
MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNP] Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Planalto-Pr, 19 de Julho de 2018. 

DE: Rudinei Paulo Marques Correa - Secretaria Municipal de Administração 

PARA: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito, 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente 
autorização objetivando a contratação de empresa especializada visando à execução 
de serviços de recapagem de pneus destinados a manutenção regular de frota de 
máquinas e veículos do Município de Planalto-PR de Planalto. Conforme abaixo: 
rLOTE 01 

1 IRecapagem a frio pneu convencional! 12 
7.50x16 liso mínimo 12mm Referência' 
Vipal VL10L, Borex BDL, Tipler RDT38 

UN 250,00 3.000,00 

2 IRecapagem a frio pneu convencional! 32 
750x16 borrachudo, mínimo 12mm, 
Referência Vipal VT50L, Borex BDT1, 
Tipler RDT72 

UN 257,00 8.224,00 

3 IRecapagem a frio pneu convencional! 20 
900x20 liso, mínimo 12mm, referência 
Vipal VLlOL, Borex BDL, Tipler RDT38 

UN 370,00 7.400,00 

4 IRecapagem a frio pneu convencionall 20 
900x20 borrachudo, mínimo 14mm, 
referência Vipal VT50L, Borex BDT1, 
Tipler RDT72 

UN 380,00 7.600,00 

5 IRecapagem a frio pneu convencional! 20 
1.000x20 liso, mínimo 14mm, referência 
Vipal VL10L, Borex BDL, Tipler RDT38 

UN 380,00 7.600,00 

6 !Recapagem a frio pneu convencional! 20 
jl.000:20_ b01:rachudo, mínimo 14mm,1 

referencia V1pal VTSOL, Borex BDT1,! 
Tipler RDT72 1 1 1 i __J 

1 7 l~ecapage3:11 a frio pneu rad~al ~ .000~20 80 , UN 1 400,00 _ 32.000,00\ 
jhso, mírumo 14mm, referencia V1pal 

UN 389,00 7.780,00 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

VM530L, Borex BXm1, Tipler RT84 
8 Recapagem a frio pneu radial 1.000R20 40 UN 415,00 16.600,00 

borrachudo, mínimo 19mm, referência 
Vipal VWHL, Borex BX01L, Tipler RT86 

9 Recapagem a frio pneu radial 20 UN 298,00 5.960,00 
215/75R17.5 liso, mínimo 14mm, 
referência Vipal VM530L, Borex BXM1, 
Tipler RT84 

10 Recapagem a frio pneu radial 20 UN 305,00 6.100,00 
215/75R17.5 borrachudo, mínimo 
12mm, referência Vipal VZE1, Borex 
BXL8, Tipler RT32 

11 Recapagem a frio pneu radial 50 UN 400,00 20.000,00 
275 / 80R22.5 liso, mínimo 14mm, 
referência Vipal VM530L, Borex BXM1, 
Tipler RT84 

12 Recapagem a frio pneu radial 40 UN 413,00 16.520,00 
275/80R22.5 borrachudo, mínimo 
19mm, referência Vipal VWHL, Borex 
BX01L, Tipler RT86 

13 Recapagem a frio pneu radial 12 UN 480,00 5.760,00 
295 / 80R22.5 liso, mínimo 14mm, 
referência Vipal VM530L, Borex BXM1, 
Tipler RT84 

14 Recapagem a frio pneu radial 12 UN 490,00 5.880,00 
295 / 80R22.5 borrachudo, mínimo 
19mm, referência Vipal VWHL, Borex 
BX01L, Tipler RT86 

15 Recapagem a frio pneu radial 10 UN 150,00 1.500,00 
165/70R13 liso, mínimo 8 mm, 
referência Vipal VP430L, Borex BXL5, 
Tipler RT22 

16 Recapagem a frio pneu radial 20 UN 150,00 3.000,00 
175/70R13 liso, mínimo 8 mm, 
referência Vipal VP430L, Borex BXL5, 
Tipler RT22 

17 Recapagem a frio pneu radial 20 UN 155,00 3.100,00 
175/70R14 liso, mínimo 8 mm, 
referência Vipal VP430L, Borex BXL5, 
Tipler RT22 

18 Recapagem a frio pneu radial 04 UN 160,00 640,00 
185/70R14 liso, mínimo 8 mm, 
referência Vipal VP430L, Borex BXL5, 
Tipler RT22 

19 Recapagem a frio pneu radial 16 UN 253,00 4.048,00 
- 

~ 

~ 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85. 750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ / 

205/75R16 liso, mínimo 8 mm, 
referência Vipal VP430L, Borex BXL5, 
Tipler RT22 

20 Recapagem a quente pneu 1400x24 60 UN 1.300,00 78.000,00 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho SGG / G2 

21 Recapagem a quente pneu 17.5 x 25 50 UN 1.595,00 79.750,00 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho SGG / G2 

22 Recapagem a quente pneu 18.4x30 08 UN 1.730,0 13.840,00 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho TM-95 

23 Recapagem a quente pneu 19,5x24 08 UN 1.598,00 12.784,00 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho TM-95 

24 Recapagem a quente pneu 23.1x26 04 UN 2.800,00 11.200,00 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho TM-95 

TOTAL GERAL 358.286,00 

O custo total estimado dos objetos solicitado, importa no 
valor aproximado de R$358.286,00(Trezentos e cinquenta e oito mil, duzentos e 
oitenta e seis reais). 

RUDINEI PAULOMARQUES CORREA 
Secretário Municipal de Administração 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. ORGÃO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Viação e Obras, 
Secretaria Municipal de Urbanismo, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria 
Municipal de Saúde .. 

2. OBJETO 
2.1. Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma 
de pneus, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos do 
município de Planalto - Pr, mediante processo licitatório, com previsão para 
aquisição total, durante a vigência do contrato, conforme necessidade das 
Secretaria, observadas as características e demais condições definidas neste edital 
e seus anexos. 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 
3.1. Rudinei Paulo Marques Corrêa - Secretário de Administração/Gabinete. 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO 
4.1. O município de Planalto, possui em sua frota de veículos, máquinas e 
equipamentos rodoviários, que demandam a utilização de grande fluxo de pneus, 
gerando um custo elevado para a aquisição de pneus novos, sendo a reforma dos 
pneus utilizados, com a substituição da banda de rodagem por nova camada, uma 
forma vantajosa para a administração municipal, pois reduz significativamente os 
custos com a reposição destes pneus. 
4.2. A demanda levantada para o presente processo licitatório, foi feita com base no 
fluxo de utilização deste serviço nos últimos 12 meses, gerando assim uma 
estimativa de utilização conforme expressa abaixo. 
4.3. O valor máximo para o item foi definido através do preço mínimo obtido entre 
três orçamentos solicitados pela Secretaria de Administração a empresas distintas, 
que seguem em anexo ao Termo de Referência, bem corno planilha de composição 
destes custos. 
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5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: 
5.1. 
LOTE: 1 

1 IRecapagem a frio pneu convencional 7.50x161 12 
liso mínimo 12mm Referência Vipal VLlOL, 
Borex BDL, Tipler RDT38 

UN 250,00 3.000,00 

2 IRecapagem a frio pneu convencional 750x16I 32 
borrachudo, mínimo 12mm, Referência Vipal 
VT50L, Borex BDTl, Tipler RDT72 

UN 257,00 8.224,00 

3 IRecapagem a frio pneu convencional 900x201 20 
liso, mínimo 12mm, referência Vipal VLlOL, 
Borex BDL, Tipler RDT38 

UN 370,00 7.400,00 

4 IRecapagem a frio pneu convencional 900x201 20 
borrachudo, mínimo 14mm, referência Vipal 
VT50L, Borex BDTl, Tipler RDT72 

UN 380,00 7.600,00 

5 IRecapagem a frio pneu convencional 1.000x20I 20 
liso, mínimo 14mm, referência Vipal VLlOL, 
Borex BDL, Tipler RDT38 

UN 380,00 7.600,00 

6 IRecapagem a frio pneu convencional 1.000x201 20 
borrachudo, mínimo 14mm, referência Vipal 
VT50L, Borex BDTl, Tipler RDT72 

UN 389,00 7.780,00 

7 IRecapagem a frio pneu radial 1.000R20 liso] 80 
mínimo 14mm, referência Vipal VM530L, Borex 
BXml, Tipler RT84 

UN 400,00 32.000,00 

8 IRecapagem a frio pneu radial 1.000R201 40 
borrachudo, mínimo 19mm, referência Vipal 
VWHL, Borex BXOlL, Tipler RT86 

UN 415,00 16.600,00 

9 IRecapagem a frio pneu radial 215/75R17.5 liso,! 20 
mínimo 14mm, referência Vipal VM530L, Borex 
BXMl, Tipler RT84 

UN 298,00 5.960,00 

10 IRecapagem a frio pneu radial 215/75R17.SI 20 
borrachudo, mínimo 12mm, referência Vipal 
VZEl, Borex BXLB, Tipler RT32 

UN 305,00 6.100,00 

11 IRecapagem a frio pneu radial 275/80R22.5 liso,1 50 
mínimo 14mm, referência Vipal VM530L, Borex 
BXMl, Tipler RT84 

UN 400,00 20.000,00 

12 IRecapagem a frio pneu radial 275/80R22.SI 40 413,00 UN 16.520,00 

2 
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borrachudo, mínimo 19mm, referência Vipal 
VWHL, Borex BXOlL, Tipler RT86 

13 Recapagem a frio pneu radial 295/80R22.5 liso, 12 UN 480,00 5.760,00 
mínimo 14mm, referência Vipal VM530L, Borex 
BXMl, Tipler RT84 

14 Recapagem a frio pneu radial 295/80R22.5 12 UN 490,00 5.880,00 
borrachudo, mínimo 19mm, referência Vipal 
VWHL, Borex BXOlL, Tipler RT86 

15 Recapagem a frio pneu radial 165/70R13 liso, 10 UN 150,00 1.500,00 
mínimo 8 mm, referência Vipal VP430L, Borex 
BXL5, Tipler RT22 

16 Recapagem a frio pneu radial 175/70R13 liso, 20 UN 150,00 3.000,00 
mínimo 8 mm, referência Vipal VP430L, Borex 
BXL5, Tipler RT22 

17 Recapagem a frio pneu radial 175/70R14 liso, 20 UN 155,00 3.100,00 
mínimo 8 mm, referência Vipal VP430L, Borex 
BXL5, Tipler RT22 

18 Recapagem a frio pneu radial 185/70R14 liso, 04 UN 160,00 640,00 
mínimo 8 mm, referência Vipal VP430L, Borex 
BXL5, Tipler RT22 

19 Recapagem a frio pneu radial 205/75R16 liso, 16 UN 253,00 4.048,00 
mínimo 8 mm, referência Vipal VP430L, Borex 
BXL5, Tipler RT22 

20 Recapagem a quente pneu 1400x24 60 UN 1.300,00 78.000,00 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho SGG/G2 

21 Recapagem a quente pneu 17.5 X 25 50 UN 1.595,00 79.750,00 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho SGG/G2 

22 Recapagem a quente pneu 18.4x30 08 UN 1.730,0 13.840,00 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho TM-95 

23 Recapagem a quente pneu 19,5x24 08 UN 1.598,00 12.784,00 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho TM-95 

24 Recapagem a quente pneu 23.lx26 04 UN 2.800,00 11.200,00 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho TM-95 

TOTAL GERAL 358.286,00 
Valor total para a contratação é de R$ 358.286,00 (Trezentos e cinquenta e oito 
mil e duzentos e oitenta e seis reais). 
5.2. Os valores máximos constantes nos objetos, referem-se aos materiais e mão 
de-obra necessários a realização dos serviços de reforma dos .pneus, conforme 

'',. 
1 
l 

3 
. 
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planilha anexa a este termo de referência, a qual deverá fazer parte constante do 
edital de licitação, bem como os projetos anexos. 

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1. A empresa vencedora do certame deverá recolher e entregar os pneus a serem 
recapados junto Borracharia na Secretaria de Viação e Obras no Município de 
Planalto - Pr., sem custos adicionais ao município. 
6.2. A empresa para se habilitar ao processo licitatório devera apresentar as 
certidões, autorizações e licenças exigidas pela legislação vigente que regre os 
serviços de recauchutagem de Pneus. 
6.3. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e 
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa. 
6.4. Não serão aceitos nenhum dos serviços que forem executados em desacordo 
com o solicitado pelo departamento responsável. 

7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
7.1. A execução do contrato será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada 
e avaliada pela Secretaria de Viação e Obras desta municipalidade. 

Planalto -vP,R. ,,· .. ·1. 9.·· de Julho de 2018 !t\ , 1 ', • . 
l i, 

I i\' ' 
1 . i 

Rudinei Paulo Marques Corrêa 
Secretário Municipal de Administração/Gabinete 

\ ~- '/ 
:-r,i...o;·, . -~ --:.-L. .s> , 1.i. 

.,--Inácio José Wêrle 
Prefeito Municipal 

l 
(./ 
' 

4 



A L Staczewski e Filho Recapadora Pardal Sulreal Comercio de 
Descrição Qtde Unid. Ltda Ltda Pneus Ltda Item 

Unitario Total Unitário Total Unitario Total 
Recapagem a frio pneu convencional 
7.50x16 liso mínimo 12mm 

12 UN 320,00 3.840,00 250,00 3.000,00 251,00 3.012,00 1 
Referência Vipal VL10L, Borex BDL, 
Tipler RDT38 

Recapagem a frio pneu convencional 
750x16 borrachudo, mínimo 12mm, 

32 UN 350,00 11.200,00 260,00 8.320,00 257,00 8.224,00 2 
Referência Vi pai VTSOL, Borex BDT1, 
Tipler RDT72 

Recapagem a frio pneu convencional 
900x20 liso, mínimo 12mm, 

20 UN 470,00 9.400,00 370,00 7.400,00 378,00 7.560,00 3 
referência Vipal VL10L, Borex BDL, 
Ilnler RDT38 
Recapagem a frio pneu convencional 
900x20 borrachudo, mínimo 14mm, 

20 UN 485,00 9.700,00 380,00 7.600,00 385,00 7.700,00 4 
referência Vipal VTSOL, Borex BDT1, 
Tipler RDT72 

Recapagem a frio pneu convencional 
111"\ 1.000x20 liso, mínimo 14mm, 

20 UN 490,00 9.800,00 380,00 7.600,00 383,00 7.660,00 referência Vipal VL10L, Borex BDL, 
Tioler RDT38 

Recapagem a frio pneu convencional 
1.000x20 borrachudo, mínimo 

20 UN 500,00 10.000,00 390,00 7.800,00 389,00 7.780,00 6 
14mm, referência Vipal VTSOL, Borex 
BDT1, Tipler RDT72 

Recapagem a frio pneu radial 
1.000R20 liso, mínimo 14mm, 

80 UN 520,00 41.600,00 400,00 32.000,00 408,00 32.640,00 7 
referência Vi pai VM530L, Borex 
BXml Tioler RT84 
Recapagem a frio pneu radial 
1.000R20 borrachudo, mínimo 

40 UN 560,00 22.400,00 415,00 16.600,00 421,00 16.840,00 8 
19mm, referência Vipal VWHL, Borex 
BX01L Tioler RT86 
Recapagem a frio pneu radial 
215/75R17.5 liso, mínimo 14mm, 

20 UN 350,00 7.000,00 300,00 6.000,00 298,00 5.960,CIO 9 
referência Vipal VM530L, Borex ~ 
BXM1 Tlpler RT84 
Recapagem a frio pneu radial 
215/75R17.5 borrachudo, mínimo 

20 UN 375,00 7.500,00 310,00 6.200,00 305,00 6.100,00 10 
12mm, referência Vipal VZE1, Borex 
BXL8 Tioler RT32 
Recapagem a frio pneu radial 
275/80R22.5 liso, mínimo 14mm, 

50 UN 530,00 26.500,00 400,00 20.000,00 408,00 20.400,00 11 
referência Vi pai VM530L, Borex 
BXM1 _Tioler RT84 
Recapagem a frio pneu radial 
275/80R22.5 borrachudo, mínimo 

40 UN 550,00 22.000,00 415,00 16.600,00 413,00 16.520,00 12 
19mm, referência Vipal VWHL, Borex 
BX01L Tioler RT86 
Recapagem a frio pneu radial 
295/80R22.5 liso, mínimo 14mm, 

12 UN 540,00 6.480,00 480,00 5.760,00 488,00 5.856,00 13 
referência Vi pai VM530L, Borex 
BXM1 Tipler RT84 
Recapagem a frio pneu radial 
295/80R22.5 borrachudo, mínimo 

12 UN 560,00 6.720,00 490,00 5.880,00 494,00 5.928,00 14 
19mm, referência Vipal VWHL, Borex 
BX01L Tioler RT86 



Recapagem a frio pneu radial 
165/70R13 liso, mínimo 8 mm, 

15 
referência Vipal VP430L, Borex BXL5, 

10 UN 150,00 1.500,00 150,00 1.500,00 153,00 1.530,00 

Tioler RT22 
Recapagem a frio pneu radial 
175/70R13 liso, mínimo 8 mm, 16 
referência Vipal VP430L, Borex BXL5, 20 UN 150,00 3.000,00 155,00 3.100,00 158,00 3.160,00 

Tioler kT22 
Recapagem a frio pneu radial 
175/70R14 liso, mínimo 8 mm, 17 
referência Vipal VP430L, Borex BXL5, 20 UN 155,00 3.100,00 160,00 3.200,00 164,00 3.280,00 

Tioler RT22 
Recapagem a frio pneu radial 
185/70R14 liso, mínimo 8 mm, 18 
referência Vipal VP430L, Borex BXL5, 

4 UN 160,00 640,00 170,00 680,00 171,00 684,00 

Tioler RT22 
Recapagem a frio pneu radial 
205/75R16 liso, mínimo 8 mm, 19 
referência Vipal VP430L, Borex BXL5, 16 UN 280,00 4.480,00 255,00 4.080,00 253,00 4.048,00 

Tipler P.T22 

Recapagem a quente pneu 1400x24 
20 borrachudo, mínimo 24mm, 60 UN 1.380,00 82.800,00 1.300,00 78.000,00 1.330,00 79.800,00 
~ referência Desenho SGG/G2 

Recapagem a quente pneu 17.5 x 25 
21 borrachudo, mínimo 24mm, 50 UN 1.630,00 81.500,00 1.600,00 80.000,00 1.595,00 79.750,00 

referência Desenho SGG/G2 

Recapagem a quente pneu 18.4x30 
22 borrachudo, mínimo 24mm, 8 UN 1.850,00 14.800,00 1.750,00 14.000,00 1.730,00 13.840,00 

referência Desenho TM-95 

Recapagem a quente pneu 19,5x24 
23 borrachudo, mínimo 24mm, 8 UN 1.650,00 13.200,00 1.600,00 12.800,00 1.598,00 12.784,00 

referência Desenho TM-95 
- 

Recapagem a quente pneu 23.lx26 
24 borrachudo, mínimo 24mm, 4 UN 2.980,00 11.920,00 2.800,00 11.200,00 2.835,00 11.340,00 

referência Desenho TM-95 

Total 411.080,00 359.320,00 362.396,00 
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PROPOSTA DE PREÇOS 
/1 

//IY} » , ( . / 

CNPJ:"·/c·:<s,, lr'I L(l /-·, 
/> ,<'-- (,,.- ,·'""lo '~ CIDADE: r· 1/ • ..._,., ,~ ,, 1_ • • ,:, ESTADO:PR 

OBJETO: visando a contratação de empresa especializada para execução de 
serviços de reforma de pneus, destinado a manutenção regular da frota de máquinas 
e veículos, deste Município de Planalto, pelo período de 12 meses, conforme abaixo 
segue: 

PRODUTO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. R$ TOTAL R$ 
Recapagem a frio pneu convencional 12 UN 
7.50x16 liso mínimo 12mm Referência ,..., ~ 
Vipal VLlOL, Borex BDL, Tipler RDT38 ,...__!·e, r·;, ; 

Recapagem a frio pneu convencional 32 UN 
750x16 borrachudo, mínimo 12mm, 
Referência Vi pai VTSOL, Borex BDTl, -. ·:, r/r/ ··::f::.. •. ' , 
Tipler RDT72 
Recapagem a frio pneu convencional 20 UN 
900x20 liso, mínimo 12mm, referência . .•' ,,.. . .,,.. [; 

. r../ ··./_ / 
Vipal VLlOL, Borex BDL, Tipler RDT38 
Recapagem a frio pneu convencional 20 UN 
900x20 borrachudo, mínimo 14mm, 

. //:/ e~/ referência Vipal VTSOL, Borex BDTl, Tipler .. \/ . . ._./ 

RDT72 

Recapagem a frio pneu convencional 20 UN 
l.000x20 liso, mínimo 14mm, referência jr i ./")/j 
Vipal VL10L, Borex BDL, Tipler RDT38 . .. ·~ "~-/ 

Recapagem a frio pneu convencional 20 UN 
l.000x20 borrachudo, mínimo 14mm, 

' . 
r' ·,./ referência Vipal VTSOL, Borex BDTl, Tipler ·-< ~ ,:,,!_ . ,--~- _, 

RDT72 

Recapagem a frio pneu radial l.OOOR20 80 UN 
liso, mínimo 14mm, referência Vi pai ()/) 
VM530L, Borex BXml, Tipler RT84 

Recapagem a frio pneu radial 1.000R20 40 UN 
borrachudo, mínimo 19mm, referência :J / ,~ (_) 
Vipal VWHL, Borex BX01L, Tipler RT86 
Recapagem a frio pneu radial 20 UN 
215/75R17.5 liso, mínimo 14mm, (/j referência Vipal VM530L, Borex BXMl, 



MUNICIP/0 DE PLANALTO 
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Tipler RT84 
Recapagem a frio pneu radial 20 UN 
215/75R17.5 borrachudo, mínimo 12mm, 
referência Vipal VZEl, Borex BXL8, Tipler ~- 

'- 

RT32 

Recapagem a frio pneu radial 50 UN 
275/80R22.5 liso, mínimo 14mm, 

()(; referência Vipal VM530L, Borex BXMl, /. 

Tipler RT84 
Recapagem a frio pneu radial 40 UN 
275/80R22.5 borrachudo, mínimo 19mm, 

/ 
referência Vi pai VWHL, Borex BXOll, - j ' - / Tipler RT86 
Recapagem a frio pneu radial 12 UN 
295/80R22.5 liso, mínimo 14mm, -: referência Vipal Vf\11530L, Borex BXMl, 
Tipler RT84 
Recapagem a frio pneu radial 12 UN 
295/80R22.5 borrachudo, mínimo 19mm, 

. ~; , / . -. / referência Vi pai VWHL, Borex BXOlL, , ·- - '- ' 
Tipler RT86 

Recapagem a frio pneu radial 165/70R13 10 UN 
liso, mínimo 8 referência Vi pai ., mm, , ....• - VP430L, Borex BXLS, Tipler RT22 

Recapagem a frio pneu radial 175/70R13 20 UN 
liso, mínimo 8 mm, referência Vi pai / --.-· / 
VP430L, Borex BXLS, Tipler RT22 

• ) '"a :__.../,_ ,r 

Recapagem a frio pneu radial 175/70Rl4 20 UN 
liso, mínimo 8 mm, referência Vi pai 

,•" / ·- VP430L, Borex BXLS, Tipler RT22 

Recapagem a frio pneu radial 185/70Rl4 04 UN 
liso, mínimo 8 mm, referência Vi pai j .; 
VP430L, Borex BXL5, Tipler RT22 - ~ 

Recapagem a frio pneu radial 205/75R16 16 UN 
liso, mínimo 8 mm, referência Vi pai -<"" 

- ~-, ''"'i [. .• ' / VP430L, Borex BXL5, Tipler RT22 
Recapagem a quente pneu 1400x24 80 UN 
borrachudo, mínimo 24mm, referência ' / / 
Desenho SGG/G2 ;,:.. ....... 

