lei no 8.666/93; Os valores recompostos somente
serão repassal": lq9: I assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicaçãõ do Termo de
Adiramento. CLAUSUL4PIUW - Do CINCELA o Registro dePreçospo¿'.¿comprovarestarimpossibilitadodecumprir
as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou ãe força maior, deviãamente comprovado; por iniciativa do
órgão ou entidade responsável, quando a empresa: Descumprir as condições da Ata de Registro de preços; Não
comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva Nota de Empenho ou insirumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa äceitável; Não aceitär reduzir o seu preço
registrado, na hipótese de este se tomar superior àqueles piaticados no mercado; Além dos motivos já prevìstos,
também constituirão motivos para o cancelamento unilateral da Ata de Registro áe Preços os descritoõ nos artigos
77 a 80 da Lei 8.666193' o cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no .".p.rtluo
processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá inforÀar aos
demais fornecedores registrados a nova ordem 

-de 
relistro. ctÁusutq NoN,i - o,qi Siä¿oEiADMJNISTRATIVAS:Nocasodedescumprimentototalou-parci"r@çõesassumidasnesta

ata de Registro de Preços e regras do Controle de Qualidade, a Administração poãerá, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, e observado o devido processo legal, aplicar ao'fornecedor rðgisirado as
seguintes sanções administrativas, segundo a gravidade da fãlta cometid-a: a) Àdvertência por faltas lJves, assim
entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos; b) Multa moratória ae o,lly" (trinta e três
centésimos por cento) por dia de atraso injustificado (cuja justificativa não seja acatada pela Adminisìração) sobre
o valor da parcela a que se refere a obrigação, até o limite máximo de l0 (dez) dias, após o qual a Administraçao
poderá optar pela manutenção da sanção ou pelo cancelamento da Ata, com'as p"nåtidua"i daí decorrentes;' c)
Multa compensatória de 20%o do valor total do pedido de fomecimento no qual a inegularidade se refere, no caso
de inadimplemento total da obrigação ou, no caio de inadimplemento parciáI, de fonia proporcional à obrigação
inadimplida; d) Suspensão temporária de participar em licitação e impeàimento de contraîu, to- a Administração,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, com fundamento no artigo 7" da Lei lO,52OlO2, sem prejuízo ¿as muttas
previstas em edital e das demais cominações legais. e) Indelendentemente da aplicação däs ienalidades retro
indicadas, a(s) proponente(s) frcará(ão) sujeita(s), ainda å composição das'perdâs e danos causados à
Adminishação Municipal decorrentes de sua inadimplência, bem comã arcará(ao) côm a correspondente diferença
de preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) não aceitar(em) a contratação pelos

CNPJ: 7ó.205.ó65l000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. posøl 24 - CEp g5.615-000
E-tnuil' 

-Telefone: (46) 3525_8107 / 8105
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Marmeleiro, 'ß¡kx* de *****de 2021

ptuNrcÍpro DE MARMELETRo
Paulo Jair Pilati

Contratante

Contratada

CNPJ : 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. postal 24 - CEp g5.61 5-000
E-mail: licitacao@rnarmclciro.nr.qov,br / lioitacaoO2(lr)rnar.nrclciro.lrr.qov.br _ Telefone: (46) 3525_g 107 / g l05
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA POSSUI CoNTA CoRRENTE JUNTo A AGÊNcIA
saNcÁRra

EDITAL on pRncÃo N, 137 t2ozl
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 217 I2O2I
MODALIDADE : PREGÃO PRES¡NCNI
Trpo: MENOR PREÇO LWlrÁnlo poR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa especializada e licenciada para recolhimento, transporte,
tratamento e destinação final de carcaças de bovinos mortos nr zonl rural de
MarmeleiroÆR, por meio do processo de compostagem.

A Comissão de Licitações da Prefeitura de Marmeleiro:

DECLARAçÃO

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo), declaramos para os
devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatórió, sob a Modalidade pregão
Presencial n' ..'...12021, instaurada por esta Prefeitura Municipal, declaramos que possuímos conta ,orr"-nt"
junto a agências bancárias, para fins de depósitos por parte ãa Prefeitura Múnicipal de Marmeleiro, caso
formos vencedores do certame. Segue abaixo a identificação da mesma

Banco: no

C/C: no

Empresa:

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

de2021

Nome
RG/CPF
Cargo:

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

CNPJ: 76.205.665/000 I -01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. postal 24 - CEp 95.61 5-000
E-mail: licitncao(ârnarrneloir 0. or'. qov. br / lic itacaoO2(¿¿)mar¡nc leilo.l)r. gov.br - Telefone: (46) 3525-8 107 / g 105

Agência: no
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ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO DE TNOSTAçÃO DE SERVIÇOS NO ***/2021
(Pregão Presencial No ****/2021 - pMM)

EDITAL DE PREGÃON" 13712021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 217 I2O2I
MODALIDADE : PREGÃO PN¡SENCIEL
TIPO: MENOR PREÇO LINITÁRIO POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa especializada e licenciada para recolhimento, transporte,
tratamento e destinação fìnal de carcaças de bovinos mortos na zona rural de
Marmeleiro/PR, por meio do processo de compostagem.

o MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNpJ/MF sob o
n" 76.205.66510001-01, com sede administrativa na Avenida Macali, n'255, centro, Marmeleiro, Estado do
Paraná, representado pelo Prefeito, Sr. Paulo Jair Pilati, portador da cédula de identidade civil (RG) n.
4'352.883-l SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n" 524.704.239-53, de ora em diante denominado
CONTRATANTE; e a etnpresa t(****'r*, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNpJ/MF sob o no**('t'kt<, com sede na '*'**('¡'&*, no 't{('tt(, Bairro t('*'*t(*, Cidade de ,*'F,t x, Èstado do ,!,ß** CEp ***, Telefone (**)*l**'r""1" e-mail:, representada por seu administrador, S¡. **xr'x**x, portador da cédula de identidade civil
(RG) n''k*¡**** SSP/**, e inscrito no CPF/MF sob o no ***r.i,t+x, de ora em diante denominada
CONTRATADA, sujeitando-se às normas da Lei 10.520 de l7 de agosto de 2002 e à Lei g.666193,
subsidiariarnente, e obedecidas as condições estabelecidas no Edital de **tr**** No **¡kl2021, resolvem
celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO
1.1 Tem por objeto o presente instrumento a prestação de serviços de ***t(**t<, nos termos descritos no
item 2.1 da Cláusula Segunda deste instrumento.

Parágrafo Único
Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em todos
os seus termos, as condições expressas no Edital de *'¡t**('t.*'t,1. no ,r**12021 e seus anexos, juntarnente com a
proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA _ DO VALOR CONTRATUAL
2.1 Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o CONTRAT

I de R$ ********* *****tý de acordo coln a

ANTE pagarâ a CONTRATADA o valor
abaixo descrita:

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

2.3 O valor contratual poderá ser revisado nas hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea ,,d,, da Lei n" g.666193,
desde que devidamente comprovado o desequilíbrio contratual por parte da CONTRATADA.

CNPJ : 7ó.205.665/000 I -0 I
Avcnida Macali, no 255, Centro - Cx. postal 24 - CEp g5.61 5-000
E-rnail: licitacao(ir)rwnnc lcir..f r'. r¡ov. b'i licitacql¡e2_@¡¡¡¡uçþrtr_u_sq)_il¡ - Telef'one : (46) 3525-g I07 / g 105

Item Qtde
Untd.

Medlda Descrlção Valor
Unltário

Valor
Tot¡l

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

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

PREFEITURA MLINICIPAL DE MARMELEIRO
CNPJ n' 7 6.205.665/0001 -01

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

CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS No *:r,r/2021

(Pregão Presencial/Eletrônico No **t'r'./2021 - PMM)

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

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

3.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJ/MF apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas por outros CNpJs.

$1" Os pagamentos serão retidos em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposições
contratuais, bem como em caso de multa, até o recolhimento da mesma.

$2" O pagamento não efetuado na data de vencimento deverá ser corrigido até a data do efetivo pagamento
pela variação do índice INPC oconida no período, salvo a ocorrência dJdisposto no $ lo desta Cláusula.

cLÁusuLA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1 Conforme dotaçöes orçamentárias discriminadas a seguir:
* ¡ß * * *,¡,1.'1. * *'ß * *,ß ¡l. r|( * * * * * *,1. r|< *,t,1. * * * *,*

CLÁUSULA QUINTA _ Dos PRAZos, vIGÊNcIA E CRITÉRIo DE REAJUSTE
5.1 O prazo máximo para a prestação dos serviços solicitados não poderá ser superior a *** dias corridos
após sua solicitação formal, reservando-se ao Município o direito de recusá-lo se em desacordo com o
pedido.

5.2 Transcorridos 03 (três) dias do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação, sem a devida
justificativa no atraso da entrega, poderá o CONTRATANTE cancelãr o pedido, sem prejuízo do direito de
cobrança da(s) multa(s) devida(s).

5.3 O contrato terá vigência de ** ('kx**) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até 'rc*,r.'r.*'&,
admitindo prorrogação nos termos do art. 57 daLei 8666193.

CNPJ: 76.205.6651000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Post¿l 24 - CEp 85.615-000
E-tn.il' - Telefone: (46) 3525-8107 / gl05
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5.4 Havendo prorrogação, os valores poderão ser reajustado, após 12 (doze) meses, utilizando-se para tal a
variação acumulada do INPC, a pafir da datada assinâtura do piesente instrumento.

cLÁusuLA sExrA - DAs oBRrcAÇÕns n¿, CONTRATANTE
Compete ao Contratante:
6.1 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

6.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das disposições contratuais por parte da CONTRATADA através
de servidor designado;

6.3 Oferecer todos os elementos e demais informações necessárias ao cumprimento de todas as obrigações
por parte da CONTRATADA;

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

cLÁusuLA sÉrmn - DAs oBRrcAçoEs DA coNTRATADA
Compete à CONTRATADA:

7'1 Fornecer o objeto contratado observando as exigências do solicitante, dentro dos prazos estabelecidos,
sob pena de responsabilidade contratual, salvo caso fortuito ou motivo de força maior;

7'2 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data prevista,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo,com a devídu 

"ornprorrução;
7'3 Responsabilizar-se pelo transporte dos funcionários, caso necessário o deslocamento até a sede do
CONTRATANTE;

7.4 Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus empregados ao CONTRATANTE e/ou
terceiros;

7.5 Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

7'6 Recolher todos os tributos e encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes das relações de trabalho
envolvidas na execução do presente contraro, bem como cumprir as Convenções Coletivaé da categoria e
demais dispositivos legais e normativos pertinentes;

7.7 Enviar, com antecedência, relação nominal e número da carteira de identidade de todos os funcionários
designados, quando a prestação de serviços se der nas dependências do CONTRATANTE;

7.8 Conigir, total ou parcialmente, os bens e serviços prestados com vício, defeito ou incorreção decorrentes
de execução irregular, emprego ou fornecimento de peças ou materiais inadequados, sem qualquer custo
adicional ao CONTRATANTE;

7.9 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, excetô nas condiçõr. uutoiirãdas no edital ou na
minuta de contrato.

cLÁusuLA oITAvA DAs sANÇóEs ADMINTsTRATIVAs pARA o cAso DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
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8.1 Em caso de inadimplemento contratual, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções, isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. g6 ; gg da Lei a.øekgs:

8'1.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

8.1.2 Multa:

a) moratória de 0,33%o (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega do objeto
licitado, a ser calculado sobre o valor correspondente à partL inadimplida;

b) compensatória de até l0% (dez por cento) do valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer
cláusula, exceto prazo de entrega;

c) compensatória de até 20%o (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total
da obrigação assumida, bem como na hipótese de rescisão do contrato prevista no inc. I do art. 79
da Lei n" 8.666193;

S.f.f Syqensão temporária do direito de licitar ou contratar com o Município de Marmeleiro pelo prazo de
até 02 (dois) anos;

8'1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA rôssarcir o CONTRATANTE
pelos prejuízos causados e após decorrido o plazo dã sanção aplicada com base no item anterior.

8'2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, com observância dos princípios do
contraditório e ampla defesa e, ainda, no que couber, as disposições da Lei no 8.666, de 1993.

8'3 Quando da aplicação de multa a CoNTRATADA será notificada para, no prazo de l0 (dez) dias, recolher
à Tesouraria a importância correspondente, sob pena de dedução á" s"u välor das parcelas a receber ou
cobrança administrativa ou judicial.

8.4 Da aplicação de multa caberá recurso ao CONTRANTE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito
suspensivo. o recurso serájulgado no prazo máximo de 30 jtrinta) dias e, se procedente, á importância
recolhida pela CONTRATADA será devolvi da no prazo de 03 (três) dias, contados da data do julgamento.

8'5 As penalidades previstas somente serão relevadas quando comprovada a ocorrência de situações que se
enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

8.6 As sanções ora previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas câbíveis.

cLÁusuLA NoNA - DA Frsc ALrzAçAo
Ao CONTRATANTE, através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar, a
qualquer tempo, o fornecimento do objeto contratado, devèndo a CONTRATADA permitir o ur"..o 

" 
pr"rtu¡.

todos os informes e esclarecimentos solicitados pela fiscalização.

Parágrafo Único
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A ação fiscalizadora do Município será exercida em observância ao disposto na Lei Federal no g.666/93, bem
como em relação aos prazos, condições e qualificações previstas no Edital de *'r****'! no *,k*l212l.

CLÁUSULA uÉcwla _ DA REscIsÃo
O presente contrato poderá ser rescindido:

a) Administrativamente, a qualquer tempo e por ato unilateral e escrito do CoNTRATANTE, nos casos
dos incisos I a XII e XVII do arr. 78 da Lei 8.666193:

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

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

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

$2" A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 daLei n" 8.666/93.

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

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕNS CONTRATUAIS
Toda e qualquer alteração deverá ser processada meáiante a celebração de Termo Aditivo, vedada a
modificação do objeto contratual.

$1" A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões necessárioso nos termos do artigo 65, $ lo da Lei n" g.666193.

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

CLÁUSULA NÉCNT{A SEGUNDA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
As partes declaram conhecer as norïnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n: g.qà6ng92¡, ut"i Fedeial n.'" 12.g4612013 e seus
regulamentos' se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar
ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceiàr, de quem quer que seja,
tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualqu"r pagamento, doação, 

"o-pénruçào,vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer 
"rpe"iè, 

de-mãdo fraudulento que constituam
prática ilegal ou de comrpção, bem como de manþulai ou fiaudar o equilíbrio econômico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda
que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA - DA PUBLIcAÇ.Ã.o E Do REGIsTRo
Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Diário oficial do
Município, nos termos do Parágrafo único, do at. 61, da Lei g.666193.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA LEGISLAÇÃo APLIcÁVEL

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, no 255, Cenrro - Cx. postal 24 - CEp g5.6 l5_000
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O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei no 8.666193 de 2l de junho de
1993 e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA oÉclvla QUINTA - DA TRANsMIsSÃo DE DoCUMENTos
A troca de documentos e informações entre as partes contratantes será efetuada através de protocolo ou outra
forma de correspondência cujo recebimento possa ser atestado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA _ DoS cAsos oMIssoS
Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Lei no 10.520,
de 2002, no Decreto Estadual n" 24.649, de 2003, na Lei n" 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, na Lei Complemenf.ar no 123, de 2006, e na Lei no 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como
nos demais regulamentos e noffnas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉcIMA SÉTIMA _ SUcEsSÃo E FoRo
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se, por si e seus
sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ajustado, eleito o Foro da Comarca de Marmeleiró, Estado do
Paraná, para dirimir toda e qualquer dúvida que possa surgir a respeito do presente contrato, independente do
domicílío da CONTRATADA.

Marmeleiro, 'l"l' de *{<*'ß* de202l.