Recapagem a quente pneu 17.5 x 25 80 UN 
borrachudo, mínimo 24mm, referência /_ - I , 
Desenho SGG/G2 ,, 

Recapagem a quente pneu 18.4x30 08 UN 
borrachudo, mínimo 24mm, referência / ~ ;/J(; Desenho TM-95 
Recapagem a quente pneu 19,5x24 08 UN L~/-- ;:·· 

f "\ \ 1 

-l)..11 
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borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho TM-95 

Recapagem a quente pneu 23.lx26 04 UN 
borrachudo, mínimo 24mm, referência = :/,, J ,,f-:__...: •. 

Desenho TM-95 

TOTAL R$ 

VALORTOTAL:R$~~~~~~~~ 

VALIDADE DA PROPOSTA: ~~;~ ·~ · ;.>r-~ 

. 1 

DATA: 1 
\ • .1 C ' r\ 

ASSINATURA COM CARIMBO 

085: Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do 
Município de Planalto, podendo ser usado para preenchimento. Pedimos 
preferencialmente que seja usado modelo próprio timbrado pela empresa. 

r01.620. 769/0001-75, 
RECAPADORA PARDAL 

LTDA 
Rod. PR-483, 932 

Marrecas - CEP 85601-195 
L Francisco Beltrão - Paraná .J 

OJ2 



SULREAL Comércio de Pneus Ltda. 
PNEUS -- CÂMARAS - RECAPAGENS 

PROPOSTA DE PREÇOS 
I PRODUTO ··- IQUANTIDÃDIUNIDAOE 

IRecapagem a ·f;;o pn;;u convenci~~~r-!2 UN 
7.50x16 liso mínimo 12mm Referência! 
Vipai VL10l, Borex BDL, Ttpler RDT38 ! 
--·------ . -----t 

Recapagem a frio pneu convenciona!!. 
750x16 borrachudo, mínimo 12mm, 
Referência Vipal VT50l, Borex BDT1, 
Tipler RDT72 

257,00 

PREÇO UNIT. 1. T. OTAL R:f~l 
R$ 1 ···---· 

251,00 l 
1 

32 UN 

20 

1 

1- 378,00 1.--~ 
. UN ' 385,00 1 1 

···r- 
i 

Recapagem a frio pneu convencional 
900x20 liso, mínimo 12mm, referência 
Vipal VL10l, Borex BDL, Típler RDT38 

20 

Recapagem a frio pneu convenciona! 
900x20 borrachudo, mínimo 14mm,j 
referência Vipa] VTSOI., Borex BDT1,! 
ipler RDJ72 __ [ 

convencionaf ___ 20 UM t 
mo 14mm,j 383,00 
, 8orex BDL, 

---·- +-------··- 
convencional 20 1 UN 1 

! 
ínimo 14mm, ... _LS,00 Borex BDTl, 

uli::.l 1 11flf!R")()1 Q(1 11~.f ! ""º,00 

-- 

Recapagem a frio pneu 
1.000x20 Hso, mfn 
referência Vipal VllOL 
[Fipler RDT38 
---·· ~ 
Recapagem a frio pneu 
1.000x20 borrachudo, m 
referência Vipa! VTSOL, 
[Tipler RDT72 

Recapagem a frio pneu.r -.----··--, -- L" ~-.,., 
liso, mínimo 14mm, referência Vipal 
M530L, Bore~ BXml, !ipler RT84 ·- 

Recapagem a frio pneu radial 1.000R20:_ 41 UN l_' 
borrachudo, mínimo 19mm, referência 421,00 · 
Vipal VWHL, Borex BX01L, Tipler RT86 f j__ 
------·········--·· ... ·····---'---- ····--- ·---··· ···--- 

CNPJ: 8l.478.5l3/000l-04 LE. 31603062-96 
VIA LATERAL DOR!CO TARTARl - N°. 5830 FONE: 46- 32253200 E 3224-5400 
85503-310 PATO BRANCO PARAN.I\.. 

E-mail: su!.pneu.s(@hotmail.com 



SULREAL Comércio de Pneus Ltda, 
PNEUS--CÀ.MARAS- RECAPAGENS 

.------------···---------·····-~-------,------,------~--..... 
Recapagem a frio pneu radial 
215/75R17.5 !iso, rmrumo 14mm, 
referência Vipa! VM530L, Borex BXM1, 
Tip!er RT84 

Recapagem a frio pneu radiaf 
175/70R13 liso, mínimo 8 mm, 
referência, Vipal VP430L, Borex BXLS, 
Ipler RT22 

Recapagem 
175/70R14 

I UN I 
-··-··· 1 

UN 

408,00 

413,00 

298,00 

20 
----+----·· ··----+----------! 

305,00 

E-mail: sul.pneus@hotmail.com 

20 

50 UN 

Recapagem a frio pneu radial 
215/75R17.5 borrachudo, rrunrrno 
12mm, referência VipaJ VZEl, Borex 
BXL8, Tipler RT32 ----....-----..-...-·-····· . -1-·-··--+-------l 
Recapagem a frio pneu radial 
275/80R22.5 liso, rnimmo 14mm, 
referência Vipa! VM530L, Borex BXMl, 
Tipler RT84 -··'"·~---------""·"-··-·--- -+--- -··-·- 
Recapagem a frio pneu radia 
275/80R22.5 borrachudo, mirurno 
h9mm, referência Vipal VWHL, Borex 
!sxo1L, Tipler RT8G ···- .. ------, . _ 
Recapagem a frio pneu radia! 12 ·1N 
2. 95/80R22.5 liso, rrurumo 14mm, •. 488,00 
referência Vipa! VM530L, Borex BXMl, 
fip!er RT84 1 , i 
Recapagem a frio pneu radiai 12 1 UN 1 ..., 
295/80R22.5 borrachudo, rmrumo l i 
19mm, referência Vipal VWHL, Bore 1 
BX01L, Tipler RT86 _L__ 
Recapage~ a frio pneu radia!J 10 
165/70R13 liso, mínimo 8 mm,1 
referência Vipaí VP430L, B. orex BXLS,1 
lpler RT22 

40 UN 

494,00 

UN 

2(,r-~ 158,00 ···--···- 

a frio pneu radialj 20 ! UN . 
Hso, mínimo 8 mm,1 L' 

referência Vipa! VP430l, Borex BXLS,l 1, Tlpler RT22 '--'--·----- ········- ·-----~----~ 

153,00 

CNPJ: 8! .478.513!0001-04 l.E. 3 l.603062-96 
VIA LATERAL DORICO TARTARI Nº. 5830 FONE: 46 -- 32253200 E 3224-5400 
&5503-3JO PATO BRANCO PARANA. 

164,00 

OJ<-t 



1 
SULREAL Comércio de Pneus Ltda. 
PNEUS C.Â.MARAS- RECAPAGENS 

·--··-- .. ~-~ 
Recapagem a frio pneu radia!! 04 

1 

UN 
185/70R14 liso, mfnímo 8 mm, 1111,00 
referência Vipal VP430L, Borex BXLS, 
TiplerRT22 
Recapagem a frio pneu radial 16 l UN 
205/75R16 liso, rmrumo 8 mm, ' 1253,00 . 
referência Vipal VP430L, Borex BXLS, 
Tipler RT22 --.----· l Recapagem a quente pneu 1400x241 80 UN 
borrachudo, mínimo 24mm, referência! 11.330,00 
,,Desenho SGG/62 

UN .. 1 1.595,00 1 Recapagern a quente pneu 17.5 x 25 80 1 
1 

borrachudo, mínimo 24mrn, referênci 
Desenho SGG/G2 

~«<>" • v·v·-""·-~-,-.·,. ·· < 

Recapagern a quente pneu 18.4x:30l 08 
[ 

UN 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 1 l.730,00 
Desenho TM-95 
Recapagem a quente pneu 19,5x24 08 UN 
borrachudo, mínimo 24mm, referência ! 1 1.598,00 ' Desenho TM-95 
Recap;g~~ a quent~ pneu 23.1x261 04 

\ 
UN 

orrachudo, mínimo 24mm, referência] 1 2.835,00 
nhoTM-95 
__ ,.. __ .,..,,_..,, ""v,.o,-•.V-.---"·"·-"""w ,-.-----·-···---······.J;. -----· 

TOTAL 

Validade da Proposta:45 Dias. 

.., 
~TOSF.ANCO 

CNPJ: 8l.478.5!3í000i-04 LE. 31603062-96 
VIA LATERAL DORICO L<\RTARI - N". 5830 FONE: 46 ···· 32253200 E 3224-5400 
85503-310 PATO BRANCO PAR..\NÁ. 

E-mail: sui.pneus(iijhotmail.com 



Rudinei P. M. Correa 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Sul Pneus - Faturamento <faturamento@sulpneuspb.com.br> 
quinta-feira, 19 de julho de 2018 14:43 
rudinei.correa@planalto.pr.gov.br 
ORÇAMENTO - SULPNEUS 
ORÇAMENTO SULPNEUS.pdf 

BOA TARDE 

SEGUE ORÇAMENTO NO ANEXO 

*FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO* 

ANDRÉ MARTIGNONI 
SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA 
TEL: 46 3225 3200 

~ATO BRANCO - PR 

VIPAL A 
~HAS 

REGISTRO INMETRO Nº 000226/2018 

@ntinental~ 

1 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

PROPOSTA DE PREÇOS 

EMPRESA: A L STACZEWSKI E FILHO L TOA 

ENDEREÇO: RUA LUIZ GERALDO HOLLEN 799 

CNPJ: 13.835.750/0001-25 

CIDADE: CAPANEMA ESTADO: PR 

OBJETO: visando a contratação de empresa especializada para execução de 
serviços de reforma de pneus, destinado a manutenção regular da frota de 
máquinas e veículos, deste Município de Planalto, pelo período de 12 meses, 
conforme abaixo segue: 

PRODUTO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT. R$ TOTAL R$ 

Recapagem a frio pneu convencional 12 UN 
7.50x16 liso mínimo 12mm Referência 320,00 3840,00 
Vipal VLlOL, Borex BDL, Tipler RDT38 

Recapagem a frio pneu convencional 32 UN 
750x16 borrachudo, mínimo 12mm, 350,00 11200,00 
Referência Vi pai VTSOL, Borex BDTl, 
Tipler RDT72 

Recapagem a frio pneu convencional 20 UN 
900x20 liso, mínimo 12mm, referência 470,00 9400,00 
Vipal VLlOL, Borex BDL, Tipler RDT38 

Recapagem a frio pneu convencional 20 UN 
900x20 borrachudo, mínimo 14mm, 
referência Vipal VTSOL, Borex BDTl, Tipler 485,00 9700,00 

RDT72 

Recapagem a frio pneu convencional 20 UN 
l.000x20 liso, mínimo 14mm, referência 490,00 9800,00 
Vipal VLlOL, Borex BDL, Tipler RDT38 

Recapagem a frio pneu convencional 20 UN 
l.000x20 borrachudo, mínimo 14mm, 500.00 10000,00 
referência Vipal VTSOL, Borex BDTl, Tipler 
RDT72 

Recapagem a frio pneu radial l.OOOR20 80 UN 
liso, mínimo 14mm, referência Vi pai 520,00 41600,00 
VM530L, Borex BXml, Tipler RT84 

Recapagem a frio pneu radial l.OOOR20 40 UN 
borrachudo, mínimo 19mm, referência 560,00 22400,00 
Vipal VWHL, Borex BXOlL, Tipler RT86 

Recapagem a frio pneu radial 20 UN 
215/75R17.5 liso, mínimo 14mm, 350.00 7000,00 
referência Vipal VM530L, Borex BXMl, 

or~ 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

Tipler RT84 
Recapagem a frio pneu radial 20 UN 
215/75R17.5 borrachudo, mínimo 12mm, 375,00 7500,00 
referência Vipal VZEl, Borex BXL8, Tipler 
RT32 
Recapagem a frio pneu radial 50 UN 
275/80R22.S liso, mínimo 14mm, 530,00 26500,00 
referência Vipal VM530L, Borex BXMl, 
Tipler RT84 
Recapagem a frio pneu radial 40 UN 
275/80R22.5 borrachudo, mínimo 19mm, 550,00 22000,00 
referência Vi pai VWHL, Borex BXOlL, 
Tipler RT86 
Recapagem a frio pneu radial 12 UN 
295/80R22.5 liso, mínimo 14mm, 540,00 6480,00 
referência Vipal VM530L, Borex BXMl, 
Tipler RT84 
Recapagem a frio pneu radial 12 UN 
295/80R22.5 borrachudo, mínimo 19mm, 560,00 6720,00 
referência Vi pai VWHL, Borex BXOlL, 
Tipler RT86 
Recapagem a frio pneu radial 165/70R13 10 UN 
liso, mínimo 8 mm, referência Vi pai 150,00 1500,00 
VP430L, Borex BXL5, Tipler RT22 
Recapagem a frio pneu radial 175/70R13 20 UN 
liso, mínimo 8 mm, referência Vi pai 150,00 3000,00 
VP430L, Borex BXL5, Tipler RT22 
Recapagem a frio pneu radial 175/70R14 20 UN 
liso, mínimo 8 mm, referência Vi pai 155,00 3100,00 
VP430L, Borex BXL5, Tipler RT22 
Recapagem a frio pneu radial 185/70R14 04 UN 
liso, mínimo 8 mm, referência Vi pai 160,00 640,00 
VP430L, Borex BXL5, Tipler RT22 
Recapagem a frio pneu radial 205/75R16 16 UN 
liso, mínimo 8 mm, referência Vi pai 280,00 4480,00 
VP430L, Borex BXL5, Tipler RT22 
Recapagem a quente pneu 1400x24 80 UN 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 1380,00 110400,00 
Desenho SGG/G2 
Recapagem a quente pneu 17.S x 25 80 UN 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 1630,00 130400,00 
Desenho SGG/G2 
Recapagem a quente pneu 18.4x30 08 UN 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 1850,00 14800,00 
Desenho TM-95 
Recapagem a quente pneu 19,5x24 08 UN 1650,00 13200,00 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101 

borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho TM-95 

Recapagem a quente pneu 23.lx26 04 UN 2980,00 11920,00 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho TM-95 

TOTAL R$ 487.580,00 

VALOR TOTAL: R$: 487.580,00 

VALIDADE DA PROPOSTA: 12 meses 

DATA: 10/07/2018 

ASSINATURA COM CARIMBO 

OBS: Este documento é um modelo fornecido pelo setor de compras do 
Município de Planalto, podendo ser usado para preenchimento. Pedimos 
preferencialmente que seja usado modelo próprio timbrado pela empresa. 

\ 

1 



Rudinei Correa 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Douglas Staczewski <douglas@wln.com.br> 
quarta-feira, 11 de julho de 2018 08:03 
'Rudinei Correa' 
RES: Solicitação Orçamento para Licitação 
PROPOSTA DE PREÇO RECAPAGENS.docx 

SEGUE EM ANEXO 

~tt 
Douglas A. Staczewski 

De: Rudinei Correa [mailto:rudinei.correa@planalto.pr.gov.br] 
Enviada em: terça-feira, 19 de junho de 2018 22:31 
Para: douglas@wln.com.br 
Assunto: Solicitação Orçamento para Licitação 

Boa Noite 
~ 

Solicito com a máxima urgência os orçamentos como segue anexo. 

Grato 

Rudinei Paulo Marques Corrêa 
Secretário de Administração/ Gabinete 
Município de Planalto - Pr. 
46-3555-8100 / 46-3555-8108 

Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e 
acredita-se estar livre de perigo. 

1 

04.) 



MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNP] nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

JUSTIFICATIVA USO DO PREGÃO PRESENCIAL COMO MODALIDADE 
ATUAL 

A Secretaria de Planejamento e Supervisão, juntamente 
com a Secretaria de Administração do Município de 
Planalto vem por meio deste apresentar os motivos que 
levam a usar como modalidade PRESENCIAL os 
Pregões, instituídos pela lei federal 10.520/02, como 
segue: 

Nos termos do § 2° do artigo 1 ° do Decreto Federal nº 5.504, de 05 de 
agosto de 2005, apresenta-se justificativa para não utilização do Pregão, na sua 
forma Eletrônica, optando-se pela forma Presencial, como segue: 

Considerando que o supramencionado Decreto estabelece a 
obrigatoriedade da utilização da modalidade de licitação Pregão, nas licitações 
realizadas com a utilização de recursos repassados voluntariamente pela União; 

Considerando que o mesmo Decreto estabelece, também, a preferência 
pela utilização da modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, não estabelecendo, 
contudo, sua obrigatoriedade, frise-se, mas, tão somente, a obrigatoriedade da 
modalidade Pregão; 

Considerando, assim, que o Pregão Eletrônico demanda a necessidade da 
utilização de uma plataforma de uso e acesso específica, via internet; 

Considerando que a utilização do Pregão Presencial, em lugar do 
Eletrônico, consiste, também, na inviabilidade de se verificar, neste último, para um 
elevado número de licitantes, antes da fase de lances, a adequação dos serviços 
propostos ao que foi disposto no edital, conforme exige a Lei nº 10.520/02, em seu 
art. 4º, inc. VII. 

Considerando, no mais, que a opção pelo Pregão Presencial decorre da 
sua prerrogativa de escolha que possui a Administração, já que, como dito 
anteriormente, a Lei não obriga à utilização do Pregão Eletrônico, pois essa é uma 
alternativa do contratante quando o objeto for comum o bastante para ser 
completamente definido e encontrado no mercado, de forma simples e objetiva, 
inviabilizando uma verificação prévia das propostas de grande número de empresas, 
no Pregão Eletrônico. 

Considerando, ainda, que é sabido, e notório, que a realização do Pregão, 
na sua forma Eletrônica, tem acarretado alguns sérios problemas para os órgãos 
públicos de menor porte, a exemplo desta Prefeitura, especialmente no que tange ao 
cumprimento contratual, por conta, em grande parte, da distância, essa permitida na 
modalidade Eletrônica, e desinteresse posterior de licitantes, decorrente daquela, 
quando da adjudicação, vindo a resultar em prejuízo, em diversos aspectos, como 
econômico, material e temporal, para o órgão, o mesmo não ocorrendo quando do 
Pregão na sua forma Presencial, que demanda, e demonstra, maior interesse por 
parte dos municípios do estado do Paraná participantes, justamente pela 
necessidade da presença física do licitante, assegurando, geralmente, desta forma, 
a contratação; 



MUNICÍPIO DE PLANALTO 
CNPJ nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

Considerando, por fim, que o Pregão é a forma obrigatória de modalidade 
de licitação a ser utilizado, previsto na lei 10.520/02, sendo facultada como 
preferencialmente e não obrigatória o uso de tecnologia de informação, o que, 
efetivamente, aqui ocorre, tendo sido apenas, optado pela sua forma Presencial, o 
que, reitere-se, indubitavelmente, é permitido pela mesma legislação pertinente, haja 
vista que a lei e o Decreto 5.504/05 predito apenas estabelece a preferência pela 
forma Eletrônica nos casos de recursos vinculados à federação, e não sua 
obrigatoriedade, e sendo que o Pregão Presencial, além de mais prático, fácil, 
simples, direto e acessível, atinge o seu fim, e fim único de toda licitação, qual seja 
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, permitindo a 
participação de quaisquer interessados que atendam aos requisitos exigidos, e a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, mediante sessão 
pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais, além de ser 
eminentemente público e aberto, não resultando, desta forma, em qualquer prejuízo 
para a Administração, eis porque se justifica a inviabilidade da utilização do pregão 
na forma eletrônica, optando-se, como aqui se faz, pela utilização do Pregão 
Presencial. 

Planalto, 03 de agosto de 2018 

. R AUrl' ,,...._""T"',..... ,......,,...... A r""'\r-r'°' t.;t:.~. \.O• •.•.••••• ·-· •••• 

Secrétáric Munieípal de 'Planejamento e Supervisão 

2 
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Planalto-Pr., 06 de Agosto de 2018 

DE: Inácio José Werle - Prefeito Municipal 

Preliminarmente para a autorização solicitada para a 
contratação de empresa especializada visando a execução de serviços de recapagem 
de pneus destinados a manutenção regular de frota de máquinas e veículos do 
município de Planalto-PR, encaminhamos: 

PARA: Secretaria de Finanças; 
à fins de indicação de recursos de ordem orçamentária 
para fazer frente à despesa; 

PARA: Departamento de Materiais e Compras; 
à fins de elaboração da minuta do instrumento 
convocatório da licitação; 

PARA: Departamento Jurídico; 
à fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada. 

Cordialmente, 

.,,,;· ...:: I / 
/ A -------~ >-~~-:::: :e..:::;'?,. .... <-: ,,. ,_r _.,,_ ! 

INACIO JOSE WERLE 
Prefeito Municipal. 
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Planalto-Pr., 07 de Agosto de 2018 

DE: Secretaria de Finanças 

PARA: Prefeito Municipal 

~ Senhor Prefeito, 

Em atenção à solicitação visando à contratação de empresa visando à 
execução de serviços de recapagem de pneus destinados a manutenção regular de 
frota de máquinas e veículos do Município de Planalto, expedido por Vossa 
Excelência na data de 06/08/2018, informamos a existência de previsão de recursos 
orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da solicitação 
supra, sendo que o pagamento será efetuado através das Dotações Orcamentá · 

- - 
DOTAÇÕES 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

00250 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.39.00.00.00000 
00670 05.115.15.452.1501.2053 3.3.90.39.00.00.00000 
00720 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.39.00.00.00000 
00750 06.120.26.782.2601.1066 3.3.90.39.00.00.00000 
00990 07.121.12.361.1201.2036 3.3. 90.39 .00.00.00104 
01380 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.39.00.00.00000 
01560 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.39.00.00.00000 

.- .. \ 
Cordialmente, 

"/ 
I 

FABIO MICHEL MICHELON 
Secretário de Finanças 
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO 

Planalto-Pr., 07 de Agosto de 2018 

DE: Inácio José Werle 

PARA: Pregoeira/ Comissão de Licitações 

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo, 
Autorizo a Licitação sob a Modalidade Pregão Presencial PROCESSADO PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, pelo critério de julgamento de MENOR 
PREÇO POR ITEM, que tem por objeto à contratação de empresa especializada 
visando à execução de serviços de recapagem de pneus destinados a manutenção 
regular de frota de máquinas e veículos do Município de Planalto-PR, nos termos 
da Lei Federal n. º 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. º 8.666/93 
e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e LC 147 /2014 o Decreto 
Municipal n.º 2727 /2007 de 26/06/2007, e demais disposições legais. 