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Paulo Jair Pilati

Contratante

EMPRESA
REPRESENTANTE

Contratada

CNPJ: 76.205.665/000 I -01
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ANEXO X

DEcLARAçÃo nn RESroNSABTLLTDADB rÉcNrc¿,

EDITAL nn pRncÃo N' 137 tzozr
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 217 I2O2I
MODALIDADE: PREGÃO PN¡SENChI.
TIPO: MENOR PREÇO tr¡.lnÁRlo poR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa especializada e licenciada para recolhimento, transporte,
tratamento e destinaçäo fÌnal de carcaças de bovinos mortos na zona rural de
MarmeleirolPR, por meio do processo de compostagem.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a legislação vigente declaramos que o
responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:-

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro
técnico de profi ssionais.

de de202l,

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsóvel legal)

NO Nome Especialidade
CREA/
CRBIO/

CRQ

Data do
registro

Assinatura
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Marmeleiro, 27 de outubro de 2021

Parecer Controle Interno n." 29712021

De: Unidade de Controle Interno

Para: Prefeito de Marmeleiro

O Processo em análise por esse controle é referente ao procedimento licitatório de no 21712021 na

modalidade Pregão Presencial n'13712021, tipo "menor preço unitário por item", objetivando a

contratação de empresa especializada e licenciadaparu recolhimento, transporte, tratamento e destinação

final de carcaças de bovinos mortos na zona rural de Marmeleiro/PR, por meio do processo de

compostagem.

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

10.520, de 17 de julho de 2002,do Decreto no 70.024, de 20 de setembro de2019, do Decreto no7.746,
de 05 de junho de2012, da Instrução Normativa SLTI/MP no 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução

Normativa SEGES/MP no 03, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de

2006,da Lei no 11.488, de 15 dejunho de2007, do Decreto no 8.538, de 06 de outubro de 2015,

aplicando-se, subsidiarialnente, a Lei no 8.666, de 2l de junho de 1993, Decreto Municipal no 1.51912006,

de 26 de outubro de 2006, Decreto Municipal 1567, de 27 de março de 2007, bem como as normas

vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação.

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

a frm de resguardar a administração pública por meio de orientações preventivas nas áreas contábil,
financeira, orçamentária e patrimonial, verifîcando a legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade
e desempenho na administração dos recursos e bens públicos, não adentrando na conveniência e

oportunidade dos atos praticados no âmbito das Secretarias Municipais.

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

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

Ressaltamos que no processo foram observados os princípios legais que são devidos a
Administração, como legalidade, irnpessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência,
probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, e ainda, os

princípios da r azoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

Análise da documentação constante no processo até a presente data:

1. Solicitação de abertura de licitação feita pelo Departamento de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos, sendo verificada existência de justificativa para a presente contratação conforme
solicitaçõesjuntadas as páginas 01 a 04.

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

atividade pertinente ao objeto da presente contratação, foram utilizado ainda documentos de

processos licitatórios de outros municípios, obedecendo assim o disposto no art. 3', inciso III
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da Lei n" 10.520/02. 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. Consta Parecer Contábil quanto à existência de orçamento,

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

Departamento de Finanças.

Da análise das minutas do edital, Ata de Registro de Preços e Contrato de Prestação de Serviços:

1. A modalidade escolhida para o Registro de Preços está correta, umavez que a Lei 10.520102

elr seu art, 1 1 aauToriza.

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

no preâmbulo e no item 3.1 do edital.

3. O edital contempla no item 5.1 que o presente edital concede tratamento diferenciado e

favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se os dispositivos

legais previstos na sessão I do capítulo V (acesso aos mercados) da Lei Complementar

123/2006 e alterações da Lei Complementar 147 /2014.

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

item 8.1.2, regularidade econômico no item 8.1.3 e regularidade técnica no item 8,1.5,

estando, portanto, contempladas as exigências do inc. XIII, do art. 4o da Lei 10.520102 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 às minutas de Ata de Registro de Preços e Contrato de Prestação de Serviços,

verifica-se que guardam legalidade com o disposto na Lei 8.666/93, contemplando as

previsões do artigo 55, estando presentes as cláusulas essenciais.

CONCLUSÃO:
Diante do atendimento dos preceitos legais, a Controladoria do Município de Marmeleiro opina

positivamente, ao prosseguimento do presente processo,

É o parecer

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

(/

Aat+o-çr. );-.Luclana Artsr r

Coordenadora da Unidade de Controle Interno
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Marmeleiro,22 de novembro de202l

Processo Administrativo n.o Zl7 12021
Pregão Presencial n.o 13712021

Parecer Jurídico n." 63912021

I - Da Consulta

Atendendo ao disposto no artigo 38 da Lei n.o 8.666193, os autos onde transcone o
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço em regime de
valor unitario do item n.o 13712021, vieram a esta Procuradoria iurídica para analise e emissão
de Parecer.

Submete-se à ,apreciação o processo objetivando o registro de preços para futura e
eventual contratação de_empresa especializada e licenciada furu ,..olhimento, transporte,
tratamento e destinagão final de carcaças de bovinos mortos na zonarural de Ir¿armeteiô¡pn,
por meio do processo de compostagem, conforme requerimento n.o 067/2021, oriundo do
Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Constam nos autos até aqui os seguintes documentos: requerimento para contratação,
levantamento de preços, manifestação do sétor de contabilidade e äo Departarirento financeiro,
Portaria e Certificado de Pregoeiro e minuta do edital com os seguintes uo.*og

Anexo I - Termo de Referência do Objeto;
Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo III - Declaração Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
Anexo IV - Modelo de Declaração Unificada;
Anexo v - Declaração de Micro Empresa ou Empresa de pequeno porte;
Anexo vI - Modelo de Declaração de Ausência de parentescò;
Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de preços;

o^-^*'^lnexo 
VIII - Declaração de que a Empresa possui Conta Corrente junto a AgêncialJancarta;

Anexo IX - Minuta de contrato de prestagão de serviços;
Anexo X - Declaração de Responsabilidade Técnica.

II - Do Parecer

A minuta editalícia de licitação na modalidade Pregão Presencial em análise apresenta
c.omo objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada elicenciada para recolhimento, transporte, tratamento e destinação f,rnal d,e carcaças de bovinos
mortos nazona rural de Marmeleiro/pR, por meio do processo de compostagem. 

Øø?
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o nosso ordenamento jurídico nos_suiduas leis que integram o rol de normas gerais sobreprocedimentos licitatórios, quais sejam, a Lei n.o 10.520/02 e aLej n.. g.666/93.

A licitação na modalidade Pregão, disciplinada pela Lei n.o 10.520102,em seu art. lo,assim prevê:

"Art. lo. Parø aquisição de bens e serviços comttns, poderá
ser adotada a licitação na modalidade de pregão, qie será
regida por essa Lei.
Parógraþ único. Consideram-se bens e semiços comuns,
para osfins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser 

- 
objetivamente

definidos pelo edital, por meio de especificaçõás usuais no
mercado",

A análise das minutas de edital e de contrato será conduzida àluz d,alegislação aplicávelao presente caso, ou seja, a Lei n.o 10.520102, Lei n.o 8.666, de 2l ae ¡unrró de^1993 eatualizações; Lei complementar n.o 12312006 e atuarizalõ;r, A;;,u.,i sobre o EsratutoNacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e Decretos Municipal n.o 1.5 19/06 er.s67/07.

Importante ressaltar que esta Procuradoria Jurídica se atém, tão-somente, a questõesrelativas à legalidade do proõesso, ressalvando, portanto, que todo o procedimento deveráobservar a legislação supracitada, principalmente'no tocante aptazose atos essenciais, não noscompetindo nenhuma 
- 
consideração acerca do mérito d; presente cãntrataçao e dadiscricionariedade da adminisyaçio pública uo truçui o, parâmetros da contratação entendidacomo necessiária, bem como a forma de execução.

verifrca-se a existência de ::li1{iva de preços contendo o preço máximo, emobediência ao art.69, inciso II, alínea "h,,da Lei n.o ti.ødaol do Estado do paraná.

A Lei n'"..f0'520/02 que dispõe sobre o pregão e a Lei n.o g.666/93 estabelecemcondições para habilitagão nas licitações a serem realizidas.Nesse aspecto o .ãitul contempla ahabilitação jurídica 
:9 it.- -8.1. 

l, regularidade fiscal e traúalhistu no itrrn g.l.z eregularidadeeconômica no item 8'1'3. Ademais oiditul relaciona ur ron¿iço"s para participaçao do certameconforme o inc. vI, do art. 40 do Estatuto das Licitafo.r. 
--

o critério de julgamento é o de menor preço unitário do item, estando contemplado noitem 3.1 do edital, como determina o inciso x, d; ú. ¿.¿a rei n." 10.520102.

o edital contempla as previsões da Lei n: 123/2006, alterad,apela Lei n.o 147/2014,concedendo o tratamento diferenciado e favorecido às rni.r*-presas e/ou empresas de pequenoporte, consoante disposição do item 5.1.

,6i
ø*
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Eror' clr(unior 'o/o olrhrrnoløtro

A modalidade eleita para acontratação está correta, urna vez que se trata da modalidadeque confere maior celeridade, resguarda a ampla competitividade, a isonomia, reduzindodespesas burocráticas atinentes aos dlmais procedimenø, ii.itut¿rior.

A celebração e formalização de contratos devem observar os ditames da Lei n.o8'666193' De acordo com o art. 6b, o instrumento de contrato é obrigatório nos casos deconconência e de tomada de preços, bem. como nas dispensas e inexigi¡ïiia¿es cujos preçosestejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demaisem que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato' nota de empenho de despesa, autoúàação de compra ou ordem de execução de serviço.o $ 4" do art' 62 dispensa o "termo áe contrato" nos casós de compra com entrega imediata eintegral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistênciatécnica.

Em relação à minuta do contrato, verifïca-se que contempla as cláusulas previstas noart. 55 da Lei 8.666193.

considerando as informações constantes no processo administrativo em epígrafe até apresente data, me manifesto pela continuidade do certäme.

Av. Macali, 255 - caixa postar 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - cEp g5.615.000

Ederson Roberto Dalla Costa
Procurador Jurídico

oAB/PR 53.299

É o parecer.



070K

MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro ,22 de novembro de 2021

Parecer n'14512021

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, AUTORIZO, a abertura
do Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial n" 13712027 para Registro de Preços, que tem por
objeto a contratação de empresa especializada e licenciada para recolhimento, transporte, tratamento e
destinação final de carcaças de bovinos mortos nazonarural de Marmeleiro/PR, por meio do processo de
compostagem, conforme requerimento que consta nos autos, nos termos da Lei Federal no 8666193, de 2l
de junho de 1993; Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n' I .519/200 6, de 26
de outubro de2006; Decreto Municipal 1567 de27 demarço de2007; Lei Complementar no 123 de 14 de
dezembro de 2006 e alterações e demais legislação aplicável.

Encaminhe-se ao Pregoeiro e Equipe de Apoio para necessanas.

Jair Pilati
Prefeito

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEp 85.615-000
E-mail: licitacatr(@¡narmeleiro.p¡'.eov.br / licitaoao02@nramrclciro.pr.eov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / SlOs
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO
ESTADo po panexÁ

Avrso tn r,rcrraçÃo
pnncÃo pRESENcTAL No tg7t20zt- pMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 217 /202I-LTC
MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.