A Pregoeira e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 019 / 2018. 

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as 
providências necessárias. 

I 
INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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MINUTA EDITAL DE LICITAÇÃO Nº .... ./2018 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

"EXCLUSIVO ME-EPP" 

1-PREÂMBULO: 

1.1- O MUNICIPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e 
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela Portaria nº 
019/2018, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr. Inácio José Werle, de 
conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Decreto Municipal 
de nº 2727 /2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas 
alterações, Lei Complementar 123/06 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e 
demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de licitação, no dia ..... / .... .! ..... , às 
..... : ..... ( ..... ) horas, no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, nº 
1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
processada pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos constante no item 2 do 
presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos, sendo a presente 
licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM: 

1.1.1- O Município não tem obrigatoriedade de aquisição dos itens licitados, sendo apenas 
Registro de Preços para aquisição em eventual necessidade. 

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitação, 
deverão ser entregues no máximo até às : h { ) horas do dia ./ / . 

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de Planalto - 
www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone ( 46) 3555-8100 
Ramal 204, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitação do 
Município no endereço acima citado, de segunda a sexta feira, no horário das 07:30 às 11 :30 e 
das 13:00 às 17:00 h. 

2-DOOBJETO 

2.1- É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária visando à prestação de serviços 
de recapagem de pneus destinados a manutenção regular de frota de máquinas e veículos do 
Município de Planalto-PR, nas condições fixadas neste edital e seus anexos. 

1 IRecapagem a frio pneu convencional! 12 
7.50x16 liso núnimo 12mm Referência 
Vipal VL10L, Borex BDL, Tipler RDT38 

UN 3.000,00 250,00 
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2 Recapagem a frio pneu convencional 32 UN 257,00 8.224,00 750x16 borrachudo, mínimo 12mm, 
Referência Vipal VT50L, Borex BDTl, 
Tipler RDT72 

3 Recapagem a frio pneu convencional 20 UN 370,00 7.400,00 900x20 liso, mínimo 12mm, referência 
Vipal VLlOL, Borex BDL, Tipler RDT38 

4 Recapagem a frio pneu convencional 20 UN 380,00 7.600,00 900x20 borrachudo, mínimo 14mm, 
referência Vipal VT50L, Borex BDTl, 
Tipler RDT72 

5 Recapagem a frio pneu convencional 20 UN 380,00 7.600,00 1.000x20 liso, mínimo 14mm, referência 
Vipal VLlOL, Borex BDL, Tipler RDT38 

6 Recapagem a frio pneu convencional 20 UN 389,00 7.780,00 1.000x20 borrachudo, mínimo 14mm, 
referência Vipal VT50L, Borex BDTl, 
Tipler RDT72 

7 Recapagem a frio pneu radial 1.000R20 80 UN 400,00 32.000,00 liso, mínimo 14mm, referência Vipal 
VM530L, Borex BXml, Tipler RT84 

8 Recapagem a frio pneu radial 1.000R20 40 UN 415,00 16.600,00 borrachudo, mínimo 19mm, referência 
Vipal VWHL, Borex BXOlL, Tipler RT86 

9 Recapagem a frio pneu radial 20 UN 298,00 5.960,00 215/75R17.5 liso, mínimo 14mm, 
referência Vipal VM530L, Borex BXMl, 
Tipler RT84 

10 Recapagem a frio pneu radial 20 UN 305,00 6.100,00 215/75R17.5 borrachudo, mínimo 
12mm, referência Vipal VZEl, Borex 
BXL8, Tipler RT32 

11 Recapagem a frio pneu radial 50 UN 400,00 20.000,00 275 / 80R22.5 liso, mínimo 14mm, 
referência Vipal VM530L, Borex BXMl, 
Tipler RT84 

12 Recapagem a frio pneu radial 40 UN 413,00 16.520,00 275 / 80R22.5 borrachudo, mínimo 
19mm, referência Vipal VWHL, Borex 
BXOlL, Tipler RT86 

13 Recapagem a frio pneu radial 12 UN 480,00 5.760,00 295/80R22.5 liso, mínimo 14mm, 
referência Vipal VM530L, Borex BXMl, 
Tipler RT84 

14 Recapagem a frio pneu radial 12 UN 490,00 5.880,00 

2 

( '"' j 'e_ . ./' .~ 
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295/80R22.5 borrachudo, mínimo 
19mm, referência Vipal VWHL, Borex 
BX01L, Tipler RT86 

15 Recapagem a frio pneu radial 10 UN 150,00 1.500,00 165/70R13 liso, mínimo 8 mm, 
referência Vipal VP430L, Borex BXL5, 
Tipler RT22 

16 Recapagem a frio pneu radial 20 UN 150,00 3.000,00 175/70R13 liso, mínimo 8 mm, 
referência Vipal VP430L, Borex BXL5, 
Tipler RT22 

17 Recapagem a frio pneu radial 20 UN 155,00 3.100,00 175/70R14 liso, mínimo 8 mm, 
referência Vipal VP430L, Borex BXL5, 
Tipler RT22 

18 Recapagem a frio pneu radial 04 UN 160,00 640,00 185/70R14 liso, mínimo 8 mm, 
referência Vipal VP430L, Borex BXL5, 
Tipler RT22 

19 Recapagem a frio pneu radial 16 UN 253,00 4.048,00 205/75R16 liso, mínimo 8 mm, 
referência Vipal VP430L, Borex BXL5, 
Tipler RT22 

20 Recapagem a quente pneu 1400x24 60 UN 1.300,00 78.000,00 borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho SGG/G2 

21 Recapagem a quente pneu 17.5 x 25 50 UN 1.595,00 79.750,00 borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho SGG / G2 

22 Recapagem a quente pneu 18.4x30 08 UN 1.730,0 13.840,00 borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho TM-95 

23 Recapagem a quente pneu 19,5x24 08 UN 1.598,00 12.784,00 borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho TM-95 

24 Recapagem a quente pneu 23.lx26 04 UN 2.800,00 11.200,00 borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho TM-95 

TOTAL GERAL 358.286,00 

2.2- O valor maximo correspondente ao total do objeto é de R$ 358.286,00 (trezentos e 
cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais), conforme demonstrado no Anexo I, do 
presente ato convocatório. 

3 - DA ABERTURA: 

--------- < 

3 
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3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pelo(a) Pregoeiro (a), a 
ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo 
deste edital. 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR 
Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro - CEP: 85. 750-000. 
Planalto - PR 
DATA: / /2018. ----- 
HORA: : horas. --- 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

4.1- A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA 
-ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE -EPP, qualificadas como tais nos termos do art. 3º, 
da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Planalto - PR; 
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
e) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem 
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Planalto, 
bem como servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou 
empresa de que tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
d) pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da MICROEMPRESA - ME e 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, (LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014). 

4.3- Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica enquadrada nos 
termos do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e que atenda 
todas as exigências do presente Edital e seus anexos e apresentarem os documentos nele 
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e 
Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do Pregão, 
devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

5 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes): 

5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a) um 
representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir 
no procedimento licitatório no interesse da representada ( conforme modelo). 

5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, o credenciamento será 
efetuado da seguinte forma: , 

1. 

4 
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5.2.1 - No caso de sócio ou proprietário: 
5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de Sociedades Empresariais; 
5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações; 
5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de Empresário 
Individual; 

5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo 
(Anexo III); 

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar devidamente 
credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos 
seguintes documentos: 
5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo representante legal 
da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social; 
5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação da 
condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado; 
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo 
(Anexo III); 

Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as penas da Lei) 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo anexo). 

5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabilitação do proponente ou 
desclassificação de sua proposta. 

5.4 - Para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 e 
147/2014, conforme Anexo VI, as empresas participantes deverão apresentar: 
5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas 
ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VI. 
5.4.2- Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante, expedida em no 
máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura desta licitação. 

6-DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1): 

6.1- A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE Nº 1, deverá preferencialmente 
ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, ( conforme link: 
http://planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe ), e apresentada na forma eletrônica 
em (CD) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser impressa em 01 (uma) via, 
devidamente assinada pelo representante legal da Licitante, com poderes para tanto, redigida e 
impressa por meio mecânico ou informatizado, preferencialmente em papel de tamanho A4, 
timbrado da empresa, ou na falta deste, em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e 
preferencialmente no modelo de proposta de preços (Anexo I) disponibilizada eletronicamente 
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pelo Departamento de Licitação: 

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição do CNPJ 
do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico ( e-mail), este último, para contato e envio de 
documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na proposta de preços será considerado como 
endereço válido para o envio de Atas e Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado 
endereço da pessoa responsável pelo recebimento e envio destes documentos. 
b) Preço unitário e total, com, no máximo, 2 (duas) casas após a vírgula, devendo o preço incluir 
todas as despesas necessárias para a execução do objeto da presente licitação, no local indicado 
pela licitante; em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 
na proposta específica, prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário 
e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 
e) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e 
será contado a partir da data do entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao Licitador, 
sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento. O prazo de validade da proposta deverá constar expressamente na proposta de 
preços sob pena de desclassificação. 
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas necessárias, 
inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis para a perfeita execução 
das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e deve ser elaborada 
em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório e seus anexos. 

6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a 
proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve 
do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece que a tarefa de 
reunir os documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar 
dúvidas com licitador, e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da 
sessão marcada para a licitação. 
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta 
totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado. 
e) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que sendo 
vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento 
do objeto licitado de acordo com as especificações propostas. 

6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

6.4-DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES 

6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste Edital. 

6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer dispositivo legal 
vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 
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6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 
baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico, preços irrisórios ou com 
cotação equivalente a zero. 

6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços, que deverá 
ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra "c". 

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8 deste 
edital de licitação. 

6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 ( do objeto) e no 
anexo I (proposta de preços). 

7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das 
Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro (a) ou equipe de apoio, os 
documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, 
distintos e numerados de I e II na forma dos subitens abaixo: 

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ..... ./2018 

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ./2018 

8 - DA HABILITAÇÃO. 

8.1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº II): 

8.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, 
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 

8.2.1- Da Regularidade Fiscal 

8.2.1.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, com data de 
emissão não superior a 60(sessenta) dias; 

8.2.1.2 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

8.2.1.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 

,1 
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Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais E À Dívida Ativa Da União, expedida 
pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

8.2.1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 
de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 

8.2.1.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da Fazenda, do 
domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 

8.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira 

8.2.2.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará apenas a certidão 
expedida até 60 (sessenta) dias antes da abertura das propostas. 

8.2.3- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas. de acordo com a Lei nº 12.440 de 7 de 
julho de 2011. 

8.2.4 - Documentos Complementares: 

8.2.4.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração; 

8.2.4.2 - Declaração de Idoneidade ( anexo IV) 

8.2.4.3 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição 
Federal (anexo V); 

8.2.4.4 - Certificado de Registro do Fabricante da Borracha junto ao INMETRO. 

8.2.4.5. - Certificado de registro da empresa licitante junto ao INMETRO; 

8.2.4.6 - Comprovante de licença ambiental expedida pelo órgão fiscalizador estadual; 

8.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento: 

8.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em 
cópia simples, a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio, mediante conferência 
com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo- sensível (Fac - símile). 

a) serão aceitas apenas cópias legíveis; 
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas; 
e) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência 
de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60(sessenta) 
dias da data estabelecida para o recebimento das propostas. 

- ( 
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8.3.2- O(a) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a 
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora 
da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5º, da Lei nº 8.666/93. 

8.3.3- As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua ocorrência, 
fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, parágrafo 2º, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores; 

8.3.4- As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e deverão ser 
apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade, terão suas 
autenticidades confirmadas pela Comissão de Licitação, através de conferência no respectivo 
"site" de emissão. 

8.3.5- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que 
desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou qualquer outro 
que contrarie as disposições contidas neste Edital. 

8.3.6- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por 
cartório ou por membros da comissão de licitação. 

i~ 

8.3.7- Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão deverão ser 
apresentados em até O 1 (um) dia útil anterior à data prevista para a abertura dos envelopes, 
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita 
pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR, poderá ser efetuada, em 
horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - 
PR, situada na Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro, no horário das 08:30 às 11 :30 e 
das 13:30 às 17:30 h., sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame, 
desde que acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferencias necessárias. 

8.3.8- O CNPJIMF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá 
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da 
presente licitação. 

8.3.9- 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. 

9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

9.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as 
licitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro (a), que dirigirá a sessão, após abertura da 
mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no item 5 deste edital, de cada 
licitante, não admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas. 

9.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro (a) comunicará 
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aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 

9.3- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a) Pregoeiro (a) 
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 
representantes das licitantes, tal como previsto no item 5 do edital, exame este iniciado antes da abertura da sessão. 

9.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos 
representantes das licitantes, o Pregoeiro (a) promoverá a abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas. 

9.5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro (a). 

10 - DO JULGAMENTO: 

10.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e 
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do MENOR PREÇO 
POR ITEM. 

10.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas 
as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes 
proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da 
primeira classificada, quanto ao valor. 

10.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços. 
Quando convocado pelo(a) Pregoeiro (a), o licitante desejar efetuar ligações para consulta de 
preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito 
ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item. 

10.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro 
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital. 

10.2- Etapa de Classificação de Preços: 

10.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes. 

10.2.2- O(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores ofertados. 

10.2.3- O(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes. 

10.2.4- O(a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e 
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aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
1 O %( dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. 

10.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances 
verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado 
por 1,10 (um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal. 

10.2.5- Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o(a) Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas, até o 
máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas. 

10.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos 
pelos representantes das licitantes classificadas, lances verbais estes que deverão ser formulados 
de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do 
primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 

10.2.7- O(a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances 
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas 
classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor. 

10.2.8- O Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o 
item a ser adquirido. 

10.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 
ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 

10.2.10- A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado 
pelo(a) Pregoeiro (a), implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na 
final da etapa competitiva. 

10.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

10.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro (a) 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e 
expressamente a respeito. 

10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital. 

10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem 
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão. 
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10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro (a) poderá 
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para 
a administração. 

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente ás 
sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital. 

10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto condicionados 
a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 

10.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

10.3- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06. 

10.3.1 - Destina-se exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, ou que se 
enquadrarem nos termos do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 

10.4- ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E ADJUDICAÇÃO. 

10.4.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo aceitável 
a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro (a) anunciará a abertura do envelope 
referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante. 

10.4.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 
edital, serão inabilitadas. 

10.4.3- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

10.4.4- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição pertinente à 
documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa. 

Parágrafo Único - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

. f 
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10.4.5- Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a) Pregoeiro (a), na 
hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular 
do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, 
face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 

10.4.6- Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro (a) examinará 
a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor, o(a) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido preço melhor. 

10.4.7- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra 
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

10.4.8- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 
classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro (a), sua equipe de apoio. 

10.4.9- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a), devidamente lacrados, até que seja 
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por 20 (vinte) dias 
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 

10.4.10- Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro (a), a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente do 
Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão quanto à contratação. 

11 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

11.1 - 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, a contratada terá o mesmo 
prazo para devolução (em até 05 (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 
fornecimento nas condições estabelecidas. 
11.2 - A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pela Municipalidade, por 
intermédio da emissão da Nota de Empenho. 
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12 - DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
12.1 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 Licitações e Contratos nº8.666/93, que será responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e 
adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados 
previstos no contrato. 

12.2 Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam 
especificamente no art 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções Administrativas para o caso 
de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos. 
12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas 
à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

13- DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA 
13.1 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor 
obedecerão à disciplina do Decreto nº 4673/2017. 
13.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1 º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 
possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados. 
13.3 - Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 
13.4- Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá ao contratado requerer e demonstrar 
documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com fundamento no 
artigo 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93. 
13.5- O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: 
13.5.1- A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; 
13.5.2- Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: 
13.5.2.1- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
13.5.2.2- Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva 
Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 

13.5.2.3- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tomar superior 
àqueles praticados no mercado; 

13.6- Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento 
unilateral da Ata de Registro de Preços os descritos nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 
13. 7- 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 registro. 

14- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO 

14.1- A empresa vencedora do certame deverá recolher e entregar os pneus a serem recapados 
junto Borracharia na Secretaria de Serviços Rodoviários no Município de Planalto - Pr., sem 
custos adicionais ao município. 

14.3 - A prestação dos serviços será efetuada em parcela, ou seja, conforme a necessidade da 
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Secretaria de Serviços Rodoviários deste Município de Planalto; 

14.4 -Os objetos deverão ser retirados e entregues na Secretaria de Serviços Rodoviários no 
Município de Planalto, no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados após o recebimento da Solicitação de Entrega; 

14.5 - O Município de Planalto, disponibilizará os pneus gastos (carcaça), para a aplicação da 
nova camada de borracha sobre os pneus; 
14.5 - A retirada e transporte das carcaças serão de responsabilidade do licitante; 

14.6- Executar o serviço contratado em conformidade com as exigências estabelecidas nesse 
edital e dentro das especificações das normas do INMETRO. 

14.7- A empresa deverá entregar um produto de boa qualidade, livre de defeitos, imperfeições e 
outros vícios que impeçam ou reduzem sua usabilidade, observando rigorosamente as 
características especificadas, adequadas para proteger seus conteúdo contra danos durante o 
transporte até o local de entrega. 

14.8- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do objeto, 
obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito. 

14.9- A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de 
seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e taxas incidentes 
sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra, combustíveis, 
lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr conta da 
Contratada, assim como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados 
a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato. 

14.10- O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item. Nenhum acréscimo ou supressão 
poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

15-SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA: 

15.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ CONTRATUAL; 

15.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, 
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades: 
15.1.1.1- Multa de até 2,0 % ( dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de 
proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens seguintes; 

15.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo 
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; 
15.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. 
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15.1.1.4- 10% ( dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de 
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital; 

15.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - FASE CONTRATUAL 

15.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que se 
tomar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as 
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 
15.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber: a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

15.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, 
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O ( dez) dias contados da ata de sua convocação; 

e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento do objeto; 

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 

f) 2% ( dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 

g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 
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15.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

16- DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 

16.1- DO REAJUSTE OU CORREÇÃO MONETÁRIA: procedimento que visa à estabilidade 
das condições da proposta em razão da ocorrência de variação de certos índices ou dos custos de 
produção ou, ainda, dos insumos utilizados, com periodicidade mínima de 01 (um) ano, regulado 
pelo art. 40, inciso XI da Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis; 

16.2- DO REEQUILÍBRIO, também denominado de RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS: 
procedimento que visa à estabilidade da relação entre as obrigações da contratada e a retribuição 
da Administração, sem periodicidade definida e independentemente de previsão de cláusula 
contratual, relacionada à ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com 
consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, regulado pelo 
disposto na Lei nº 8.666/93 (art. 57, § 1 º; 58,I, §§ 1 º e 2º, e 65,II, 'd', e §6º). 

16.3- Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vista 
à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sempre observando os itens do 
Edital, onde as eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de 
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem 
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como, de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e, em conformidade com 
a Planilha de Custos e Formação de Preços que deverá acompanhar a solicitação do contratado. 

17- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15° ( décimo quinto) dia útil 
subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal. 

17.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos 
financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 00250 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.39.00.00.00000 00670 05.l 15.15.452.1501.2053 3.3.90.39.00.00.00000 00720 06.l 19.26.782.2601.2067 3.3.90.39.00.00.00000 00750 06.120.26.782.2601.1066 3.3.90.39.00.00.00000 00990 07.12 l .12.361.1201.2036 3.3.90.39.00.00.00104 01380 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.39.00.00.00000 01560 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.39.00.00.00000 

17.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será 
efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 

17.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome da 
Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, nos prazos definidos no item 14.1. 

17.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências pertinentes 
sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 

17.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado no 
preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório, PREGÃO RESENCIAL nº .... ./2018. 

17. 7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante. 

17.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos 
poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições contratuais. 

18 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 
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18.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais deverão estar 
devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o prazo especificado no item 15.2, mediante: 

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça São 
Francisco de Assis, nº 1583, Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido entre as 07h30 e 
l lh30 e das 13h00 e 17h00. 

b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de recebimento, 
não o prazo de postagem; 

18.2- O prazo para impugnação do Edital é de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou 
impugnar o ato convocatório. 

18.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109, da 
Lei nº 8.666/93. 

18.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das 
suas razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o prazo de 03(três) dias 
corridos para a apresentação dos memoriais e razões do recurso. 

18.5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a) Pregoeiro (a) concederá 
àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das 
correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada a vista imediata dos autos. 

18.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito de 
recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente no final da sessão do pregão. 

18.7- Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivos. 

18.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

19 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

19.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (dose) meses, contados a partir 
da data de assinatura do instrumento contatual, não podendo ser prorrogado. 

20 - DA CONTRATAÇÃO 

20.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato 
celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de CONTRATANTE, e a licitante 

1 
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vencedora que será denominada de CONTRATADA, a qual observará todas as normas legais e 
regulamentares, além das previstas neste Edital e seus Anexos. 

20.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão, será 
formalizada por intermédio de instrumento contratual. 

20.2.1- As condições de prestação de serviço constam no presente Edital, e poderão ser 
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação. 

20.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito para, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta. 

20.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1 º, da Lei n.º 8.666/93. 

20.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato. 

20.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1 º, da Lei n.º 8.666, de 1993. 

20.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para assinatura do 
contrato, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos requisitos de manutenção da 
habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4°, inciso XXII!, da Lei n.º 10.520/02. 

20.5.1- Até a efetiva celebração do contrato com o adjudicatário, a retomada do procedimento 
licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelas licitantes e o 
disposto no art. 4º, XXII!, da Lei n.º 10.520/02, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas, cabíveis às licitantes que não cumprirem os compromissos assumidos no certame. 

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1- Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando solicitados, pelo 
Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, 
Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR. 

21.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 
Comissão de Licitação e proponentes presentes. 

21.3- Os casos omissos ao presente edital serão resolvidos pela comissão à luz da Lei 10.520, Lei 
8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao edital, são complementares entre si. 

21.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou 
totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer reclamação ou indenização. 

21.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do Município de Planalto . 
. ,- 
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Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a 
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver 
conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao 
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

22 - ANEXOS DO EDITAL 

22.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo: 

ANEXO I -Proposta de Preços (arquivo digital); 
ANEXO II-Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal; 
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP 
ANEXO VII - Minuta de Contrato; 
ANEXO VIII - Termo de Referência 

Planalto-PR, de de . 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Credenciamos o(a) Sr.(a) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

portador(a) da cédula de identidade sob nº 
e CPF sob nº ~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~- 

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

.... ./2018, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, 

com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, 
interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Local e data / / 
---- 

NOME: 

RGICPF 

CARGO 

(assinatura com firma reconhecida) 

22 

1 
\_,.,/ 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000. 
e-mail: plana lto@rline.com. br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

(documento obrigatório) 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

O representante legal da empresa _ 

_________________ , na qualidade de Proponente do procedimento 

licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018, instaurado pelo 

Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

MUNICIPIO: EST .. _ 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018, instaurado 

pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 
Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
----- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII 
DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

MUNICIPIO: EST. 
------- 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas 

impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos 

termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Loc~ed~a / / 
~~~- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018 

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

O representante legal da empresa 
~~~~~~~~~~~~~~- 

' na qualidade de Proponente do procedimento ~~~~~~~~~~~~~~~~--=-- 
1 i citatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº .... ./2018, instaurado pelo 
Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou( amos) sob o regime de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / 
---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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ANEXO VII - (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) 

MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº . 