A Prefeitura Municipal de Marmeleiro - PR, avisa aos interessados que realizará no dia 07 de
dezembro de 2021as 14:00 horas, a abertura da licitação para contratação de empresa especializada e
licenciada para recolhimento, transporte, tratamento e destinãção final de car"uç", á" bovinãs mortos na
zona rural de MarmeleiroÆR, por meio do processo de compostagem, conforme especificações e
quantidades constantes no Anexo I - Termo De Referência.

Data para entrega dos documentos de credenciamento e dos envelopes de proposta e habititação:
dia 07 de dezembro de 2021 com início às l4:00 horas.

Local da realização da Sessão Pública do pregão: Prefeitura Municipal de Marmeleiro, Avenida
Macali, no 255 - centro, Marmeleiro Estado do Paraná, sala de reuniões.

Edital na íntegra: a disposição dos interessados no setor de Licitações e Contratos, no mesmo endereço
acima e no site www.marmeleiro.pr.gov.br.

INFORMAçOES: (46) 3s25-8107 ou (46) 3s25-810s.

de202l.

Everton
Pregoeiro Suplente

CNPJ: 76.205.66sl000 I -01
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. postal 24 -CEp g5.615_000
E-ruil, -Telefone: (46)3525_8\07 / BlOs



9ru 'lnra f,Tun /u f,Tarnul,/uìÏr'^
a

el I
EST,{DO 0O p,tRttrlÁ 

CNP/ 7ó,205,óó510001.01

Av,Macali, 2SS - Cx.Postal z+ - tone f Fax (+ø) SSZS-9100 - CEp 8í6rs_000 _ MARMELETRo - pR
PORTARIA N" 6.457, DE 18 DE MARÇO DE 2021,

Nomeia Pregoeiros e Equipe de Apoio e dá
outras providências.

O PREF'EITO DO IVIUNICÍPIO DE MARMELEIRO, EStAdO dO
Parunâ, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto no urt.3o, IV, da
Lei Federal no 10.520/2002,

RESOLVE:

Art. 1o NOMEAR os seguintes servidores efetivos para o exercício da
atividade de Pregoeiro:

I - Thais vergínio Biava, Matrícula n" 1 136-3: pregoeira Titular;II - Everton Leandro Camargo Mendes, Matrícùa 1393-5: pregoeiro
Suplente.

Art, 2o NOMEAR os seguintes servidores efetivos para comporem a
Comissão de Apoio ao pregão:

I - Daverson Colle da Silva, Matrícula 1l l6-9;
II - Everton Leandro camargo Mendes, Matrícula r393-5;
III - Ricardo Fiori, Matrícula n" lg24_4;
IV - Fabiano Bassoli Donida, Matrícula 1737-0.

Art. 3o Compete ao(a) pregoeiro(a):
I - Coordenar o processo licitatório na modalidade Pregão presencial e

Pregão Eletrônico;
II - Realizar o credenciamento dos licitantes;
III - Receber os envelopes das propostas de preços e da documentação

de habilitação;
IV - Prornover 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 daproposta ou do lance de menor preço;
VI - Conduzit a sessão pública presencial e via internef, quando pregão

Eletrônico;
VII Verificar a conformidade da proposta com osCfeþifififfi Ct¡",1

estabelecidos no instrumento convocatório; O^C$Ìtdll,¡i;.Vn - Dirigir aetapade lances;
IX - Verificar e julgar as condições de habilitação;
X - Indica, o u.n".ãor clo certame; 

lsvev' i i 0{ji 202i

XI - Elaborar e assinar a Ata do pregão;
XII - Conduzir os tr.abalhos da Equipe de Apoio;
IIII - Adjudicar o objeto, qnando não houver recurso;
Xry - Receber, examinar e clecidir sobre recursos e

sua decisão;autoridade

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

"n"u-1,ì03å-ilqal 
u nn
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cNpJ 76.20s,6ó5i0001.01

Av.Macall ZSS - Cx.postal 24 - tona f tox (+ø) ESZS-8100 - CEp g56t5_000 _ MARMELETRo - pR

xv Encaminhar os processos devidamente instruídos após a
adjudicação à autoridade superior e propor a homologação.

Art,4o São atribuições da Equipe de Apoio ao pregão:
I - Prestar assistência ao Pregoeiro em todas as fases da licitação;
II - Zelar pela observância dos atos essenciais do pregã0, inclusive na

modalidade eletrônica, especialmente quanto aos documentos que compõem o
respectivo processo;

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

apuração de descumprimento contratual e aplicação de penalidades aos licitantes, sãlvo
quando houver suspeição ou impedimento.

Art. 5o O trabalho dos Pregoeiros e da Equipe de Apoio será remunerado
pela gratifïcação prevista no art. 33, incisos III e IV, da Lei no 2.096, de 23 de setembro
de 2013, observado o disposto nos $$ 3o e 4o, do mesmo artigo.

Art. 6o Fica revogada a Portaria n" 6.258, de27 de março de2020.

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

Marmeleiro, 18 de março de202L

PILATI
to de Marmeleiro

CONFE!.ìtî CO¡t
O CRÍGINAt

î j 0ui. 2tl2t

Publicado no DOE de Edição 946, de l8 de março de 2021

w-ww. marmeleiro.pr. gov.br

S ifri,\T LJ iì/t
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Conferido à: THAIS VERG|NtO BTAVA

CPF: 081.614.569-50 Município/UF: MARMELETRO-PR
Entidade:

trvento: FORMAçAO DE PREcoElRos: RESPONSAB|LTDADE
FINANCEIRA E EQUIPE DE APOIO

Data/Período: 13 DE DEZEMBRO DE 2O1B
Local: EGP ONLINE

Carga Horária: 16 horas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO :

Ce:rtif;icarrrgs que O(a) participante..çp:¡1ç[çir¡, o.
tlcur.so de .For¡-nação {;e p,regoei',Fos"' rn,ÍnistrarJo ¡relo

"l-riË¡t¡nal,de.Contas do Estaclo do paraná
,CU cl/c.L G.URSO ONLIN.E

. Pta n€j¡arno ntol,ö..t€ riTio d e releiênc¡ä
'Publicidade., 'lr¡pr.r.çrnqção e pedidô de

êsclar.scirn s riiös.
S.¿red¡áó. Þ úr b tf cä. do,.ÞroÊrãó

..Adil¡d icac.ão e.r f¡o m -olog qçã o,An u laçäo e
rewÒgaCãö:
,,.Sançöès.

F (ospo nsaþ ll¡cl acf e do,.progo€ ¡rö :ô,€qulp€t.
d.â aÞolc}

CONF[Ëi: Ct¡.4
0 cRiGlt¡Al.

ffi^;--

Curitiba, 16 de Janeiro de 2019 i j Olji, ztzi

ëon,eelhelro Joeé'tlurvel Maitos do Amaral
P¡csicfenlc do,Trlbunal'dertorrt¿s do Estado do P¡r¡nt

Ll¡tIii"tlrr^
ù ! i\ì /.ì¡ ! L/ l\¡\

Mady Cr{stlnE L€Ë,c,hkâu.de l-emoe Marchlnl
Þlretora da Ësccla,de Ëes}ãç Prlhlica

#mrffffcmdm

http://servicos.tce. pr. gov. brlTC EP RÆribu nal/S
2f 527 88c9 e85& n rCP F=8 1 6 1 456 950

IsEGP/slsEGPValidarcertificado?codigoValidador=e09dgg3e-4f6c4f22-b49a-
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Everton Leandrc Camôreo Mendss
Prggosiro Suplsñte
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Municipal de Marmeleiro

partir das 08:30 ho¡as do dia 23 de novgmbro
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DIARIO OFICIAL ELETNONICO

vruxrcÍplo DE MARMELEIRo - r,eneruÁ
TERçA-FEIRTCÝ U¡ DE NOVEMBnO pS202t ANO: V EDIÇÃO N": 1116- 31 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Classe ll, dos materiais oriundos do acúmulo na estação de transbordo do Município de Marmeleiro/pR. A empresahabilitada é:
A empresa cETRlc CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESfDUoS SóLtDoS, INDUSTRIAIS E coMERctAts DEcHAPEcÓ LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 04.647 .090/0001-68, vencedora no item 01 , perfazendo o valor total de
R$ 160,000,00 (cento e sessenta milreais).

Marmeleiro, 22 de novembro de 2021 .

Paulo Jair Pilati
Prefeito

TERMO DE RATIFIGAçÃO DE DtspENsA DE LtctrAçÃo No 0s4/2021

'+Fundamentado no lnciso ll do Art. 24 daLei 8.666/93, RATIFICO a DTSPENSA DE LtctTAÇÃo no os¿/zo 21, cujoobjeto éa contratação de empresa para fornecimento de etiquetas adesivas de identificaçáo patrimonial, atendendo asnecessidades do Departamento de Administração e Planejamento, nos termos da documentaçäo acostada ao processo
Administrativo no 240 12021 .

A contratação deverá ser concretizada nos.termos da elaboração efetuada pela Comissão permanente de Licitação
nomeada pela Portaria 

10_6,597 de primeiro de outubro de dois mjle vinte e um, como segue:
contratada: MINAS PLACA LTDA, inscrita no cNpJ no 11.216.s18/0001-79.
Valor Total: R$ 1.290,00 (um mil e duzentos e noventa reais).
Pagamento:o pagamento será realizado até o 15'(décimo quinto)dia útildo mês subsequente à emissão da nota fiscal.

Marmeleiro, 22 de novembro de 2021 .

Paulo Jair Pilati
Prefeito

Avlso DE LlclrAçÃo PREGÃo ELETRôNtco No 136/2021 - pMM - EXcLUStvo pARA ME E
EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2161202I -LIC

TIPO: Menor preço global por item.
OBJETO: Contratação de empresa especia lizada e habilitada com o registro no órgão técnico competente e com

^profissionalJnidade de
técnico legalmente habilitado pelo CONFEA, para realizar a fiscalização de parcela da obra de construção de
Saúde da F mília na Comunida de Novo Progresso, referente as instalações elétricas e de cabeamento

estruturado, conforme especificaçöes e quantidades constantes no Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA.
RECE IMENTO DAS PROPOSTAS:

Marmeleiro, 22 de novembro de 2021

Everton Leandro Camargo Mendes
Pregoeiro Suplente

Avlso DE LlclrAçÃo PREcÃo pRESENctAL No 1g7tzo21 - pMM pRocEsso
ADM|N|STRAT|VO No 217 t2021 .LtC

MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.

. LGP Dlárto ofictal Asstnado Eletrontcamente com Cert¡ficado padrão tCp-

E[úlStt Bresil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a
i i; ,=¡ Medlda Provtsórla 22OO-2 do Art. loo de 24.08.01 da lCp-Brasil

O Municfplo de Marmelelro dá garantle da autentlcldade deste
documento, desde que vlsuallzado através de

httþ://www.marmeleiro.pr.sov.brl no link Dlárlo Ofìclal.