PREGÃO PRESENCIAL Nº .... /2018 

Aos dias do mês de de , o Município de Planalto - PR, inscrito no CNPJIMF 
sob o nº 76.460.526/0001-16, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, centro, 
doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. , nos 
termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do Decreto Municipal nº 
2727/2007, Decreto Municipal 4673/2017 e da Lei nº 10.520/02, em face da classificação das 
propostas apresentada no Pregão Presencial SRP nº ... ./2018 , por deliberação do Pregoeiro, 
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Planalto em , 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as 
condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem . 

................................................ , sediada na , nº , na cidade de 

................. , Estado do , inscrita no CNPJ sob o nº e Inscrição 
Estadual sob o nº , doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada por seu Sr , portador do RG nº e do CPF nº . 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto desta Ata é a seleção de sociedade empresária visando à prestação de serviços 
de recapagem de pneus destinados a manutenção regular de frota de máquinas e veículos do 
Município de Planalto-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
objeto, para atender às necessidades do Município de Planalto, conforme especificações do 
Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo: 

DESCRIÇÃO/ MARCA/ PREÇO PREÇO ITEM FABRICA ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL NTE R$ R$ 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as aquisições 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de aquisição em 
igualdade de condições. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 

·r 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO 

3.1. A aquisição obedecerá à conveniência e as necessidades do Município de Planalto - PR. 
3.2._ 0 Município de Planalto efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos termos da 

Cláusula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive 
fac-simile ou e-mail, o qual deverá conter além dos requisitos da Cláusula Quarta, as seguintes informações: 

3.2.1. Número da Ata; 
3.2.3. Número do item conforme Ata; 
3.2.3. Dotação orçamentária onerada; 
3.2.4. Valor do material; 
3.2.5. Requerimento. 

3.3. O material deverá atender rigorosamente as especificações exigidas pela Contratante. 

4. CLÁUSULA UARTA - DO PRAZO LOCAL DE ENTREGA E CONDI ÕES DE RECEBIMENTO 

4.1. A empresa vencedora do certame deverá recolher e entregar os pneus a serem recapados 
junto Borracharia na Secretaria de Serviços Rodoviários em até 02 (dois) dias úteis após a 
solicita ão formal do De artamento de Servi os Rodoviários do Municí io de Planalto, a 
qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela 
Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

4.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informações: 

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Discriminação dos serviços a serem prestados; 
e) Local onde serão prestados os serviços; 
d) Prazo de execução; 
e) Quantidade e medidas, quando for o caso; 
f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição; 
g) Assinatura da( o) Secretária( o) Municipal solicitante. 

4.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Licitações do Município que 
verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa vencedora 
do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho. 

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos serviços caso estes sejam solicitados 
sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 4.2. 

4.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a empresa vencedora do certame. 

4.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e 
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa. 

4.6. O fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a previa 
elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato, 
configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho 
emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para 
aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013. 

4. 7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, 
para fins de recebimento definitivo dos serviços. 
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4.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, 
após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no 
Controle Interno ou no Departamento de Licitações do Município ou na própria Secretaria 
Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos. 

5. CLÁUSULA QUINTA-DO PAGAMENTO 
0.1. O pagamento será feito pelo Municí 

17 do edital de forma arcelada conforme a resta ão dos servi os somente a ós o 
recebimento definitivo dos serviços, nos termos do item 14 do edital do certame. 

0.1. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

0.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Preços. 

0.3. As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão empenhadas nas seguintes dotas:ões or2amentárias: 
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 00250 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.39.00.00.00000 00670 05.l 15.15.452.1501.2053 3.3.90.39.00.00.00000 00720 06.119.26. 782.2601.2067 3.3.90.39.00.00.00000 00750 06.120.26.782.2601.1066 3.3.90.39.00.00.00000 00990 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.39.00.00.00104 01380 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.39.00.00.00000 01560 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.39.00.00.00000 

6. CLÁUSULA SEXTA-DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
6.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por um representante da 

Secretaria Municipal de Serviços Rodoviarios, conforme termo de referência, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 
ciência à Administração, bem como atestar o recebimento dos materiais, nos termos do item 14 do edital. 

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

6.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como 
o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis. 

6.4. Ficam credenciados pela Administração do Município, para fiscalização da Ata de 
Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, o 
servidor Berlindo Leviski para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção 
de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo 

,,. r 
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estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis. 

6.5. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, poderá ser 
alterada, a qualquer tempo, mediante autorização e posterior comunicação à CONTRATADA. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
7.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1 º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
7.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do 

art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado 
ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as 
negociações junto aos fornecedores. 

7.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

7.3.1- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
7.3.2 - Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar 

o registro, sem aplicação de penalidade; 

7.3.3 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, 
observada a ordem de classificação original do certame. 

7.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

7.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 
8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos 
da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

7.4.2. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso 
assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicação da 
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

7.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível. 

7.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as 
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a 
variação dos componentes dos custos devidamente justificada. 

7.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para 
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de 
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a 
ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da 
alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos 
respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os 
documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente 
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais. 
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7. 7. É vedado à Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o trâmite 
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital 
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata. 

7.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do 
Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos 
do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13. 

7.9. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 
7.10. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos casos previstos acima. 

7.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da 
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

8.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do orgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico além das 
hipóteses contidas no edital, quando: 

8.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
8.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não 

assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
8.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 

8.666/93, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02. 
8.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
8.2.1. Por razões de interesse público; 
8.2.2. A pedido do fornecedor. 
8.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o 

cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

9. CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Comete infração administrativa, a licitante/ Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 
a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta; 
b) Apresentar documentação falsa; 
e) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e) Comportar-se de modo inidôneo; 
f) Cometer fraude fiscal; 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 

9.2 - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que 
se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as 
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 
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9.3- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 

1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
9.4 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 

sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos 

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, 
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 

b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O ( dez) dias contados da ata de sua convocação; 

e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou 
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 

d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento do objeto; 

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em 
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo; 

f) 2% ( dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou 
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 

g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da 
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, 
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 

9.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado 
do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao município. 

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
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3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso. 

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citadas. 

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO 

10.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

10.1. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas no edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE 
ACEITAÇÃO DO OBJETO 

12.1. Os materiais/serviços serão recebidos na forma do item 14 do edital. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 

13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser 
dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referência 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, 
da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

14.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os seus 
dispositivos, o edital do Pregão Presencial SRP nº ... ./2018 , o seu respectivo Termo de 
referência, e a proposta da empresa. 
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14.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Pregão Presencial SRP nº .. ./2018 . 

14.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada 
pelo Excelentíssimo Senhor Inácio José Werle, Prefeito Municipal do Município de Planalto, e 
pelo (a) Sr.(a) ----------, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

Planalto - PR, de de 2018. 

Inácio José Werle 
Prefeito Municipal 

Detentora da Ata (NOME) 
Representante Legal 
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PARECER JURÍDICO 

Senhor Prefeito, 

RELATÓRIO 

1. Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial, 
com vistas à contratação de empresa especializada visando a execução de serviço 
de recapagem de pneus destinados a manutenção regular de frota de máquinas e 
veículos do Município de Planalto-PR, cujas especificações estão estabelecidas em 
solicitação data de 19 de julho de 2018, conforme consta da fl. 01/03, as quais 
foram estabelecidas/esclarecidas em Termo de Referência, devidamente assinado à fl. 04/09. 

2. Destaco que a solicitação fora realizada pela Secretaria Municipal de Administração. 

3. Foram anexados 03 (três) orçamentos acostados aos autos, porém não 
há pesquisa junto ao banco de preços, o que serviu de base de cálculo para a 
estipulação dos preços da licitação. 

4. Os autos foram devidamente paginados, porém não há o número do pregão a ser realizado. 

5. O procedimento licitatório encontra-se instruído com os seguintes 
documentos, no que importa à presente análise: 

a) Solicitação; 

b) Termo de referência; 
c) Orçamentos; 

d) Despacho do Prefeito Municipal determinando a remessa dos 
presentes autos ao Contador para indicação de recursos de ordem 
orçamentária para garantir a despesa; Remessa à Procuradoria 
Jurídica para emissão de parecer jurídico, datado de 06 de Agosto de 2018; 

e) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 07 de agosto de 2018; 

f) Autorização para Abertura de Processo Administrativo de Licitação 
firmado pelo Prefeito Municipal, datado de 07 de agosto de 2018; 
g) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato; 
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6. Na sequência, em data de 23 de agosto de 2018, o processo foi 
remetido a esta Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da 
minuta de edital elaborada e minuta do contrato, prescrita no art. 38, parágrafo 
único, da Lei n° 8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a 
municipalidade no controle interno da legalidade dos atos administrativos 
praticados na fase preparatória da licitação. 

ANÁLISE JURÍDICA 

1. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA 

7. O pregão consiste em modalidade de licitação instituída pela Lei nº 
10.520/2002, para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. 

8. Nos termos do parágrafo único do art. 1 ° do referido diploma legal 1, 
são considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e 
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 

9. No caso vertente, pressupõe-se correta a aquisição dos bens 
pretendidos com o presente certame, o que viabiliza a adoção do pregão como 
modalidade licitatória e o exame dos demais aspectos jurídicos relativos ao certame proposto. 

10. Contudo, na hipótese, a Administração optou pela utilização do pregão presencial, o que foi justificado. 

11. Considere-se também, no que concerne especificamente ao Sistema de 
Registro de Preços-SRP, que, a par da modalidade concorrência prevista no art. 15, 
§3°, inc. I, da Lei n° 8.666 de 1993, o art. 11 da Lei n° 10.520, de 20022 admitiu a 
utilização do Pregão para a efetivação do registro de preços para eventual 
contratação de bens e serviços comuns. 

12. Importante ressaltar que o Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o 
SRP, em seu art. 3°, caput, fez previsão no mesmo sentido, de maneira que se 
pode concluir que a utilização do pregão para registro de preços de bens comuns é 
a modalidade licitatória compatível com a legislação pertinente. 

I 

Art. 1 o da Lei nº 10.520/2002: .. Para aquisiçâo de bens e serviços comuns. poderá ser adotada a Iicitação na modalidadf' de 
pregüo, que será regida por esta Lei Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns. para os fins e efeitos deste 
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado." 
2 

Art 17. As compras e contrataçées de bens e se,viços comuns, no âmbito da Umâo. dos Estados: do D1strilo Federal e dos Mumop1os. quando efetuadas pelo 

sistema de registro de preços previsto no srt. 15 da Lei n º 8666, de 27 de junho de 1993, podercio adotar a modalidade de pregão. conforme regulamento espeo/Jco 
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13. Por fim, o artigo 2° do Decreto nº 7.892, de 2003 enumera as 
situações nas quais deverá ser adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro 
de Preços. Tais hipóteses não são exaustivas, dependendo a utilização de referido 
sistema mais do atendimento ao interesse público do que do enquadramento 
preciso em uma delas. 

14. A Administração Municipal acertadamente pretende que a contratação 
se dê por Ata de Registro de Preços. 

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO 

15. O pregão é regido pela Lei n° 10.520/2002, o Decreto n° 3.555/2000, 
e, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93. 

16. Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação 
foram estabelecidos no art. 3° da Lei nº 10.520/2002, que assim dispõe: 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de 
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de 
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções 
por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com 
fixação dos prazos para fornecimento; 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem a competição; 

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das 
definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis 
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o 
orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, 
dos bens ou serviços a serem licitados; e 

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores 
do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e 
respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o 
recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e 
sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do 
certame ao licitante vencedor. 

17. A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução 
dos autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame, ou, se 
for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas pela Administração. 

2.1. Da justificativa da contratação 

18. Sobre a justificativa da necessidade da contratação, extrai-se da 
legislação de regência, tratar-se de ato atribuído à autoridade competente ( ou, por 
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delegação de competência, ao ordenador de despesa ou, ainda, ao agente 
encarregado da contratação no âmbito da Administração)3, a quem cabe indicar os 
elementos técnicos fundamentais que o apoiam. 

19. Nos autos, se encontram encartados a justificativa da contratação, 
com exposição da sua motivação e dos benefícios dela resultantes, constando no 
termo de referência a necessidade de contratação para suprir as necessidades da 
Administração Municipal, não tendo este Procurador Jurídico como analisar as 
questões de conveniência e necessidade, sendo de responsabilidade de quem às 
declarou e solicitou e de quem autorizou a sua compra. 

20. Verifica-se, ainda, a necessidade de chancela da autoridade 
competente à justificativa apresentada, a fim de que se possa considerar atendida 
a exigência normativa neste quesito, ao menos no que tange aos seus aspectos jurídico-formais. 

21. É importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes 
preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos 
motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade 
dependerá da efetiva existência dos motivos apresentados. Recomenda-se, por 
isso, especial cautela quanto aos seus termos, que devem ser claros, precisos e 
corresponder à real demanda do Município, sendo inadmissíveis especificações que 
não agreguem valor ao resultado da contratação, ou superiores às necessidades da 
municipalidade, ou, ainda, que estejam defasadas tecnológica e/ou metodologicamente. 

22. A Lei n° 10.520/2002 (art. 3°, I) determina também que a autoridade 
competente estabeleça, de modo motivado, as exigências de 
habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por 
inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos 
na minuta do edital e do contrato administrativo. 

2.2. Do Termo de Referência e da definição do objeto 

23. O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do pregão 
e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeto que se pretende 
licitar, como a sua descrição detalhada, o orçamento estimativo de custos. Deve 
propiciar a avaliação do custo pela Administração, a definição dos métodos, a 
estratégia de suprimento e o prazo de execução contratual. 

24. Em atendimento à exigência legal, o termo de referência fora 
devidamente juntado aos autos e presume-se chancelado pelo Prefeito Municipal, 
eis que sua autorização para contratação se deu posteriormente à juntada do Termo de Referência. 

25. Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8°, III, "a" do 
Decreto n° 3. 555/2000 que balizará a definição do objeto do certame pela 
autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (nº 10.520/2002). Nos autos, 
percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele 
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital. 
1 
Lei nº 10.520 2002. an. 3º. 1: Decreto n" 3 555/2000. art. 8º. Ili a. 
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26. Para a licitude da competição, impende também que a definição do 
objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades do 
Município, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessários, capazes 
de conduzir à limitação da competitividade do certame. Registre-se que não 
incumbe à Procuradoria avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter 
eminentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o 
cumprimento deste requisito. 

27. Convém lembrar que o art. 7º, § 40 da Lei nº 8.666/93, veda a 
inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem 
previsão de quantidades. Em atenção ao preceito legal, a correta definição do 
objeto impõe a apresentação dos quantitativos estimados para a licitação, de forma 
justificada, mesmo que sucintamente. 

28. Ao que tudo indica, tal requisito foi atendido. 

2.3. Da pesquisa de preços e do orçamento estimado 

29. A especificação clara e precisa do objeto, bem assim de todos os 
elementos que o caracterizam ( quantidades, metodologia e tecnologia a serem 
empregados, critérios ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos 
preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico. 

30. A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir, 
efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que a 
Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for possível, deve 
consignar a justificativa nos autos. 

31. Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de 
Contas nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável. 
Falhas comuns são a limitação ao universo de empresas pesquisadas e a cotação 
dos preços praticados no varejo, quando o volume da contratação permitiria 
eventual ganho de escala, com redução dos preços obtidos. 

32. Assim, para evitar distorções, além de realizar pesquisa que seja 
adequada às características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica 
do mercado recomende, é salutar que a Administração busque ampliar sua base de 
consulta através de outras fontes de pesquisa, tais como bases de sistemas de 
compras e avaliação de contratos recentes ou vigentes. 

33. Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo 
pertinente à contratação desejada (Acórdão n° 1. 782/2010-Plenário) e que não 
ode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão n° 4.561/2010-1ª Câmara). 

34. Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos: 

a) A identificação do servidor responsável pela cotação (AC-0909- 10/07-1); 

b) A caracterização completa das empresas consultadas, com menção 
ao endereço e números de telefones (AC-3889-25/09-1); 



c) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira 
fundamentada e detalhada (AC-1330-27 /08-P); 

d) Data e local de expedição dos orçamentos apresentados (AC-3889- 25/09-1). 

35. Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é 
essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para a 
verificar a existência de recursos suficientes para acobertá-la. 

36. Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação 
indevida da participação no certame4, uma vez que o valor contratual estimado é 
determinante para definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às 
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas. 

37. No presente caso, houve a apresentação de 03 (três) orçamentos, sem 
a juntada da respectiva pesquisa junto ao Banco de Preços, devendo a 
Administração Municipal junta-la aos autos, a fim de basilar o preço total do 
produto, estando o presente parecer condicionado à juntada de tal pesquisa 
no Banco de Preços, de modo que se houver alteração do preço total para 
menor será necessária adequação à minuta do edital. 

2.4. Das Exigências de Habilitação 

38. A Lei n° 10.520/02 determina que a habilitação far-se-á com a 
verificação de que "o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, 
a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as 
Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que 
atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e 
econômico-financeira". 

39. Como se pode perceber da análise da minuta de edital, os requisitos 
estão presentes, porém faço ressalvas quanto à capacidade econômico-financeira 
que deve ser comprovada no presente processo licitatório e nos demais a serem 
realizados, visto que exigir somente a apresentação de certidão negativa de 
falência ou concordata, não me parece seguro para a Administração Pública, visto 
que a "saúde" econômica de grande parte das empresas brasileiras não encontram 
se em situação invejável, recomendando-se exigir a apresentação da documentação 
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato possa ser 
cumprido em seus ulteriores termos. 

2.5. Dos critérios de Aceitação das Propostas 

40. Outra exigência da Lei n° 10. 520/2002 é que a autoridade competente 
defina os critérios de aceitação das propostas feitas pelos licitantes (art. 3º, I). 

" Art. 18. 1 da LC 11º 12312006: Art. 6" do Decreto n" 6.204/2007 e art. 34 da l.ei n 1 1.488/2007. 
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41. Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação 
tocante aos critérios de aceitação das propostas. 

2.6. Da Previsão de existência de recursos orçamentários 

42. A Lei n° 8.666/93, aplicável ao presente caso, estabelece que a 
realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que 
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das aquisições e da contratação dos serviços comuns. 

43. Assim, conforme se denota do processo de licitação, o parecer contábil 
é genérico, merecendo seja o mesmo sanado, apontando todas as exigências legais 
para a realização do processo licitatório, no que tange às finanças públicas. 

2.7. Autorização para a abertura da licitação 

44. Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como 
a definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, torna-se 
possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a contratação. 

45. Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a 
autorização para a abertura da licitação, prevista no art. 21, inciso V do Decreto nº 3.555/2000. 

46. No presente caso, tal exigência foi cumprida. 

2.8. Da Minuta do Edital e seus Anexos 

47. Segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto n° 3.555/2000, o 
processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre 
os quais a minuta do contrato - o que foi atendido. 

CONCLUSÃO 

48. Ante o exposto, a proposição está em condições de ser aprovada, 
devendo ser observadas todas as recomendações dispostas no presente parecer, especialmente: 

a) Que o presente processo licitatório seja numerado, nos termos do art. 38, caput, da Lei n. 8.666/93; 

b) Recomenda-se exigir dos licitantes a apresentação da documentação 
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato 
possa ser cumprido em seus ulteriores termos. 

l_PARECER JURÍDICO 



c) Devem ser adequadas no edital e na minuta do contrato todas as 
recomendações ora apresentadas, em especial quanto à descrição e 
numeração dos itens; 

d) Deve ser juntado aos autos parecer contábil que atenda às exigências legais; 

e) Deve ser juntado aos autos pesquisa junto ao Banco de Preços; 

f) Solicito que a justificativa para a não utilização de tais critérios e métodos 
deverá vir por escrito aos autos, sob responsabilidade de quem as declarar. 

52. Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às 
questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com seus 
anexos, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93. Não se 
incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao 
certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá 
ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente do Município. 

53. Friso que o presente parecer está condicionado à juntada de 
pesquisa no Banco de Preços e outros métodos de pesquisa existentes, 
como por exemplo contratos com municípios vizinhos, de modo que se 
houver alteração do preço total para menor será necessária adequação à minuta do edital. 

54. Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem, 
para as providências cabíveis e posteriormente que remetam à esta Procuradoria Jurídica para novo parecer. 

Após, à consideração superior. 

Planalto/PR, 23 de Agofo·d·e 2~18. 

JOÃO AN\RSON KLAUCK 

Procu~r~;i~ OAB/PR n. 61323 
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MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000. 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
EXCLUSIVO PARA MEIEPP CFE LC 123/2006 E 147/2014 

1-PREÂMBULO: 

1.1- O MUNICIPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e 
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela Portaria nº 
019/2018, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr. Inácio José Werle, de 
conformidade com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Decreto Municipal 
de nº 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas 
alterações, Lei Complementar 123/06 e Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014 e 
demais legislações aplicáveis, toma pública a realização de licitação, no dia 28/09/2018 às 08:30 
(oito e trinta) horas, no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco de Assis, nº 
1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
processada pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos constante no item 2 do 
presente instrumento, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos, sendo a presente 
licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM: 

1.1.1- O Município não tem obrigatoriedade de aquisição dos itens licitados, sendo apenas 
Registro de Preços para aquisição em eventual necessidade. 

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitação, 
deverão ser entregues no máximo até às 08:30h (oito e trinta) horas do dia 28/09/2018. 

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de Planalto - 
www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone ( 46) 3555-8100 
Ramal 204, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao Departamento de Licitação do 
Município no endereço acima citado, de segunda a sexta feira, no horário das 07:30 às 11 :30 e das 13:00 às 17:00 h. 

2-DO OBJETO 

2.1- É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária visando à prestação de serviços 
de recapagem de pneus destinados a manutenção regular de frota de máquinas e veículos do 
Município de Planalto-PR, nas condições fixadas neste edital e seus anexos. 

Recapagem a frio pneu convencional 
7.50x16 liso mínimo 12mm Referência 

º,--., . 1 .. 7,, 
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Vipal VLIOL, Borex BDL, Tipler RDT38 
2 Recapagem a frio pneu convencional 32 UN 257,00 8.224,00 750x16 borrachudo, mínimo 12mm, 

Referência Vipal VT50L, Borex BDTl, 
Tipler RDT72 

3 Recapagem a frio pneu convencional 20 UN 370,00 7.400,00 900x20 liso, mínimo l 2mm, referência 
Vipal VLIOL, Borex BDL, Tipler RDT38 

4 Recapagem a frio pneu convencional 20 UN 380,00 7.600,00 900x20 borrachudo, mínimo 14mm, 
referência Vipal VT50L, Borex BDTl, 
Tipler RDT72 

5 Recapagem a frio pneu convencional 20 UN 380,00 7.600,00 1.000x20 liso, mínimo 14mm, referência 
Vipal VLIOL, Borex BDL, Tipler RDT38 

6 Recapagem a frio pneu convencional 20 UN 389,00 7.780,00 l .000x20 borrachudo, mínimo 14mm, 
referência Vipal VT50L, Borex BDTl, 
Tipler RDT72 

7 Recapagem a frio pneu radial 1.000R20 80 UN 400,00 32.000,00 liso, mínimo 14mm, referência Vipal 
VM530L, Borex BXml, Tipler RT84 

8 Recapagem a frio pneu radial 1.000R20 40 UN 415,00 16.600,00 borrachudo, mínimo l 9mm, referência 
Vipal VWHL, Borex BXOlL Tipler RT86 

9 Recapagem a frio pneu radial 20 UN 298,00 5.960,00 215/75Rl 7.5 liso, mínimo 14mm, referência Vipal VM530L, Borex 
BXMl, Tipler RT84 

10 Recapagem a frio pneu radial 20 UN 305,00 6.100,00 215/75Rl 7.5 borrachudo, mínimo 
12mm, referência Vipal VZEL Borex 
BXL8, Tipler RT32 

11 Recapagem a frio pneu radial 50 UN 400,00 20.000,00 275/80R22.5 liso, mínimo 14mm, referência Vipal VM530L, Borex 
BXMl, Tipler RT84 

12 Recapagem a frio pneu radial 40 UN 413,00 16.520,00 275/80R22.5 borrachudo, mínimo 
l 9mm, referência Vipal VWHL, Borex. 
BXOlL, Tipler RT86 _ / 
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1 13 Recapagem a frio pneu radial 12 UN 480,00 5.760,00 

295/80R22.5 liso, mínimo 14mm, 

1 
referência Vipal VM530L Borex 
BXMl, Tipler RT84 

14 Recapagem a frio pneu radial 12 UN 490,00 5.880,00 

295/80R22.5 borrachudo, mínimo 
l 9mm, referência Vipal VWHL, Borex 
BXOlL, Tipler RT86 

15 Recapagem a frio pneu radial l 65/70Rl3 10 UN 150,00 1.500,00 

liso, mínimo 8 mm, referência Vipal 
VP430L, Borex BXL5, Tipler RT22 

16 Recapagem a frio pneu radial l 75/70Rl3 20 UN 150,00 3.000,00 

liso, mínimo 8 mm, referência Vipal 
VP430L, Borex BXL5, Tipler RT22 

17 Recapagem a frio pneu radial 175/70R14 20 UN 155,00 3.100,00 

liso, mínimo 8 mm, referência Vipal 
VP430L, Borex BXL5, Tipler RT22 

18 Recapagem a frio pneu radial 185/70Rl4 04 UN 160,00 640,00 
! liso, mínimo 8 mm, referência Vipal 

VP430L, Borex BXL5, Tipler RT22 
19 Recapagem a frio pneu radial 205/75Rl6 16 UN 253,00 4.048,00 

liso, mínimo 8 mm, referência Vipal 
VP430L, Borex BXL5, Tipler RT22 

20 Recapagem a quente pneu 1400x24 60 UN 1.300,00 78.000,00 

borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho SGG/G2 

21 Recapagem a quente pneu 17.5 x 25 50 UN 1.595,00 79.750,00 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho SGG/G2 

22 Recapagem a quente pneu l 8.4x30 08 UN 1.730,0 13.840,00 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho TM-95 

')"'' Recapagem a quente pneu l 9,5x24 08 UN 1.598,00 12.784,00 _., 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho TM-95 

24 Recapagem a quente pneu 23.lx26 04 UN 2.800,00 11.200,00 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho TM-95 

TOTAL GERAL 358.286,00 

2.2- O valor maximo correspondente ao total do objeto é de R$ 358.286,00 (trezentos e 
cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e seis reais), conforme demonstrado no Anexo I, do 
presente ato convocatório. 
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3 - DA ABERTURA: 

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pelo(a) Pregoeiro (a), a 
ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo 
deste edital. 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto ·· PR 
Praça São Francisco de Assis, nº 1583 -Centro - CEP: 85.750-000. 
Planalto - PR 
DATA: 28/09/2018. 
HORA: 08:30 horas. 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTI CIP AÇÃO: 

4.1- A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA 
- ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, qualificadas como tais nos termos do art. 3º, 
da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. 

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com o Município de Planalto - PR; 
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
e) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência, concordata, concurso 
de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem 
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Planalto, 
bem como servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou 
empresa de que tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
d) pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da MICROEMPRESA - ME e 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE- EPP, (LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014). 

4.3- Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica enquadrada nos 
termos do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e que atenda 
todas as exigências do presente Edital e seus anexos e apresentarem os documentos nele 
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e 
Oficio competente, ou por servidor da Administração ou da Equipe de Apoio do Pregão, 
devidamente qualificado, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

5 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes): 

5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a) um 
representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir 
no procedimento licitatório no interesse da representada ( conforme modelo). 

5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, o credenciamento será 
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efetuado da seguinte forma: 

5.2.1- No caso de sócio ou proprietário: 
5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de Sociedades Empresariais; 
5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações; 
5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de Empresário 
Individual; 
5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo 
(Anexo III); 

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar devidamente 
credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos 
seguintes documentos: 
5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo representante legal 
da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social; 
5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação da 
condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado; 
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo anexo 
(Anexo III); 

Todas as empresas participantes deverão entregar declaração onde conste (sob as penas da Lei) 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo anexo). 

5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabilitação do proponente ou 
desclassificação de sua proposta. 

5.4 - Para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 e 
147/2014, conforme Anexo VI, as empresas participantes deverão apresentar: 
5.4.1- Declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas 
ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VI. 
5.4.2- Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante, expedida em no 
máximo 90 (noventa) dias anteriores à data de abertura desta licitação. 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE Nº 1): 

6.1- A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE Nº 1, deverá preferencialmente 
ser gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, (conforme link: 
http://planalto.pr.gov.br/upload/downloads/esProposta.exe ), e apresentada na forma eletrônica 
em (CD) para alimentação do sistema de apuração, e ainda ser impressa em 01 (uma) via, 
devidamente assinada pelo representante legal da Licitante, com poderes para tanto, redigida e 
impressa por meio mecânico ou informatizado, preferencialmente em papel de tamanho A4, 
timbrado da empresa, ou na falta deste, em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras 
ou entrelinhas, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e 

5 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000. 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

preferencialmente no modelo de proposta de preços (Anexo I) disponibilizada eletronicamente 
pelo Departamento de Licitação: 

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição do CNPJ 
do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último, para contato e envio de 
documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na proposta de preços será considerado como 
endereço válido para o envio de Atas e Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado 
endereço da pessoa responsável pelo recebimento e envio destes documentos. 
b) Preço unitário e total, com, no máximo, 2 (duas) casas após a vírgula, devendo o preço incluir 
todas as despesas necessárias para a execução do objeto da presente licitação, no local indicado 
pela licitante; em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 
na proposta específica, prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário 
e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 
c) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias e 
será contado a partir da data do entrega do invólucro contendo a Proposta de Preços ao Licitador, 
sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do 
vencimento. O prazo de validade da proposta deverá constar expressamente na proposta de 
preços sob pena de desclassificação. 
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas necessárias, 
inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis para a perfeita execução 
das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e deve ser elaborada 
em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento 
convocatório e seus anexos. 

6.2- A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que a 
proponente: 
a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e obteve 
do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece que a tarefa de 
reunir os documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa, apenas poderá tirar 
dúvidas com licitador, e que o mesmo não está obrigado a conferir a documentação antes da 
sessão marcada para a licitação. 
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta 
totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado. 
c) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que sendo 
vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento 
do objeto licitado de acordo com as especificações propostas. 

6.3- A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 
alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 

6.4- DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES 

6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste Edital. 

6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer dispositivo legal 
vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 
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6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou vantagens 
baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico, preços irrisórios ou com 
cotação equivalente a zero. 

6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços, que deverá 
ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra "e". 

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item 8 deste 
edital de licitação. 

6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 ( do objeto) e no 
anexo I (proposta de preços). 

7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes credenciados das 
Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro (a) ou equipe de apoio, os 
documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois) envelopes fechados, 
distintos e numerados de I e II na forma dos subitens abaixo: 

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº.083/2018 

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE PLANALTO 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE) 
(CNPJ DA LICITANTE) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 083/2018 

8 - DA HABILITAÇÃO. 

8.1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº II): 

8.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e conter, 
obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação: 

8.2.1- Da Regularidade Fiscal 

8.2.1.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, com data de 
emissão não superior a 60(sessenta) dias; 

8.2.1.2 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
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8.2.1.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 
Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais E À Dívida Ativa Da União, expedida 
pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

8.2.1.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 
de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 

8.2.1.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da Fazenda, do 
domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma de lei; 

8.2.2- Da Qualificação Econômica Financeira 

8.2.2.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará apenas a certidão 
expedida até 60 (sessenta) dias antes da abertura das propostas. 

8.2.3- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei nº 12.440 de 7 de 
julho de 2011. 

8.2.4 - Documentos Complementares: 

8.2.4.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração; 

8.2.4.2 - Declaração de Idoneidade ( anexo IV) 

8.2.4.3 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição 
Federal (anexo V); 

8.2.4.4 - Certificado de Registro do Fabricante da Borracha junto ao INMETRO. 

8.2.4.5. - Certificado de registro da empresa licitante junto ao INMETRO; 

8.2.4.6 - Comprovante de licença ambiental expedida pelo órgão fiscalizador estadual; 

8.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação e credenciamento: 

8.3.1- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em 
cópia simples, a ser autenticada pelo (a) Pregoeiro (a)/Equipe de Apoio, mediante conferência 
com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo- sensível (Fac - símile). 

a) serão aceitas apenas cópias legíveis; 
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas; 
e) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência 
de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60(sessenta) 
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dias da data estabelecida para o recebimento das propostas. 

8.3.2- O(a) Pregoeiro (a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a 
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora 
da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5°, da Lei nº 8.666/93. 

8.3.3- As licitantes ficam obrigadas, sob as penas da lei, a declarar quando de sua ocorrência, 
fatos supervenientes impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, parágrafo 2°, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores; 

8.3.4- As Certidões quanto à regularidade fiscal, poderão ser emitidas via Internet, e deverão ser 
apresentados em via original de impressão, desde que haja possibilidade, terão suas 
autenticidades confirmadas pela Comissão de Licitação, através de conferência no respectivo 
"site" de emissão. 

8.3.5- A Comissão de Licitação inabilitará a Licitante que venha a incorrer em fatos que 
desabone sua idoneidade, que comprove a falsidade das informações prestadas ou qualquer outro 
que contrarie as disposições contidas neste Edital. 

8.3.6- Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por 
cartório ou por membros da comissão de licitação. 

8.3.7- Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão deverão ser 
apresentados em até 01 (um) dia útil anterior à data prevista para a abertura dos envelopes, 
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação, quando feita 
pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR, poderá ser efetuada, em 
horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - 
PR, situada na Praça São Francisco de Assis, nº 1583 - Centro, no horário das 08:30 às 11 :30 e 
das 13:30 às 17:30 h., sem custo algum para a empresa interessada em participar do certame, 
desde que acompanhados dos originais para que sejam realizadas as conferencias necessárias. 

8.3.8- O CNPJ/MF a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá 
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto da 
presente licitação. 

8.3.9- 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. 

9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

9.1- No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas as 
licitantes, devidamente credenciadas, o(a) Pregoeiro (a), que dirigirá a sessão, após abertura da 
mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no item 5 deste edital, de cada 
licitante, não admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não previamente credenciadas. 
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9.2- Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, o(a) Pregoeiro (a) comunicará 
aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao 
certame. 

9.3- Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o(a) Pregoeiro (a) 
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 
representantes das licitantes, tal como previsto no item 5 do edital, exame este iniciado antes da 
abertura da sessão. 

9.4- Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de credenciamento dos 
representantes das licitantes, o Pregoeiro (a) promoverá a abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas folhas. 

9.5- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro (a). 

10 - DO JULGAMENTO: 

10.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas e 
Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do MENOR PREÇO 
POR ITEM. 

10.1.1- A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas de todas 
as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, das licitantes 
proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da 
primeira classificada, quanto ao valor. 

10.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de preços. 
Quando convocado pelo(a) Pregoeiro (a), o licitante desejar efetuar ligações para consulta de 
preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito 
ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item. 

10.1.3- A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro 
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital. 

10.2- Etapa de Classificação de Preços: 

10.2.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes. 

10.2.2- O(a) Pregoeiro (a) informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores 
ofertados. 

10.2.3- O(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de 
todas as licitantes. 
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10.2.4- O(a) Pregoeiro (a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e 
aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
1 O %( dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos 
lances verbais. 

10.2.4.1- O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances 
verbais, conforme subi tem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço, multiplicado 
por 1,10 (um virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal. 

10.2.5- Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitern anterior, o(a) Pregoeiro (a) classificará as melhores propostas, até o 
máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
preços oferecidos nas propostas escritas. 

10.2.6- Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos 
pelos representantes das licitantes classificadas, lances verbais estes que deverão ser formulados 
de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do 
primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 

10.2.7- O(a) Pregoeiro (a) convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances 
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas 
classificada corno menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de valor. 

10.2.8- O Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o 
item a ser adquirido. 

10.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 
ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. 

10.2.10- A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando convocado 
pelo(a) Pregoeiro (a), implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para classificação, na 
final da etapa competitiva. 

10.2.11- Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

10.2.12- Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o(a) Pregoeiro (a) 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e 
expressamente a respeito. 

10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital. 

10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem 
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão do Pregão. 
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10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro (a) poderá 
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor preço para 
a administração. 

10.2.16- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente ás 
sanções administrativas constantes do item 12, deste Edital. 

10.2.17- Será desclassificada a proposta que contiver preço ou execução do objeto condicionados 
a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão; 

10.2.18- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

10.3- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 
FEDERAL 123/06. 

10.3.1 - Destina-se exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, ou que se 
enquadrarem nos termos do art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 
147/2014. 

10.4- ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E 
ADJUDICAÇÃO. 

10.4.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo aceitável 
a proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro (a) anunciará a abertura do envelope 
referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante. 

10.4.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 
edital, serão inabilitadas. 

10.4.3- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 

10.4.4- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, caso apresente alguma restrição pertinente à 
documentação de regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, 
negativa. 

Parágrafo Único - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os 
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licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

10.4.5- Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo(a) próprio(a) Pregoeiro (a), na 
hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela autoridade titular 
do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e desde que improvisos, 
face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais. 

10.4.6- Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro (a) examinará 
a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo, 
verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor, o(a) Pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido preço melhor. 

10.4.7- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra 
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

10.4.8- Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 
classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro (a), sua equipe de apoio. 

10.4.9- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras permanecerão em poder do(a) Pregoeiro (a), devidamente lacrados, até que seja 
retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por 20 (vinte) dias 
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, 
serão destruídos. 

10.4.10- Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro (a), a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente do 
Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão quanto à contratação. 

11 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

11.1 - 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, a contratada terá o mesmo 
prazo para devolução (em até 05 (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 
fornecimento nas condições estabelecidas. 
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11.2 - A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pela Municipalidade, por 
intermédio da emissão da Nota de Empenho. 

12 - DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
12.1 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 Licitações e Contratos nºS.666/93, que será responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das ocorrências e 
adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados 
previstos no contrato. 
12.2 Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam 
especificamente no art 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções Administrativas para o caso 
de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos. 
12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser solicitadas 
à autoridade superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

13-DAALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA 
13.1 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor 
obedecerão à disciplina do Decreto nº 4673/2017. 
13.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1 º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da 
possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados. 
13.3 - Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 
13.4- Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá ao contratado requerer e demonstrar 
documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro, com fundamento no 
artigo 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93. 
13.5- O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: 
13.5.1- A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; 
13.5.2- Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: 
13.5.2.1- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
13.5.2.2- Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva 
Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
13.5.2.3- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tomar superior 
àqueles praticados no mercado; 
13.6- Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento 
unilateral da Ata de Registro de Preços os descritos nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. 
13.7- 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 registro. 

14- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO 

14.1- A empresa vencedora do certame deverá recolher e entregar os pneus a serem recapados 
junto Borracharia na Secretaria de Serviços Rodoviários no Município de Planalto - Pr., sem 
custos adicionais ao município. 
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14.3 - A prestação dos serviços será efetuada em parcela, ou seja, conforme a necessidade da 
Secretaria de Serviços Rodoviários deste Município de Planalto; 

14.4 -Os objetos deverão ser retirados e entregues na Secretaria de Serviços Rodoviários no 
Município de Planalto, no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados após o recebimento da 
Solicitação de Entrega; 

14.5 - O Município de Planalto, disponibilizará os pneus gastos (carcaça), para a aplicação da 
nova camada de borracha sobre os pneus; 
14.5 - A retirada e transporte das carcaças serão de responsabilidade do licitante; 

14.6- Executar o serviço contratado em conformidade com as exigências estabelecidas nesse 
edital e dentro das especificações das normas do INMETRO. 

14.7- A empresa deverá entregar um produto de boa qualidade, livre de defeitos, imperfeições e 
outros vícios que impeçam ou reduzem sua usabilidade, observando rigorosamente as 
características especificadas, adequadas para proteger seus conteúdo contra danos durante o 
transporte até o local de entrega. 

14.8- Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do objeto, 
obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito. 

14.9- A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento de 
seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e taxas incidentes 
sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes de mão de obra, combustíveis, 
lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais e equipamentos correrão pôr conta da 
Contratada, assim como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados 
a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do 
presente contrato. 

14.10- O contratado ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que se fizerem no quantitativo do objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, proporcionalmente de cada item. Nenhum acréscimo ou supressão 
poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
as partes. 

15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA: 

15.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ 
CONTRATUAL; 
15.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela, 
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades: 
15.1.1.1- Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de desistência de 
proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades dos itens 
seguintes; 
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15.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo 
graduação que for estipulada em razão da natureza da falta; 
15.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal. ~ 
15.1.1.4- 10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso de 
recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar de 
apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas 
neste Edital; 
15.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - FASE 
CONTRATUAL 
15.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que se 
tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as 
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 
15.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a saber: 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

15.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos 
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, 
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % (um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 
b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 
e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento do objeto; 
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso por 
cada dia subsequente ao trigésimo; 
f) 2% ( dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição do 
contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
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g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última 
prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por 
culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis; 

15.2.4. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim corno em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 
5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá 
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

16- DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 

16.1- DO REAJUSTE OU CORREÇÃO MONETÁRIA: procedimento que visa à estabilidade 
das condições da proposta em razão da ocorrência de variação de certos índices ou dos custos de 
produção ou, ainda, dos insumos utilizados, com periodicidade mínima de 01 (um) ano, regulado 
pelo art. 40, inciso XI da Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis; 

16.2- DO REEQUILÍBRIO, também denominado de RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS: 
procedimento que visa à estabilidade da relação entre as obrigações da contratada e a retribuição 
da Administração, sem periodicidade definida e independentemente de previsão de cláusula 
contratual, relacionada à ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém com 
consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, regulado pelo 
disposto na Lei nº 8.666/93 (art. 57, § 1°; 58,I, §§ 1° e 2°, e 65,II, 'd', e §6º). 

17 

º º(.· ) 1...( 
v··-..,_, 



MUNICIPIO DE PLANALTO 
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16 

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000. 
e-mail: planalto@rline.com.br 

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101 
PLANALTO - PARANÁ 

16.3- Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vista 
à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sempre observando os itens do 
Edital, onde as eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de 
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem 
como, de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e, em conformidade com 
a Planilha de Custos e Formação de Preços que deverá acompanhar a solicitação do contratado. 

17- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o 15º (décimo quinto) dia útil 
subsequente a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo 
Municipal. 

17.2- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos 
financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS: 

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 

00250 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.39.00.00.00000 

00670 05.115.15.452.1501.2053 3.3.90.39.00.00.00000 

00720 06.119 .26.782.2601.2067 3.3.90.39.00.00.00000 

00750 06.120.26.782.2601.1066 3.3.90.39.00.00.00000 

00990 07 .121.12.361.1201.2036 3.3.90.39.00.00.00104 

01380 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.39.00.00.00000 

01560 1 09.126. l 0.301.1001.2027 3.3.90.39.00.00.00000 

17 .3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será 
efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo. 

17.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome da 
Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada, nos prazos definidos 
no item 14.1. 

17.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências pertinentes 
sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura. 

17.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já declinado no 
preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório, PREGÃO RESENCIAL nº 
083/2018. 

17.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante. 
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17.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos 
poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições 
contratuais. 

18 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

18.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais deverão estar 
devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o prazo especificado no item 
15 .2, mediante: 

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça São 
Francisco de Assis, nº 1583, Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário compreendido entre as 07h30 e 
1 lh30 e das 13h00 e l 7h00. 
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de recebimento, 
não o prazo de postagem; 

18.2- O prazo para impugnação do Edital é de 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou 
impugnar o ato convocatório. 

18.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109, da 
Lei nº 8.666/93. 

18.4- Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das 
suas razões e contra-razões, quando será concedido aos interessados o prazo de 03(três) dias 
corridos para a apresentação dos memoriais e razões do recurso. 

18.5- Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a) Pregoeiro (a) concederá 
àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das 
correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada a vista imediata dos autos. 

18.6- A falta de manifestação imediata da proponente importará a preclusão do direito de 
recurso. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente no final da sessão do 
pregão. 

18.7- Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivos. 

18.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

19- VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

19.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (dose) meses, contados a partir 
da data de assinatura do instrumento contatual, não podendo ser prorrogado. 
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20 - DA CONTRATAÇÃO 

20.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato 
celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de CONTRATANTE, e a licitante 
vencedora que será denominada de CONTRATADA, a qual observará todas as normas legais e 
regulamentares, além das previstas neste Edital e seus Anexos. 

20.2- A contratação com a licitante vencedora, de acordo com a necessidade do órgão, será 
formalizada por intermédio de instrumento contratual. 

20.2.1- As condições de prestação de serviço constam no presente Edital, e poderão ser 
detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação. 

20.3- Após a homologação do Pregão, a licitante vencedora será convocada por escrito para, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato na forma da minuta. 

20.3.1- Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
fornecedor e aceita pela Administração, nos termos do art. 64, § 1 º, da Lei n.º 8.666/93. 

20.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato. 

20.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1 º, da Lei n.º 8.666, de 1993. 

20.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecimento para assinatura do 
contrato, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de perda dos requisitos de manutenção da 
habilitação até tal data, aplicar-se-á o disposto no art. 4°, inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/02. 

20.5.1- Até a efetiva celebração do contrato com o adjudicatário, a retomada do procedimento 
licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente apresentadas pelas licitantes e o 
disposto no art. 4°, XXIII, da Lei n.º 10.520/02, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
previstas, cabíveis às licitantes que não cumprirem os compromissos assumidos no certame. 

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1- Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das 
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando solicitados, pelo 
Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, 
Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR. 

21.2- Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da 
Comissão de Licitação e proponentes presentes. 