Página 16
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DIÁRro oFrcrAL ELETnôNrco

ruuNrcÍpro DE MARMELETRo - pan¡NÁ
TERçA-FEIR/49æD@ ANO: V

ATOS DO PODER EXECUTIVO
EDIÇAO N': 1116- 31 Pág(s)

A Prefeitura Municipal de Marmeleiro - PR, avisa aos interessados que realizará no dia 07 de dezembro de 2021 as 14:00horas, a abertura da licitação para contratação de empresa espåãiatizaoa e licenciada para recolhimento, transporte,tratamento e destinaçäo final de-.carcaças de bovinos mortos n" ron" rural de Marmeleiro/pR, por meio do processo decompostagem, conforme especificaçöes e quantidades constantes no Anexo I - Termo De Referência.Data para en!1ega dos documenios de credenciamento e dos envelopes de proposta e habilitação: dia 07 dedezembro de 2021 com início às 14:00 horas,
Local da realizaçäo da Sessão Pública do pregão: Prefeitura Municipal de Marmeleiro, Avenida Macali, no 25S - centro,Marmeleiro Estado do paraná, sala de reuniées.
Edital na lntegra: a disposição dos interessados no setor de Licitações e Contratos, no mesmo endereço acima e no site@
INFORMAçOES: (a6) gSzS-9107 ou (46) 3S2s-Bi0S

Marmeleiro, 22 de novembro de 2021 .

iverton Leandro Gamargo Mendes
Pregoeiro Suplente

EDITAL DE LlclrAçÃo TOMADA DE pREços No 001/2021 - ptrtM pRocESSo
ADM I N lsrRArlvo No 207 t 2021 -Llc Res u lreo-o o e ¡ u lonueruro È ClÀéé niðÀCÃo

Em cumprimento ao disposto no art. 1og, parágrafo 1o da Lei 8.666/93 torna-se público o resultado da licitação em epígrafe,cuja classificação dá-se da seguinte forma:
A empresa AMG ENGENHARIA ElRELl, inscrita no CNPJ n" 17.681.193/0001-96, vencedora com preço global de R$248'965'8'1 (duzentos e quarenta e oito mil novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavo)

Marmeleiro, 22 de novembro de 2021 .

Ricardo Fiori
Presidente da CPL
Portaria 6.597 de 0111012021

EXTRATO PARA PUBLICAçÄO COTTRATO N.o 133/2021 (tnexigibitidade No o25t2o2r . pMM)

/ICoNTRATANTE: MUNtCf pto DE MARMELETRO
]ONTRATADA: MERCEDES-BENZ Do BRASIL LTDA

9BiETPj aquisþão de veÍculos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de ônibus Rural Escolar (ORE) eOnibus Urbano Escolar Acessível (ONUREA).
VALoR TOTAL: de 19 91]1700,00 (oitocentos e dezessete mile setecentos reais).
PRAZo DE EXEcUÇÃo e vtcÊruclA: 280 (duzentos e oitenta) dias, contados dá emissão da ordem de serviço.DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 10 de novembro de'2021.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do paraná.

Marmeleiro, 10 de novembro de 2021.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

EDITAL No 012212021 lMPoslçÃo DE pENALTDADE DE ADvERTÊNcA
A AUToRIDADE DE TRÂNS|TO, deste município, no uso de suas atribuiçöes legais conferidas pela Lei no g.503/92
(Código de Trânsito Brasileiro).
NOTIFICA
2T695ODEPARTAMENTO MARMELEIRENSE DE TRÂNSITO

Diárlo Oflclal Asslnado Eletronlcamente com Certlflcado padrão lCp_
Brâsil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a

Medlda Provlsória z2OO-2 do Art. loe de 24.08.01 da lcp_Bras¡l

o Munlclplo de Marmelelro dá garanfla da autentlcldade deste
documento, desde que vlsuâllzado atrãvés de

http://www.marmelei¡o.p¡.aov.brl no llnk Dlárlo Oficlal.
I
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Detalhes processo licitatório

;dnùr

Volta:

NrÒ

Êntidade Executora i VUrulCÍptO DE MARMELEIRO

N0 licitaçäoidispensa/inexiqibllidade* t37

Modal¡dade* Pregão

Número edital/pr".."". ;|iiloii 
".* -- ' - -;

.l .i

Instituìção Financeira

Contrato de Empréstirno

Þescrição Resumidð do objetoÝ ,contratação d";;,.;; *p..'rlir*" I r¡..n.¡u¿u pu* ,'..orn¡r"nto, tru,,.port ,
I tratamento e destinaçâo final de carcaças de bovinos mortos na zona rural de
Marmelciro/PR, por mclo do proccsso de compostügcm

Forma de Avalição Menor Preço

Dotaçåo Orçamenhírla* 205833903982990

Preço máxlmo/Referêncla de preço - i 165.49g,30
Rçx '' '

Data cfe Lançamento do Ed¡rat iriìrriÀo,
Dðta da Abertura das Propostas :zlltvzozt i

i.i
Datâ da Abeftut? das P¡opostas, 

i

.'''.''.'.''.'''','''.'''''i

Data de Lançamento do Edltal

Þata da Abeftura das Propostas

Ano* j 2s21 
i

Dðta Registro

Data Registro

Há ltens exclusivos pâra EPP/ME? Náo

Há cot¿r de partìcipação para EPP/ME? Não

Trata-se de obra conì exigência de subcontratação cle EpplMË? Não

Há prior'ìdade para aquisições de nticroempresas regionats ou locais? N¿io

Data Cancelarnento

CPF:8148028931 (&SAU)

Percentuäl de partlcl¡ração: 0,00

https://servicos.tce.pr.gov.brÆcEpFl/Municipal/aml/Detalhesprocessocompra.aspx
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