21.3- Os casos omissos ao presente editai serão resolvidos pela comissão à luz da Lei 10.520, Lei 
8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao edital, são 
complementares entre si. 
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21.4- O Município de Planalto se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou 
totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer reclamação ou indenização. 

21.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por parte do Município de Planalto. 
Até a entrega do empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a 
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver 
conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao 
julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 
administrativa. 

22 - ANEXOS DO EDITAL 

22.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo: 

ANEXO 1 - Proposta de Preços (arquivo digital); 
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade; 
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° 
da Constituição Federal; 
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP 
ANEXO VII - Minuta de Ata de Registro de Preços; 
ANEXO VIII - Termo de Referência 

Planalto-PR, 17 de setembro de 2018. 

INÁCIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 083 /2018 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Credenciamos o(a) Sr.(a) _ 

portador(a) da cédula de identidade sob nº 

e CPF sob nº ------------ ---------------~ 
A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 

083/2018, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da 

empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar 

atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Local e data / / ---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
(assinatura com firma reconhecida) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

( documento obrigatório) 

MUNICIPIO: EST. ------- 

O representante legal da empresa. _ 

_________________ , na qualidade de Proponente do procedimento 

licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018, instaurado pelo 

Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / ---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. ------- 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018, instaurado 

pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / ----- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII 
DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

ENDEREÇO FONE: _ 

MUNICIPIO: EST. _ 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018, por seu representante, declara, na forma e sob as penas 

impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos 

termos do § 6° do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / ---- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018 

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) 

MUNICIPIO: EST. ------- 

O representante legal da empresa _ 

----------------~' na qualidade de Proponente do procedimento 
li citatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018, instaurado pelo 
Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e data / / ----- 

NOME: 

RG/CPF 

CARGO 
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ANEXO VII- (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) 

MUNICÍPIO DE PLANALTO- PR 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº . 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 083 /2018 

Aos dias do mês de de , o Município de Planalto - PR, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 76.460.526/0001-16, com sede à Praça São Francisco de Assis, nº 1583, centro, 
doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. , nos 
termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do Decreto Municipal nº 
2727/2007, Decreto Municipal 4673/2017 e da Lei nº 10.520/02, em face da classificação das 
propostas apresentada no Pregão Presencial SRP nº 083/2018 , por deliberação do Pregoeiro, 
devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Planalto em , 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as 
condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem . 

................................................ , sediada na , nº , na cidade de 

................. , Estado do , inscrita no CNPJ sob o nº e Inscrição 
Estadual sob o nº , doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada por seu Sr , portador do RG nº e do 
CPF nº . 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto desta Ata é a seleção de sociedade empresária visando à prestação de serviços 
de recapagem de pneus destinados a manutenção regular de frota de máquinas e veículos do 
Município de Planalto-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
objeto, para atender às necessidades do Município de Planalto, conforme especificações do 
Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo: 

ITEM 
DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

MARCA/ 
FABRICA 

NTE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

R$ 

PREÇO 
TOTAL 

R$ 
QUANTIDADE 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as aquisições 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de aquisição em 
igualdade de condições. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A presente A ta terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO 

3.1. A aquisição obedecerá à conveniência e as necessidades do Município de Planalto - PR. 
3.2._ 0 Município de Planalto efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos termos da 

Cláusula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive 
fac-simile ou e-mail, o qual deverá conter além dos requisitos da Cláusula Quarta, as seguintes 
informações: 

3.2.1. Número da Ata; 
3.2.3. Número do item conforme Ata; 
3.2.3. Dotação orçamentária onerada; 
3.2.4. Valor do material; 
3.2.5. Requerimento. 

3.3. O material deverá atender rigorosamente as especificações exigidas pela Contratante. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE 
RECEBIMENTO 

4.1. A empresa vencedora do certame deverá recolher e entregar os pneus a serem recapados 
junto Borracharia na Secretaria de Serviços Rodoviários em até 02 (dois) dias úteis após a 
solicitação formal do Departamento de Serviços Rodoviários do Município de Planalto, a 
qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela 
Secretaria Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte. 

4.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes 
informações: 

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 
b) Discriminação dos serviços a serem prestados; 
e) Local onde serão prestados os serviços; 
d) Prazo de execução; 
e) Quantidade e medidas, quando for o caso; 
f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição; 
g) Assinatura da( o) Secretária( o) Municipal solicitante. 

4.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Licitações do Município que 
verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa vencedora 
do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho. 

4.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos serviços caso estes sejam solicitados 
sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 4.2. 

4.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a 
empresa vencedora do certame. 

4.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e 
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa. 

4.6. O fornecimento de materiais pela empresa vencedora do certame sem a previa 
elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato, 
configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho 
emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para 
aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013. 

4. 7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, 
para fins de recebimento definitivo dos serviços. 
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4.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, 
após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em arquivo próprio no 
Controle Interno ou no Departamento de Licitações do Município ou na própria Secretaria 
Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
0.1. O pagamento será feito pelo Município de Planalto/PR, de acordo com o item 

17 do edital, de forma parcelada, conforme a prestação dos serviços, somente após o 
recebimento definitivo dos serviços, nos termos do item 14 do edital do certame. 

0.1. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

0.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata de Registro de 
Preços. 

0.3. As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão empenhadas 
nas seguintes dotações orçamentárias: 

I Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso 
00250 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.39.00.00.00000 

3.3.90.39.00.00.00000 

3.3.90.39.00.00.00000 00670 ! 05.115.15.452.1501.2053 
00720 

1 
06.1 l 9.26.782.2601.2067 

00750 
1 

06.120.26.782.2601. l 066 
00990 07.121.12.361.1201.2036 
01380 08.124.27.812.2701.2069 
01560 1 09.126.10.301. l 001.2027 

3.3.90.39.00.00.00000 
3.3.90.39.00.00.00000 
3.3.90.39.00.00.00104 
3.3.90.39.00.00.00000 

6. CLÁUSULA SEXTA- DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
6.1. A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida por um representante da 

Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários, conforme termo de referência, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará 
ciência à Administração, bem como atestar o recebimento dos materiais, nos termos do item 14 
do edital. 

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93. 

6.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como 
o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis. 

6.4. Ficam credenciados pela Administração do Município, para fiscalização da Ata de 
Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer necessária, o 
servidor Berlindo Leviski para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção 
de eventuais falhas ou irregularidades oue forem verificadas, as quais, se não sanadas no prazo 
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estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.5. A fiscalização para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, poderá ser 
alterada, a qualquer tempo, mediante autorização e posterior comunicação à CONTRATADA. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA- DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
7.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1 ° do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
7.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do 

art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado 
ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as 
negociações junto aos fornecedores. 

7.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior 
ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

7.3.1- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 

7 .3.2 - Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar 
o registro, sem aplicação de penalidade; 

7.3.3 - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, 
observada a ordem de classificação original do certame. 

7.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá: 

7.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado nos termos da ;ilínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 
8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos 
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos 
da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

7.4.2. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso 
assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicação da 
penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

7.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, 
quando cabível. 

7.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as 
alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a 
variação dos componentes dos custos devidamente justificada. 

7.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para 
verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de 
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a 
ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da 
alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos 
respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os 
documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente 
autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais. 
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7. 7. É vedado à Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o trâmite 
do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital 
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata. 

7.g. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial do 
Município, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos 
do parágrafo único do art. 19 do Decreto 7.892/13. 

7.9. É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 
7.10. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação, salvo nos casos previstos 

acima. 
7.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da 

Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

8.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico além das 
hipóteses contidas no edital, quando: 

8.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
8.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não 

assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
8.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 

8.666/93, ou no art. 7° da Lei nº 10.520/02. 
8.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 

8.2.1. Por razões de interesse público; 
8.2.2. A pedido do fornecedor. 
8.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o 

cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

9. CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Comete infração administrativa, a licitante/ Adjudicatária que, no decorrer da licitação: 
a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada 

dentro do prazo de validade da proposta; 
b) Apresentar documentação falsa; 
e) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
e) Comportar-se de modo inidôneo; 
f) Cometer fraude fiscal: 
g) Fizer declaração falsa; 
h) Ensejar o retardamento da execução do certame. 

9.2 - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que 
se tomar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as 
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações. 
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9.3- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a 
saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, emissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de impedidos de 
licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que: 

1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato; 
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
3. Apresentar documentação falsa; 
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
5. Não mantiver a proposta; 
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
7. Comportar-se de modo inidôneo; 
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
9A - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 

sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos 

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade, 
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1 % ( um por cento) sobre o valor total 
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega. 

b) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de 
negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 1 O (dez) dias contados da ata de sua 
convocação; 

e) 10% ( dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou 
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 

d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 
parte do fornecimento do objeto; 

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em 
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo; 

f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou 
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 

g) 10% ( dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da 
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, 
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais 
sanções cabíveis; 

9.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a 
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado 
do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos 
graves ao município. 

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às 
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 
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3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei. 

4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 
contratado faltoso. 

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada 
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. 

6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não 
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 
disposições legais citadas. 

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 
incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO 

10.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

10.1. As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas no edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE 
ACEITAÇÃO DO OBJETO 

12.1. Os materiais/serviços serão recebidos na forma do item 14 do edital. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO 

13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser 
dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, com referência 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, 
da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 

14.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos os seus 
dispositivos, o edital do Pregão Presencial SRP nº .... /2018 , o seu respectivo Termo de 
referência, e a proposta da empresa. 
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14.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Pregão Presencial SRP nº .. ./2018 . 

14.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada 
pelo Excelentíssimo Senhor Inácio José Werle, Prefeito Municipal do Município de Planalto, e 
pelo (a) Sr.(a) ----------, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

Planalto - PR, de de 2018. 

Inácio José Werle 
Prefeito Municipal 

Detentora da Ata (NOME) 
Representante Legal 
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19/09/2018 Prefeitura Municipal de Planalto 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO 

LICITAÇ,~0 
AVISO PP 083/2018 

AVISO DE LICITAÇÃO 
"PREGÃO PRESENCIAL" Nº 083/2018 

O MUNICIPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com 
base na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto 
Municipal de nº 2727/2007 de 26/06/2007 e, subsidiariamente, à Lei 
n" 8.666/93 e complementares, LC 123/2006 e 114/2014, em sua sede 
sito a Praça São Francisco de Assis, nº 1583, fará realizar Licitação na 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob nº 083/2018, conforme 
descrito abaixo: 
OBJETO: Seleção de sociedade empresária visando à prestação de 
serviços de recapagem de pneus destinados a manutenção regular de 
frota de máquinas e veículos do Município de Planalto-PR 
VALOR TOTAL: RS 358.286,00 (trezentos e cinquenta e oito mil, 
duzentos e oitenta e seis reais). 
DATA DA ABERTURA: 28 de setembro de 2018- às 08:30 horas. 
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário 
de expediente ou pelo e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br. 

JN,4CIO JOSÉ WERLE 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Carla Sabrina Rech Malinski 

Código ldentificador:4B9922C5 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 19/09/2018. Edição 1594 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

'O,. 
http://www.diariomunicipal.eom.br/amp/materia/4B9922C5/03AL4dnxq4HAAuNErQJK4QZNq5oDCFG3jNFZ7T3dtgSRAl4RGIKjGKRmDzxHRy45... 1/1 
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 
E .ADMIN!STHACAO PE~.JlTENC!AR!A 

INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DO PARl>.NA 

RG: 4.393.097-4 
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1sstNATUR<. 00 TITULAR ~ 

C~RTEIRA DE i0ENTIDADE )~~~ 

VÁLIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL 

REGISTRO GERAL: 4.393.097-4 DATA DE EXPEDIÇÃ0:11104/2016 

NOME: ALTAIR RAIMUNDO GUINDANI 
FILIAÇÃO: ANTONIO GUINDANI 

NIVALDA SGARBI GUINDANI 

NATURALIDADE: VITORINO/PR DATA DE NASCIMENTO: 20/03/1967 

DOC. ORIGEM: COMARCA=FCO BELTRÃO/PR, DA SEDE 
C.CAS=B062, LIVR0=38B, FOLHA=62 

CPF: 619.944.139-72 

CURITIBNPR 

;-:.:,.~- 
ASSINATURA 00 DtfiETOR 
LEI _Nº 7 J..l? OE 29/08/83 
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_ _ __ ---~IAL Nº 083/2018 

___ -~· Recapadora Pardal Ltda - EPP 

li 20.769/0001-75 
~od PR 483, 932, Marrecas FONE: 46 ~;__;~ • .L""vv 

1 
.... _ ... ancisco Beltrão EST. Paraná 

I Credenciamos o Sr. Altair Raimundo Guindani, portador da cédula de 

identidade sob nº 4.393.097-4 / PR e CPF sob nº 619.944.139-72, a participar do 

_, procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018, 

I instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante legal da empresa, 

com poderes para representar a empresa, elaborar a proposta, oferecer lances, assinar 

1 
.. -. atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem necessários. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

~ 

1 

1 
1 

1 li 
REDE AUTORIZADA 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESEN~- - - - - - 

RAZÃO SOCIAL· R,::,r~ 

CNPJ Nº 01 6 

ENDERECO Rnrl p 

MUNICIPTO'. Fr 

l' Vl'Hc,: '-tU 3524 1288 

EST. Paraná 

Francisco Beltrão,21 de Setembro de 2018. 

Recapadora 

" ~~~ 

··-\ ·. .. ~..: ~'f 
f<~ {-fu,Jal cftda. ~ ~ ~ ) 

Altair Raimundo Guindani # ... .:- ~'l. rv t.: ~ l' 
RG.4.393.097-4/PR - CPF: 619.944.139-72 ~ ,.,,.,_~ e ~{/'~ Q.tt~ 

Sócio Administrador ~· g"' ~ ~- 'ti 
Recapadora Pardal Ltda-Epp ~ ,,'r Q'r_ ,/ v~ ' 
CNPJ: 01.620.769/0001-75 1' • 'i' ~ /~- ~· 
Rod.PR 483, 932- Marrecas ( <:) (., "' ... s:/ 'qf 

CEP: 85.601-195 - Francisco Beltrão - Paraná ~ "-< tl~,f 
e-mail: ~~ Jf' 

~ ,., .•.. ~ \ 
\ " "'\ "('r,,,.· .. 

'ui . 
••.... ~~J. Gr• ••.• GI. 
Pneus e Recapagens 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°.11 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL: 
RECAPADORA PARDAL LTDA - EPP 
CNPJ: Ol.620.769/0001-75 
NIRE:41203568714 

Folha 1 

MARIANE LEIER DAGOSTINI, brasileira. divorciada. empresária. inscrita no CPF 
nº. 394.925.839-68, e carteira de identidade RG nº 8.044.303-0 I PR. residente e 
domiciliada na rua Maranhão. nº 577. Bairro centro, CEP 85601-310, em Francisco 
Beltrão - PR, e ALTAIR RAIMUNDO GUINDANI. brasileiro, casado sob o regime 
de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 20/03/1967, portadora da 
carteira de identidade RG nº 4.393.097-4 SSP/PR, inscrita no CPF nº 619.944.139- 
72. sito na rua Santo Amaro. nº 172. bairro São Cristovão, CEP 85.601-341 em 
Francisco Beltrão, únicos sócios da empresa RECAPADORA PARDAL LTDA - 
EPP com CNPJ: 01.620.769/0001-75, e inscrição estadual n. 90350538-99, 
registrada na junta comercial sob nº 41203568714, com sede na rodovia Pr 180, 
km 04, SN, bairro Agua Branca, CEP 85.601-970, em Francisco Beltrão, Paraná, 
resolvem assim, alterar e consolidar seu contrato social e alterações, mediante as 
cláusulas seguintes: 

CLAUSULA 1ª: Fica alterado o endereço de rodovia Pr 180, km 04, SN, bairro 
Agua Branca, CEP 85.601-970, em Francisco Beltrão-Pr, Para: Rodovia PR 483, nº 
932, Bairro Marrecas, CEP: 85.601-195, em Francisco Beltrão-Pr. 

CLAUSULA 2ª: Entra na sociedade LUIZ CARLOS DAGOSTINI, brasileiro, 
divorciado, nascido em 02/06/1953, empresário, portador da carteira de identidade 
RG nº 2.298.642-2/PR, inscrito no CPF nº 021.527.709-00, residente e domiciliado 
na Avenida Luiz Antonio Faedo, 448, Bairro Centro, CEP 85.601-275, em 1 
Francisco Beltrão-PR, adquirindo de forma onerosa de MARIANE LEIER \,. 
DAGOSTINI 1.000 ( Hum mil ) quotas totalizando R$ 1.000,00 ( Hum mil reais), · -, 
com pagamento em moeda corrente do País neste ato; 

O capital social fica assim distribuído: 

QUOTAS VALOR % 

MARIANE LEIER DAGOSTINI 74.000 74.000,00 74 

LUIZ CARLOS DAGOSTINI 1.000 1.000,00 01 

ALTAIR RAIMUNDO GUINDANI 25.000 25.000,00 25 

TOTAL 100.000 100.000,00 100 

CERTIFICO O REG STRO EM 2211212017 10: 41 SCB N' 20178352977. 
pROf(XD_Q 178352977 CE 19/12/2017 céoOOCE VERIFICAÇP.0 
11704879015. NI RE: 41203568714. 
RECAPAOCRA PAR[}ll.L L TO<\ EPP 
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CURITIBA, 22/12/2017 
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CNPJ: 01.620.769/0001-75 
NIRE: 41203568714 

Folha 2 

Cláusula 3ª: A sócia MARIANE LEIER DAGOSTINI vende parte de suas quotas 
para o sócio LUIZ CARLOS DAGOSTlNl, este declara que está ciente da real 
situação econômica e financeira da empresa RECAPADORA PARDAL L TOA - 
EPP, sendo que a partir desta assumem todos os bens, direitos e obrigações 
conforme art. 1032 do código civil. 

Cláusula 4ª: Pelos serviços prestados à sociedade, poderão receber os sócios a 
título de remuneração, pró-labore, quantia mensal fixada em comum, até os limites 
de dedução fiscal, previstos na Legislação Fiscal do Imposto de Renda, a qual será 
levado a conta de Despesas Gerais. 

Cláusula 5ª: A administração da sociedade caberá aos sócios MARIANE LEIER 
DAGOSTINI, LUIZ CARLOS DAGOSTINI e ALTAIR RAIMUNDO GUINDANl, em 
conjunto e/ou individualmente,, com poderes e atribuições de administrar e 
representar a sociedade em todos os níveis, autorizada o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto. em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais 
sócios. 

Cláusula 6ª: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros. sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres 
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data 
da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que 
a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

Cláusula 7ª: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão 
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o efeito dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno. concussão, peculato, ou contra a economia 
popular. contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CERTIFICO O REG STRO EM 22/ 12/2017 10: 41 SCB N' 20178352977. 
PROfCXXl.0 178352977 DE 19/ 12/ 2017. eco 00 DE VERIFICAÇÃO 
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Parágrafo Único: Os demais sócios declaram que não estão incursos em nenhum 
dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercerem atividades mercantis. 

Clausula 8ª: As demais cláusulas do contrato social primitivo permanecem 

inalteradas; 

Clausula 9ª: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL: De acordo com o 
que determina o art. 2.031 da Lei número 10406/2002. os sócios RESOLVEM. por 
este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem 
efeito, a partir desta data as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo 
que adequado as disposições da referida lei número 10.406/2002 aplicáveis a este 
tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 
RECAPADORA PARDAL L TOA - EPP 
CNPJ: 01.620.769/0001-75 
NIRE: 41203568714 

MARIANE LEIER DAGOSTINI, brasileira. divorciada, empresária, inscrita no CPF 
nº. 394.925.839-68, e carteira de identidade RG nº 8.044.303-0 I PR, residente e 
domiciliada na Rua Maranhão. nº 577, Bairro centro. CEP 85.601-310, em 
Francisco Beltrão - PR, e ALTAIR RAIMUNDO GUINDANI, brasileiro, casado sob 
o regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 20/03/1967, 
portadora da carteira de identidade RG nº 4.393.097-4 SSP/PR, inscrita no CPF nº 
619.944.139-72, sito na rua Santo Amaro, nº 172, bairro São Cristovão, CEP 
85.601-341 em Francisco Beltrão, LUIZ CARLOS DAGOSTINI, brasileiro, 
divorciado, nascido em 02/06/1953. empresário, portador da carteira de identidade 
RG nº 2.298.642-2/PR, inscrito no CPF nº 021.527.709-00, residente e domiciliado 
na Avenida Luiz Antonio Faedo, 448, Bairro Centro, CEP 85.601-275, em 
Francisco Beltrão-PR, únicos sócios da empresa RECAPADORA PARDAL L TOA • 
EPP com CNPJ: 01.620.769/0001-75, e inscrição estadual n. 90350538-99, 
registrada na junta comercial sob nº 41203568714, com sede na Rodovia PR 483, 
nº 932, Bairro Marrecas. CEP: 85.601-195, em Francisco Beltrão-Pr. resolvem 
assim, alterar e consolidar seu contrato social e alterações, mediante as cláusulas 
seguintes: 

CERTIFICO O REG STRO EM 22/ 12/ 2017 10: 41 SC8 N' 20178352977. 
pRQT(X:()_0 178352977 DE 19/ 12/ 2017 eco 00 DE VERIFICAÇÃO 
11704879015. N1 RE: 41203568714 
RECAPllDCRA PARDAJ.. L T()O. EPP 

Li ber t, ad Bogus 
SECRETAR! A- CERAL 

CUR1 TI BA, 22/ 12/ 2017 
www errpr esaf aci 1 . pr gov. br 

A vai i d ade deste docurrent o. se i rrpr es so, f i ca su) eí to à corrpr ovação de sua aut ent i cí d ade nos r espect i vos portai s. 
I nforrrando seus respectivos códigos de verificação 

~ 

V\ 

r 
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Clausula 1ª: A sociedade gira sobe o nome empresarial de RECAPADORA 
PARDAL L TOA - EPP; 

Clausula 2ª: A sociedade tem sua sede na Rodovia PR 483, nº 932, Bairro 
Marrecas, CEP: 85.601-195, em Francisco Beltrão-Pr, (art. 997,11, CC/2002); 

Clausula 3ª: O objeto social é FABRICAÇÃO OE TAPETES E SALTOS PARA 
CALÇADOS DE BORRACHA, COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS PARA VEICULOS, TAPETES E SALTOS PARA CALÇADOS DE 
BORRACHA, A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
MANUFATURADOS DE BORRACHA, PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS DE 
RECAPAGENS E COMÉRCIO COM O EXTERIOR E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA VEICULOS AUTOMOTORES LEVES 
E PESADOS; 

Clausula 4ª: A sociedade começou suas atividades em 01 de novembro de 1996 e 
seu prazo é indeterminado. 

Clausula 5ª: O CAPITAL SOCIAL no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), Já 
integralizados. divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um 
real) cada quota. Fica assim distribuído entre os sócios: 

QUOTAS VALOR % 

MARIANE LEIER DAGOSTINI 74.000 74.000,00 74 

LUIZ CARLOS DAGOSTINI 1.000 1.000,00 01 

ALTAIR RAIMUNDO GUINDANI 25.000 25.000,00 25 

TOTAL 100.000 100.000,00 100 

\\ 
\J .. 
<\' 

Clausula 6ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas 
a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço direito de preferencía para sua aquisição e postas 
a venda, formalizando se realizada a seção delas, a alteração contratual 
pertinente. (art. 1.056. art 1.057, CC/2002). 

Clausula 7ª: Os socios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua 
respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando 
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assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na 
proporção das quotas que possuírem, observando o seguinte: 

1 - o Sócio alienante deverá comunicar o outro por escrito a sua intenção de venda 
de suas quotas, sendo que os demais sócios terão o prazo de 60 (sessenta) 
dias para exercer o seu direito de preferência; 

li - exercido o direito de preferência, far-se-á imediatamente a alteração contratual 
pertinente; 

Ili - findo o prazo estabelecido no inciso 1, sem que os demais sócios se 
manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas serem cedidas ou alienadas 
a terceiros. 

Clausula 8ª: Pagamento de Quotas: Em caso de retirada, falecimento, exclusão ou 
separação conjugal de algum dos Sócios, e alienação de suas quotas seja feita a 
algum dos sócios remanescentes, o sócio retirante, herdeiros ou sucessores 
obrigam-se a conceder prazo de pagamento de seus haveres não inferiores a 12 
(doze) parcelas mensais, podendo o prazo ser alterado, tanto para mais quanto 
para menos, mediante acordo entre as partes. As parcelas serão corrigidas 
mensalmente pelo INPC/IBGE ou outro índice que venha substituí-lo, vencendo a 
primeira parcela 30 (trinta) dias após o levantamento e aprovação do Balanço 
Especial pelos Sócios. 

Clausula 9ª: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 
1.052,CC/2002). 

Clausula 10ª: A administração da sociedade caberá aos sócios MARIANE LEllER 
DAGOSTINI, LUIZ CARLOS DAGOSTINI E ALTAIR RAIMUNDO GUINDANI, em 
conjunto e/ou individualmente, com poderes e atribuições de administradores, 
autorizados o uso do nome empresarial. vedado no entanto, em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar, ou alienar bens imóveis da sociedade, 
sem autorização do outro sócio (artigos 997,Vl;1.013,1015,1.064,CC/2002); 
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Clausula 11ª: Os Sócios administradores declaram, sob as penas da lei, que não 
estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

Clausula 12ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(s) Sócio 
(s) Administrador(s) prestarão contas justificadas de sua administração, 
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
resultado econômico, cabendo aos Sócios. na proporção de suas quotas, os lucros 
ou perdas apuradas. 
Clausula 13ª: As publicações das contas da administração da sociedade e os 
anúncios de convocação das reuniões ou assembleias, ficam dispensadas, quando 
os sócios assim declararem por escrito e desde que estejam cientes do local, data, 
hora e ordem do dia, da reunião a ser realizada. bem como, declararem ter 
recebido com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias à data da reunião, os 
documentos do Balanço e Demonstrações Financeiras do exercício social a serem 
discutidos e analisados, devidamente assinados pelos administradores da 
sociedade e pelo Contabilista responsável, ou, ainda, cópia autêntica de 
documentos sociais que forem objeto da pauta dessas discussões nas reuniões ou 
assembleias previstas. 
Clausula 14ª: Tornar-se-ão dispensáveis as reuniões ou assembleias de Sócios, 
quando todos os sócios assinarem os balanços e demonstrações contidas no livro 
diário da empresa. 
Clausula 15ª: As deliberações relativas à aprovação das contas dos 
administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de 
administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de 
lucros, alteração contratual fusão, cisão e incorporação e outros assuntos 
relevantes para a sociedade, serão definidos na reunião de Sócios, por decisão 
majoritária de quotas. 
Clausula 16ª: O(s) Sócio(s) que praticar(em) atos não pertinentes à sociedade, 
desde que não previsto no contrato social, ou virem a praticar concorrência desleal, 
serão excluídos por justa causa. Na ocorrência da justa causa terão descontados 
de seus haveres os prejuízos por eles ocasionados e a forma de pagamento do 

\· 
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valor remanescente, havendo, se dará conforme prevê a cláusula quinta deste 
contrato. 

Clausula 17ª: Nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, os 
Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o 

caso. 

Clausula 18ª: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os Sócios. 

Clausula 19ª: Os sócios poderão de comum acordo, fixar retirada mensal, a titulo 
de pró-labore. observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Clausula 20ª: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara 
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesses destes ou do (s) sócio (s), o valor de seus haveres serão 
apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único: o Mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e 1.031 CC/2002). 

Clausula 21 ª: A presente empresa encontra-se enquadrada na Lei 
Complementar nº 123 de 14/12/2006, como Microempresa e/ou empresa de 
pequeno porte. 

Clausula 22ª: Casos omissos serão regidos subsidiariamente pelas normas afetas 
às Sociedades Anônimas. 

" 
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Clausula 23ª: Persistindo as omissões, as situações serão resolvidas de acordo 
com as disposições do Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam 

aplicáveis. 

Clausula 24ª: Fica eleito o Foro da Comarca de Francisco Beltrão - PR para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 01 

(uma) via. 
Francisco Beltrão- PR. 23 de Novembro de 2017. 

MARIANE LEIER OAGOSTINI 

ALTAIR RAIMUNq'Q t3,UINDANI 
\ 

- 
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REDE AUTORIZADA 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018 

RAZÃO SOCIAL: Recapadora Pardal Ltda - EPP 

CNPJ Nº 01.620.769/0001-75 
FONE: 46 3524 1288 ENDEREÇO Rod PR 483, 932, Marrecas 

MUNICIPIO: Francisco Beltrão EST. Paraná 

O representante legal da empresa RECAPADORA PARDAL LTDA 

- EPP, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para 

fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Francisco Beltrão,21 de Setembro de 2018. 

Altair Raimundo Guindani 
RG.4.393.097-4/PR- CPF: 619.944.139-72 

Sócio Administrador 
Recapadora Pardal Ltda-Epp 
CNPJ: 01.620.769/0001-75 
Rod.PR 483, 932 - Marrecas 

CEP: 85.601-195 - Francisco Beltrão - Paraná 
e-mail: 

Recapadora 
.•... 

@~ll ar• •...• ar• 
Pneus e Recapagens 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 
TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018 

RAZÃO SOCIAL: Recapadora Pardal Ltda - EPP 

CNPJ Nº 01.620.769/0001-75 

ENDEREÇO Rod PR 483, 932, Marrecas 

MUNICIPIO: Francisco Beltrão 

FONE: 46 3524 1288 

EST. Paraná 

O representante legal da empresa RECAPADORA PARDAL LTDA 

- EPP, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018, instaurado pelo Município de Planalto, declara para 

todos os fins de direito que estamos sob o regime de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 

2006 LC 147 /2014. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

f<~liu.J../ i~~cisco Beltrão,21 de Setembro de 2018. 

Altair Raimundo Guindani 
RG.4.393.097-4/PR - CPF: 619.944.139-72 

Sócio Administrador 
Recapadora Pardal Ltda-Epp 
CNPJ: 01.620.769/0001-75 
Rod.PR 483, 932 - Marrecas 

CEP: 85.601-195 - Francisco Beltrão - Paraná 
e-mail: 

ro1.s20.7&9/0001-75, 
RECAPADORA 

PARDAL LTDA · EPP 
Rod. PR 180. Km o• 

Agua BraQca - CEP 85601-97n 
L Francisco Beltrão - Paran:i .J 

Recapadora 
•..... 

l1a.-...a. 
Pneus e Recapagens 



CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páqtna: 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da suá expedição. 
Nome Empresarial 
RECAPADORA PARDAL LTDA-EPP 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Data de Início 
de Atividade 

01/11/1996 01.620.769/0001-75 I 
Data de Arquivamento do 

Ato Constitutivo 
27/11/1996 

Número de Identificação do Registro de I CNPJ 
i Empresas - N!RE {Sede) 
l 41 2 0356871-4 
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
RODOVIA PR-483, 932, MARRECAS, FRANCISCO BELTRÃO, PR, 85.601-195 

Objeto Social 
FABRICAÇÃO OE TAPETES E SALTOS PARA CALÇADOS DE BORRACHA, COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E 
ACESSORIOS PARA VEICULOS, TAPETES E SALTOS PARA CALÇADO DE BORRACHA, A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ 
DE PRODUTOS MANUFATURADOS DE BORRACHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E COMERCIO O 
EXTERIOR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA PARA VEICULO$ AUTOMOTORES LEVES E PESADO 

Capital: R$ 100.000,00 
(CEM MIL REAIS) 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei nº 123/2006) 
Indeterminado 

Empresa de pequeno porte Capital Integralizado: R$ 
{CEM MIL REAIS) 

100.000,00 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato 
Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital IRS\ Espécie de Sócio Administrador 

LUIZ CARLOS D AGOSTINI 1.000,00 SOCIO Administrador 
021.527. 709-00 

Administrador 74.000,00 SOCIO MARIANE LEIER D AGOSTINI 
394.925.839-68 

ALTAIR RAIMUNDO GUINDANI 
619.944.139-72 

25.000,00 SOCIO Administrador 

Número: 20178352977 
Situação 

REGISTRO ATIVO 
Último Arquivamento 

Data: 22/12/2017 

Ato: ALTERAÇÃO 

Evento (s): AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 

1 - NIRE: 41 9 0107594-2 CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX 

Endereço Completo {Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) 
ACESSO CONTORNO LESTE, S/N-KM 02, AGUA BRANCA, FRANCISCO BELT~O, PR, 85.6_01-970, BRASIL 

FRANCISCO BELTRÃO • PR, 24 de setembro de 2018 
18/620779-4 

lllll lllll lllll lllll lllll 111111111111111 ~ 
LIBERTAD BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

I 
d€ Notas 
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Autentir;;;~âo de Cópid 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 83/2018 

Pág,na1 

220.00 
220.0J 

225.00 
225.00 

OALLTDAEPP 

33800 

1 353,00 

2 35300 

375.00 
37500 

A PARDAL LTDAEPP 
Vencedor 

2 

342 CXl 
342 CXl 

Lance Inicial 

Valor 
412,CXJ 
388.00 
388 (X) 

EPP 

295.00 
290.00 
290CXJ 

APARDALLTDAEPP Vencedor 

Lance lnicisl 302,00 
298,00 
298CXl 2 

Rodada 

RECAPADORAPARDALLTDAEPP 
Valor 
397,CXJ Lance Inicial 

Emitido por: Caíla Sabrina Rech Malinskl, na \€!"são: 55201 
28/09/2018 08:5247 



Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Reiatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 83/2018 

Pág,na.2 

Objeto prestação de serviços de recapagem de pneus 
391,00 

Lance Inicial ~moo 
398.00 
398.00 

Vencedor 

468.00 

468.00 

RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

Lance Inicial 487.00 
473.00 
473.00 

113.00 
113.00 

ORA PARDALUDA EPP 

2 

121.00 
121.00 

A PARDAL L TOA EPP 

Rodada Valor 
152.00 
121.00 
121.00 

Lance Inicial 

2 

157,00 
121.00 
121.0C 

Lance Inicia! 

Fornecedor 
Rodada 
Lance Inicial 

CAPADORA PARDAL L TOA EPP 
Valor 
250.00 
238.00 
23800 

RA PARDAL LTDA EPP 
VQO(:edor 

Rodada Valor 
1 200.0G 
1 263.00 
1263.00 

Lance Inicial 

DALLTDAEPP 

Rodada Valor 
1585.00 
1 578.00 
1578.00 

Lance Inicial 

2 

28/09/2018 0852:47 
Emitido por: Carla Sabrina Rech Malinsl<J. na versáo. 55201 



Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Relatorio de Lances dos Fornecedores 

Pregão 83/2018 
Página3 

ObJeio· prestação de se-ciços de recapagem de pneus Vencedor 
RECAPADORA PARDAL LtDA EPP 

Lance Inicial 

Valor 
1720,00 
1.693.00 
1.693.00 

RECAPADORA PARDAL 
Valor 

1 588,00 
155500 
155500 

Lance Inicial 

Rodada 

ECAPADORA PARDAL L TDA EPP 
Valor 

2 700 00 
2 748 00 
274800 

Lance Inicial 

CARLA SABRINA RECH MALINSKI 
Pregoeiro 

CEZAR AUGJSTO SOARES 
Preg:,eiro 

FERNANDA SCHERER MARZEC 
Membro 

RECAPADOR,\ PARDAL LTDA EP? 
ALTAIR RAIMUNDO GUINDANI 

28/09/2018 08:52:47 
Emitido por: Carla Sabrina Rech Malinski, na \€rsão 55201 
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Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Classificação por item 

Pregão 83/2018 
Pág1na1 

Fornecedor 
CNPJ/CPf' Status 

16ll56 RECAPAGEM A FRIO PNEU CONVENCION 

3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

Item 002: 16l!S7 RECAPAGEM AFRIO PNEU CONVENCIONAL 

3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

Item 003: 16958 RECAPAGEM A FRIO PNEU CONVENCIONAL 

3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

lterit004: 10972 Recapi!Qem a trio. pneu convencional 900x201:>orracl)udo. 
3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

Item 005: 732 Recapi!Qem a frio pneu convencional 1.000X20 liso. 

3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

Item 006: 14992 Rec.,pi!Qem a frio pneu convencional 1.000X20 borrachudo 

3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

~tem 007: 7204 Recapi!Qem a frio pneu radial 1.000Rx20 liso. 

3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

Item 008: 10973 Rec.,pi!Qeffi a frio pneu radial 1.000Rx20 borrachudo. 

3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

Item 009: 7205 Recapi!Qem a frio pneu radial 215175 R17.5 liso 

3528-9 RECAPADORA PARDAL L TOA EPP 

Item 010: 10974 Recapi!Qem a frio pneu radial 215175 R17.5 borrachudo. 

RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

Item 011: 7206 Recapagem a frio pneu radial 275/80 R22.5 liso 

3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

Item 012: 10975 Recapi!Qem a frio pneu radial 275/80 R22.5 borrachudo. 

3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

Item 013: 14993 Recapi!Qem a frio pneu radial 295/80 R22.5 liso 

3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

Item 014: 10975 Recapi!Qem a frio pneu radial 295/80 R22.5 borrachudo. 

~ 3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

Item 015: 17867 Recapagem a frio pneu radial 165170R13 liso, 

3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

Item 016: 21301 Recapi!Qem a frio pneu radial 175x70xR131iso. 

3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

Item 017: 17868 Recapagemafrio pneu radia1175llOR141iso 

3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

Item 018: 17869 Recapagem a frio pneu radial 185170R14 liso 

3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

Item 019: 17870 Recapagem a frio pneu radial 205l75R16 liso 

3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

Item 020: 7211 Recapagem a quente pneu 1400x24 borrachudo 

3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

Item 021: 7212 Recapi!Qem a quente pneu 17.5 x 25 borrachudo 

3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 

Emitido por Carla Sabrina Rech Mal1nsi<l, na ;ersão 5520 1 

·)1 620 769/00J1- 75 Classificado VIPAL 220,CXJ 

,J1 .62Cl. 76910C01- 75 Classificado VIPAL 225.00 

]1 620 769100J1- 75 c tassrücaoo VIPAL 
33800 

J', 620 769/00J1-75 Classificado VIPAL 35300 

01.ô20769/0J01-75 Classificado VIPAL 371,00 

01 620 769100J1 • 75 Classificado VIPAL 375,00 

J1 620 769/00J1-75 Classificado VIPAL 342,00 

Di 620 769/0CXJ1-75 Classificado VIPAL 388.00 

o·, 620 769/00J1- 75 Class1f1cado VIPAL 290,00 

O~ 62D 769/00J1-75 Classificado VIPAL 298.00 

01 620769/00J1-75 Classificado VIPAL 391 00 

01 520 769,'0(XJ1- 7 5 Classificado VIPAL 398.00 

01 620 76910001-75 Classificado VIPAL 468.00 

J1 620 769/0001- 75 Classificado VIPAL 473,00 

01 620 76910001- 75 Class1f1cado VIPAL 11300 

J1 62J 769100J1-75 Class1f1cado VIPAL 121,00 

J; 620 769/0001-75 Classificado VlPAL 121,00 

·)1 620 769/0001-75 Class1f1cado VIPAL 121 00 

J1 620 769/0001- 75 Classificado VIPAL 23800 

)i .ô/.C:.769/0:()1-75 Classificado VIPAL 1 26300 

CY! 620.769/0'.Xl1-·75 Classificado VIPAL 1 578,00 

28109/2018 08 59 36 

~} 

' '\ 
~' \· 

-~ 



Prefeitura Municipal de Planalto - 2018 
Classificação por item 

?regão 83/2018 
Página:2 

CtiPJ/CPf Status Marca Preço Unitário 
Fornecedor 

Item 022: 10979 Recapagem a quente pneu 18.4x30 borrachudo. 

3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP 01 620 769/0C01- 75 Classificado VIPAL 1693,CXl 

Item 023: 12044 Recapagem a quente pneu 19,5x24 borrachudo. 

3528-9 RECAPADORA PARDAL LTDA EPP :J1620769/0C01-75 Classificado VIPAL 1555,CXl 

Item 024: 17871 Recapagem a quente pneu 23-1x26 borrachudo, 

3528-9 R.ECAPADORA PARDAL LTDA EPP J1 620 769/0C01-75 Classificado VIPAL 2748,CXl 

Qtde. itens desertos OCXJ 
Qtde. itens frustrados OCO 

Emitido por: Carla Sabrina Rech Malins~. na versão 55201 
28109/2018 08 59 36 



http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica!CNPJ/cnpjreva/Cnpj ... 

NOME EMPRESARIAL 
RECAPADORA PARDAL L TOA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 01.620. 769/0001-75 
CADASTRAL 27/11/1996 MATRIZ 

1 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
RECAPADORA PARDAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
22.19-6-00 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados 
15.40-8-00 - Fabricação de partes para calçados, de qualquer material 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

f LOGRADOURO 
[ ROO PR-483 NÚMERO 1 [ COMPLEMENTO 

932 

I 
CEP 11 BAIRRO/DISTRITO I 
85.601-195 . MARRECAS . 

'--~~~~~~~~~~ [
MUNICÍPIO 
FRANCISCO BELTRAO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
RECAPADORAPARDAL@GMAIL.COM 

ÍUFI 
~ 

TELEFONE 
(46) 3524-1288 / (46) 3524-1455 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA DATA DA SITUAÇÃO 

CADASTRAL 
06/11/2004 

i MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DA SITUAÇÃO 
ESPECIAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 21/09/2018 às 10:14:52 (data e hora de Brasília). 
Página: 1/1 

I of 1 
21/09/2018 10:15 

' 



https ://www. si f ge. caixa. gov. br/Empresa/Crf/Crf/F geCFS I mprimirPapel .asp 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 01620769/0001-75 
Razão Social: RECAPADORA PARDAL LTDA 
Endereço: ROD PR 180 - KM 04 5/N / ÁGUA BRANCA/ FRANCISCO 

BELTRAO /PR/ 85601-970 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018 

Certificação Número: 2018090306573960184873 

Informação obtida em 21/09/2018, às 10:23:27. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

rr«: iv 

1 of 1 
21/09/2018 10:23 

1 



h ttp :// servicos.recei ta. fazenda. gov. br/Servicos/ certidao/CNDConj untai ... 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: RECAPADORA PARDAL LTDA 
CNPJ: 01.620.769/0001-75 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:17:59 do dia 21/09/2018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 20/03/2019. 
Código de controle da certidão: 5F4E.7ACB.C7EF.EBBE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

I of l 
21/09/2018 10:]8 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

Nº 018738172-23 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 01.620.769/0001-75 
Nome: RECAPADORA PARDAL L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
~ natureza tributária e não tributária, bem corno ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 19/01/2019 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 

Página 1 de 1 
Emitido via Internet Pública (21/09/20181021 :14) 

e))' 



Certidão http:/ ! 187 .60.222 .252: 7 4 7 4/esportaVstmcertidao. view. logic?idCertida ... 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA 
Nº20759/2018 

RAZÃO SOCIAL: RECAPADORA PARDAL LTDA - ME 
CNPJ: 01.620.769/0001-75 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 60755 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90350538-99 
ALVARÁ: 20180109 
ENDEREÇO: ROO PR 483, 932 - G 02FB L 0581 - MARRECAS CEP: 85601195 Francisco Beltrão - PR 
ATIVIDADE: Fabricação de partes para calçados, de qualquer material, Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 
Reforma de pneumáticos usados 

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos 
administrados pela Secretaria Municipal de Finanças. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de 
Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão. 

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2018 
DATA DE VALIDADE: 04/11/2018 
FINALIDADE: VERIFICAÇÃO 
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFH2J5X38BMR7 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobeftrao.pr.gov.br 

Certidão emitida gratuitamente pela internet em: 05/09/2018 - 04:15:32 
Qualquer rasura invalidará este documento. 

------- - ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

~. 

l of 1 
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PODER JUDICIÁRIO DE ESTADO DO PARANÁ 
COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO 

SECRETARIA DO OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 
Rua Tenente Camargo, 2112- Centro - Francisco Beltrão/PR- CEP: 85601-610- Fone (46) 3520 - 0011 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuições de 
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste 
cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

RECAPADORAPARDALLTDA 
CNPJ: 01.620.769/0001-75 

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 (vinte) anos que a antecedem. 

O referido é verdade e dou fé. 

FRANCISCO BELTRÃO/PR, 13 de Agosto de 2018 às 16:45:46. 

Alessandra·Marta Fisc-hborn Ahrêu 
AnalistaºJudiciária 

Matrícula nº 15.068 
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CERTI QÍ\O NEGC\TIVA DE DÉBITCE TRABALHISTAS 

Nome: RECAPADORA PARDAL LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 01.620.769/0001-75 
Certidão nº: 158755770/2018 
Expedição: 21/09/2018, às 10:24:03 
Validade: 19/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que RECAPADORA PARDAL LTDA 
( M\TRI Z E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o nº 

01. 620. 769/ 0001- 75, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

I NF~ÇÃO I M'CRTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

íí(1 ·,. 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°.11 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL: 
RECAPADORA PARDAL LTDA- EPP 
CNPJ: 01.620.769/0001-75 
NIRE: 41203568714 Folha 1 

MARIANE LEIER OAGOSTINI, brasileira, divorciada. empresária, inscrita no CPF 
nº. 394.925.839-68, e carteira de identidade RG nº 8.044.303-0 I PR, residente e 
domiciliada na rua Maranhão, nº 577, Bairro centro, CEP 85601-310, em Francisco 
Beltrão - PR, e ALTAIR RAIMUNDO GUINOANI, brasileiro, casado sob o regime 
de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 20/03/1967, portadora da 
carteira de identidade RG nº 4.393.097-4 SSP/PR, inscrita no CPF nº 619. 944.139- 
72, sito na rua Santo Amaro, nº 172, bairro São Cristovão, CEP 85.601-341 em 
Francisco Beltrão, únicos sócios da empresa RECAPADORA PARDAL L TOA - 
EPP com CNPJ: 01.620.769/0001-75, e inscrição estadual n. 90350538-99, 
registrada na junta comercial sob nº 41203568714, com sede na rodovia Pr 180, 
km 04, SN, bairro Agua Branca, CEP 85.601-970, em Francisco Beltrão, Paraná, 
resolvem assim, alterar e consolidar seu contrato social e alterações, mediante as 
cláusulas seguintes: 

CLAUSULA 1ª: Fica alterado o endereço de rodovia Pr 180, km 04, SN, bairro 
Agua Branca, CEP 85.601-970, em Francisco Beltrão-Pr, Para: Rodovia PR 483, nº 
932, Bairro Marrecas, CEP: 85.601-195, em Francisco Beltrão-Pr. 

CLAUSULA 2ª: Entra na sociedade LUIZ CARLOS DAGOSTINI, brasileiro, 
divorciado, nascido em 02/06/1953, empresário, portador da carteira de identidade 
RG nº 2.298.642-2/PR, inscrito no CPF nº 021.527.709-00, residente e domiciliado 
na Avenida Luiz Antonio Faedo, 448, Bairro Centro, CEP 85.601-275, em 
Francisco Beltrão-PR, adquirindo de forma onerosa de MARIANE LEIER 
DAGOSTINI 1.000 ( Hum mil ) quotas totalizando R$ 1.000,00 ( Hum mil reais ), 
com pagamento em moeda corrente do País neste ato; 

O capital social fica assim distribuído: 

QUOTAS VALOR % 

MARIANE LEIER DAGOSTINI 74.000 74.000,00 74 
LUIZ CARLOS DAGOSTINI 1.000 1.000,00 01 
ALTAIR RAIMUNDO GUINOANI 25.000 25.000,00 25 
TOTAL 100.000 100.000,00 100 

CERTIFIOOOREGSTROEM22/12/2017 10:41 SCB N' 20178352977. 
PROTOXl.O 178352977 DE 19/ 12/ 2017. céol CO DE VERIFICAÇÃO 
11704879015. N1 RE: 41203568714. 
RECllPADCRA PAROl\L L TDA. EPP 

Li ber t, ad Bogus 
SEffiET ARI A- G:RAL 

CUR1 TI BA. 22/ 1 2/ 2017 
www. errpr esaf aci 1 . pr . gov. br 

A vai idade deste docurrento. sei rrpresso, fica sujei to à corrprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
lnforrrando seus respectivos códigos de verificação 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°.11 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL: 
RECAPADORA PARDAL LTDA- EPP 
CNPJ: 01.620.769/0001-75 
NIRE:41203568714 Folha 2 

Cláusula 3ª: A sócia MARIANE LEIER DAGOSTINI vende parte de suas quotas 
para o sócio LUIZ CARLOS DAGOSTINI, este declara que está ciente da real 
situação econômica e financeira da empresa RECAPADORA PARDAL L TOA - 
EPP, sendo que a partir desta assumem todos os bens, direitos e obrigações 
conforme art. 1032 do código civil. 

Cláusula 4ª: Pelos serviços prestados à sociedade, poderão receber os sócios a 
título de remuneração, pró-labore. quantia mensal fixada em comum, até os limites 
de dedução fiscal, previstos na Legislação Fiscal do Imposto de Renda, a qual será 
levado a conta de Despesas Gerais. 

Cláusula 5ª: A administração da sociedade caberá aos sócios MARIANE LEIER 
DAGOSTINI. LUIZ CARLOS DAGOSTINI e ALTAIR RAIMUNDO GUINDANI, em 
conjunto e/ou individualmente,. com poderes e atribuições de administrar e 
representar a sociedade em todos os níveis, autorizada o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto. em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais 
sócios. 

Cláusula 6ª: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes. o valor de seus haveres 
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data 
da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que 
a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

V 

,JJ 
"' Cláusula 7ª: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão ~ 

impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o efeito dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno. concussão, peculato, ou contra a economia 
popular. contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública. ou a propriedade. 

CERTIFICO O REG STRO EM 22112/ 2017 10 41 SCB N' 20178352977. 
PROrCXXl..O 178352977 DE 19/ 12/ 2017. eco 00 DE VERIFICAÇÃO 
11704879015. N1 RE 41203568714. 
RECAP~ PAROllJ.. L Tl)ll. EPP 

Li ber t ad Bogus 
SECRET ÁRI A- G:RAL 

CURI TI BA, 22/ 1212017 
www. errpr esaf aci 1 . pr. gov. br 

A vai i dade deste docurrent o, se í rrpr esso, f í ca suj eí to à corrpr ovação de sua aut ent i cí dade nos r espect i vos portai s. 
I nforrrendo seus respectivos códigos de verificação 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°.11 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL: 
RECAPADORA PARDAL LTDA - EPP 
CNPJ: Ol.620.769/0001-75 
NIRE: 41203568714 Folha 3 

Parágrafo Único: Os demais sócios declaram que não estão incursos em nenhum 
dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercerem atividades mercantis. 

Clausula 8ª: As demais cláusulas do contrato social primitivo permanecem 
inalteradas; 

Clausula 9ª: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL: De acordo com o 
que determina o art. 2.031 da Lei número 10406/2002, os sócios RESOLVEM, por 
este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social. tornando assim sem 
efeito. a partir desta data as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo 
que adequado as disposições da referida lei número 10.406/2002 aplicáveis a este 
tipo societário, passa a ter a seguinte redação: 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
RECAPADORA PARDAL LTDA- EPP 
CNPJ: 01.620.769/0001-75 
NIRE:41203568714 

MARIANE LEIER DAGOSTINI, brasileira, divorciada, empresária, inscrita no CPF 
nº. 394.925.839-68, e carteira de identidade RG nº 8.044.303-0 ! PR, residente e 
domiciliada na Rua Maranhão. nº 577, Bairro centro, CEP 85.601-310, em 
Francisco Beltrão - PR, e ALTAIR RAIMUNDO GUINDANI, brasileiro, casado sob 
o regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 20/03/1967, 
portadora da carteira de identidade RG nº 4.393.097-4 SSP/PR, inscrita no CPF nº 
619.944.139-72, sito na rua Santo Amaro, nº 172, bairro São Cristovão, CEP 
85.601-341 em Francisco Beltrão, LUIZ CARLOS DAGOSTINI, brasileiro, 
divorciado, nascido em 02/06/1953, empresário, portador da carteira de identidade 
RG n" 2.298.642-2/PR, inscrito no CPF nº 021.527. 709-00, residente e domiciliado 
na Avenida Luiz Antonio Faedo. 448. Bairro Centro, CEP 85.601-275, em 
Francisco Beltrão-PR, únicos sócios da empresa RECAPADORA PARDAL L TOA - 
EPP com CNPJ: 01.620.769/0001-75, e inscrição estadual n. 90350538-99, 
registrada na junta comercial sob nº 41203568714, com sede na Rodovia PR 483, 
nº 932, Bairro Marrecas, CEP: 85.601-195, em Francisco Beltrão-Pr, resolvem 
assim, alterar e consolidar seu contrato social e alterações, mediante as cláusulas 
seguintes: 

CERTIFICO O REG STRO EM 22/ 12/ 2017 10 41 SCB ~ 20178352977. 
PROTcca...O 178352977 DE 19/ 12/ 2017. cá:J1 00 DE VER! FI CAÇÃO 
11704879015. NI RE: 41203568714. 
RECAPADCRA PARl)llJ_ L TD<\ EPP 

Li ber t. ad Bogus 
SECRET ARI A- G:RAL 

CURI TI BCI. 22/ 12/ 2017 
www. errpr esaf aci I pr. gov. br 

A vai idade deste docurrento, sei rrpresso, fica sujei to à corrprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
lnforrrando seus respectivos códigos de verificação 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°.11 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL: 
RECAPADORA PARDAL LTDA - EPP 
CNPJ: Ol.620.769/0001-75 
NIRE: 41203568714 Folha 4 

Clausula 1ª: A sociedade gira sobe o nome empresarial de RECAPADORA 
PARDAL L TOA - EPP; 

Clausula 2ª: A sociedade tem sua sede na Rodovia PR 483, nº 932, Bairro 
Marrecas, CEP: 85.601-195, em Francisco Beltrão-Pr, (art. 997,11, CC/2002); 

Clausula 3ª: O objeto social é FABRICAÇÃO DE TAPETES E SALTOS PARA 
CALÇADOS DE BORRACHA, COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS PARA VEICULOS, TAPETES E SALTOS PARA CALÇADOS DE 
BORRACHA, A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
MANUFATURADOS DE BORRACHA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RECAPAGENS E COMÉRCIO COM O EXTERIOR E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA PARA VEICULOS AUTOMOTORES LEVES 
E PESADOS; 

Clausula 4ª: A sociedade começou suas atividades em 01 de novembro de 1996 e 
seu prazo é indeterminado. 

Clausula 5ª: O CAPITAL SOCIAL no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), Já 
integralizados, divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um 
real) cada quota. Fica assim distribuído entre os sócios: 

QUOTAS VALOR % 

MARIANE LEIER DAGOSTINI 74.000 74.000,00 74 
LUIZ CARLOS DAGOSTINI 1.000 1.000,00 01 
ALTAIR RAIMUNDO GUINDANI 25.000 25.000,00 25 
TOTAL 100.000 100.000,00 100 

~ ,, 
\x 

Clausula 6ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas N 
a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em ~ 
igualdade de condições e preço direito de preferencia para sua aquisição e postas 
a venda, formalizando se realizada a seção delas, a alteração contratual 
pertinente. (art. 1.056, art 1.057, CC/2002}. 

Clausula 7ª: Os socos não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua 
respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando 

CEITTI FICO O REG STRO EM 22/ 12/ 2017 10: 41 SCB 1'1' 20178352977. 
PROrcca...O 178352977 DE 19/ 12/ 2017. cáJI 00 DE VERI FI <:AÇÃO 
11704879015. NRE: 41203568714. 
REC'APAIXRl\ PARl)ll.L L TOA. EPP 

Li ber tad Bogus 
SEffiET ARI A- GERAL 

a.JRI TI M, 22/ 12/ 2017 
www. errpr esaf aci 1 . pr . gov. br 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N".11 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL: 
RECAPADORA PARDAL LTDA - EPP 
CNPJ: 01.620.769/0001-75 
NIRE:41203568714 Folha 5 

assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na 
proporção das quotas que possuírem, observando o seguinte: 

1 - o Sócio alienante deverá comunicar o outro por escrito a sua intenção de venda 
de suas quotas, sendo que os demais sócios terão o prazo de 60 (sessenta) 
dias para exercer o seu direito de preferência; 

li - exercido o direito de preferência, far-se-á imediatamente a alteração contratual 
pertinente; 

Ili - findo o prazo estabelecido no inciso 1, sem que os demais sócios se 
manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas serem cedidas ou alienadas 
a terceiros. 

Clausula 8ª: Pagamento de Quotas: Em caso de retirada, falecimento, exclusão ou 
separação conjugal de algum dos Sócios, e alienação de suas quotas seja feita a 
algum dos sócios remanescentes, o sócio retirante, herdeiros ou sucessores 
obrigam-se a conceder prazo de pagamento de seus haveres não inferiores a 12 
(doze) parcelas mensais, podendo o prazo ser alterado, tanto para mais quanto 
para menos, mediante acordo entre as partes. As parcelas serão corrigidas 
mensalmente pelo INPC/IBGE ou outro índice que venha substituí-lo, vencendo a 
primeira parcela 30 (trinta) dias após o levantamento e aprovação do Balanço 
Especial pelos Sócios. 

Clausula 9ª: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 
1.052,CC/2002). 

Clausula 10ª: A administração da sociedade caberá aos sócios MARIANE LEllER 
DAGOSTINI, LUIZ CARLOS DAGOSTINI E ALTAIR RAIMUNDO GUINDANI, em 
conjunto e/ou individualmente, com poderes e atribuições de administradores, 
autorizados o uso do nome empresarial, vedado no entanto. em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros. bem como onerar, ou alienar bens imóveis da sociedade, 
sem autorização do outro sócio (artigos 997,VI; 1.013, 1015, 1.064,CC/2002); 

CERTIFICO O REQ STRO EM 2211212017 1 O: 41 SCB N' 20178352977. 
PROfax:t.O 178352977 CE 19/ 12/ 2017. céo 00 CE VERI FI <:AÇÃO 
11704879015. NI RE: 41203568714. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°.11 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL: 
RECAPADORA PARDAL LTDA - EPP 
CNPJ: 01.620.769/0001-75 
NIRE:41203568714 Folha 6 

Clausula 11ª: Os Sócios administradores declaram, sob as penas da lei, que não 
estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional. contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

Clausula 12ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro. o(s) Sócio 
(s) Administrador(s) prestarão contas justificadas de sua administração, 
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
resultado econômico, cabendo aos Sócios, na proporção de suas quotas, os lucros 
ou perdas apuradas. 

Clausula 13ª: As publicações das contas da administração da sociedade e os 
anúncios de convocação das reuniões ou assembleias, ficam dispensadas, quando 
os sócios assim declararem por escrito e desde que estejam cientes do local, data, 
hora e ordem do dia, da reunião a ser realizada, bem como, declararem ter 
recebido com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias à data da reunião, os 
documentos do Balanço e Demonstrações Financeiras do exercício social a serem 
discutidos e analisados, devidamente assinados pelos administradores da 
sociedade e pelo Contabilista responsável, ou, ainda, cópia autêntica de 
documentos sociais que forem objeto da pauta dessas discussões nas reuniões ou 
assembleias previstas. 

Clausula 14ª: Tornar-se-ão dispensáveis as reuniões ou assembleias de Sócios, 
quando todos os sócios assinarem os balanços e demonstrações contidas no livro 
diário da empresa. 

Clausula 15ª: As deliberações relativas à aprovação das contas dos 
administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de 
administradores, modo de remuneração, pedido de concordata, distribuição de 
lucros, alteração contratual fusão, cisão e incorporação e outros assuntos 
relevantes para a sociedade, serão definidos na reunião de Sócios, por decisão 
majoritária de quotas. 

Clausula 16ª: O(s) Sócio(s) que praticar(em) atos não pertinentes à sociedade, 
desde que não previsto no contrato social, ou virem a praticar concorrência desleal, 
serão excluídos por justa causa. Na ocorrência da justa causa terão descontados 
de seus haveres os prejuízos por eles ocasionados e a forma de pagamento do 

CERTIFICO O REG STRO EM 22/ 12/ 2017 10: 41 SCE N' 20178352977. 
PROTO'.XLO 178352977 DE 19/ 12/ 2017. cáJ100 DE VER! FI CAÇÃO 
11704879015. N1 RE: 41203568714. 
RECAPAl)(RA PARDC\l_ L TOA. EPP 

Li ber t ad Bogus 
SECRET ÁRI A- G:RAL 

a.JRI TI BA, 22/ 12/ 2017 
www. errpr esaf aci I pr . gov. br 

A vai i dade deste docurrent o. se , rrpr esse. f i ca suj eito à corrpr ovação de sua aut ent i ci dade nos r espect i vos portai s. 
I nf or mrndo seus r espect i vos códi gos de ver i f i cação 

1· 

\ 
~

\ 
' 

.. 

i '1 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°.11 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL: 
RECAPADORA PARDAL LTDA - EPP 
CNPJ: Ol.620.769/0001-75 
NIRE:41203568714 Folha 7 

valor remanescente, havendo, se dará conforme prevê a cláusula quinta deste 
contrato. 

Clausula 17ª: Nos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, os 
Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o 
caso. 

Clausula 18ª: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os Sócios. 

Clausula 19ª: Os sócios poderão de comum acordo, fixar retirada mensal, a titulo 
de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Clausula 20ª: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara 
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesses destes ou do (s) sócio (s), o valor de seus haveres serão 
apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único: o Mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e 1.031 CC/2002). 

Clausula 21ª: A presente empresa encontra-se enquadrada na Lei 
Complementar nº 123 de 14/12/2006, como Microempresa e/ou empresa de 
pequeno porte. 

Clausula 22ª: Casos omissos serão regidos subsidiariamente pelas normas afetas 
às Sociedades Anônimas. 
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Clausula 23ª: Persistindo as omissões, as situações serão resolvidas de acordo 
com as disposições do Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam 
aplicáveis. 

Clausula 24ª: Fica eleito o Foro da Comarca de Francisco Beltrão - PR para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 01 
(uma) via. 

Francisco Beltrão - PR, 23 de Novembro de 2017. 

MARIANE LEIER DAGOSTINI 

\ j 

ALTAIR RAIMUNOQ G.UlNDANI 
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REDE AUTORIZADA 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018 

RAZÃO SOCIAL: Recapadora Pardal Ltda - EPP 

CNPJ Nº 01.620.769/0001-75 

ENDEREÇO Rod PR 483, 932, Marrecas 

MUNICIPIO: Francisco Beltrão 

FONE: 46 3524 1288 

EST. Paraná 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018, 

instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar 

ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Francisco Beltrão,21 de Setembro de 2018. 

Recapadora 

,.,. 
.· ~IQ y R.caeaku'Brclal Jlda. ~ ~,,. 

Altair Raimundo Guindani ~ ~ 
RG.4.393.097-4/PR-CPF:619.944.139-72 ~ q'fLt c:P. ) 

Sócio Administrador ,.9 •. ~ ~' O, ...: ",f''ll 
Recapadora Pardal Ltda-Epp ~v~r e óJ':~ q_<t 
CNPJ: 01.620.769/0001-75 ~· # 'l:,>'i(l". 
Rod.PR 483, 932- Marrecas !Ç ~ .,.._.,- J",J} ' 

CEP: 85.601-195 - Francisco Beltrão - Paraná ~' ~ "'V q • O' .Jf 
e-mail: ( \\ c.,'f V~ 4'- \ 

"' ,"/ \ \ 
~<l' 

()r' V .••.... 

@;):' c;ll. •...• c;ll. 
Pneus e Recapagens 



REDE AUTORIZADA 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO 
INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018 

RAZÃO SOCIAL: Recapadora Pardal Ltda - EPP 

CNPJ Nº 01.620.769/0001-75 

ENDEREÇO Rod PR 483, 932, Marrecas 

MUNICIPIO: Francisco Beltrão 

FONE: 46 3524 1288 

EST. Paraná 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018, por seu representante, declara, na 

forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais 

legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de 

novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no 

que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente 

Recapadora 
....._ 

o:;t, Cll • ••••• Cll. 
Pneus e Recapagens 
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FALCÃO 
BAt.J ER OCP0003 

Ar.rerliWlo desde 1993 

INSTITUTO FALCÃO BAUER DA QUALIDADE 

VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PRODUTO 

Nº 03297/16 
Certificamos que o produto 

BANDA DE RODAGEM E BORRACHA DE LIGAÇÃO 
se encontram em conformidade com as Normas 

Portaria lnmetro nº 56, de 18 de fevereiro de 2004. 

Solicitante da Certificação: 

BORRACHAS VIPAL S.A. 

Este Produto é certificado desde: 
18 de Março de 2016. 

localizada em 
Nova Prata - RS - Brasil - à 

Rua Buarque de Macedo, 365 - CFP: 95320-000 

Local e Data: 

São Paulo, 19 de Agosto de 2016. 
Este Certificado é válido até: 

17 ele Março de 2020. 

Pericies Arilho 
Gerente Executivo 

Este Ceruhcado só é vaido para os produtos constantes da respectiva Autorizaçao para o Uso do Selo de 
ldentificaçilo d8 Conformiclacle e deve ser consultado no site www.inmetro.gov.br/prodcerl 

IFBQ - instituto Falcão Bauer da Qualidade 
Rua Aquinos, 111 - Prédio li - 3° Andar - Água Branca - CEP 05036-070 - São Paulo - SI-' 

CEí-\T 025 rcv. 00 1 l/03/2016 



26/09/2c.f18 Registro 004746/2018 I Avaliação da Conformidade 

BRAZIL Services Barra GovBr 
(HTTP://BRASIL.GOV.BR) 

Ava I ia çã o d a Procurando algo? 

e f C:,,1t,,. u,.;,â'· ª'''â". cJ oiuq.,,, on orm1 a e · Buscar 

Pagina inicial (http://www.inmetro.gov.br/) I Qualidade (http://www.inmetro.gov.br/qualidade/) 
/ Registro de objeto ( . ./) I Consultar registros concedidos 

Registro de Objeto Consultar registros concedidos 

O. Detalhes do Registro 004746/2018 

~ Exportar para Excel ~ Exportar para PDF 

Status 
Ativo 

Concessão 
06/09/2018 

Validade 
06/08/2022 

RECAPADORA PARDAL LTDA - EPP 
ROO PR 483, 932 KM 1.5 Cep:85601195 1 MARRECAS - FRANCISCO BELTRAO - PR 
Tel:.(TE~lefone) (46) 3524.1288 - RECAPADORAPARDAL@GMAIL.COM 
(mailto:RECAPADORAPARDAL@GMAIL.COM) 
CNPJ:01.620.769/0001-75 

Programa de Avaliação da Conformidade 
Serviço de Reforma de Pneus 

Portaria lnmetro 
nº .. (número) 554 de 29/10/2015 

Nome de Família 
Não cadastrado 

Certificado 
Não aplicável 

-Pesquisar histórico de alterações 
t 

\ ! \ 1r V1 
\\ 

Data Alteração Marca Modelo Descrição 

http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe. aspx?pag= 1 &NumeroRegistro=004746/2018 
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FALCÃO 
BAlJ ER OCP0003 

AcrPdit,.do desde 1993 

INSTITUTO FALCÃO BAUER DA QUALIDADE 

VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PRODUTO 

Nº 03297/16 
Certificamos que o produto 

BANDA DE RODAGEM E BORRACHA DE LIGAÇÃO 
se encontram em conformidade com as Normas 

Portaria lnmetro nº 56, de 18 de fevereiro de 2004. 
1 
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Solicitante da Certificação: 

BORRACHAS VIPAL S.A. 
localizada em 

Nova Prata - RS - Brasil - à 
Rua Buarque de Macedo, 365 - CEP: 95320-000 

Local e Data: 

São Paulo, 19 de Agosto de 2016. 
Este Certificado é válido até: 

17 de Março de 2020. 

Este Produto é certificado desde: 
18 de Março de 2016. Pericies Arilho 

Gerente Executivo 

Este Ceruncaco só é va'ioo para os produtos constantes da respectiva Autorização para o Uso do Selo de 
Identificação da Conformidade e deve ser consultado no site www.inmetro.gov.br/prodcert 

IFBO · instituto Falcáo Bauer da Qualidade 
Rua Aquinos, 111 - Prédio li - 3º Andar - Água Branca - CEP 05036-070. São Paulo. sr.1 

\\ 
( \ 
'' 
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26/09/2Gf'.i8 Registro 004746/20181 Avaliação da Conformidade 

BRAZIL Services Barra GovBr 
(HTTP://BRASIL.GOV.BR) 

Ava I ia çã o d a Procurando algo? 

e f c:,,u,,, º"''â-" êitivâ( O oi11q-1;, on orm1 a e· ·- Buscar 

Pagina inicial (http://www.inmetro.gov.br/) / Qualidade (http://www.inmetro.gov.br/qualidade/) 
/ Registro de objeto ( . ./) / Consultar registros concedidos 

Registro de Objeto Consultar registros concedidos 

Q Detalhes do Registro 004746/2018 

~ Exportar para Excel ~ Exportar para PDF 

Status 
Ativo 

Concessão 
06/09/2018 

Validade 
06/08/2022 

RECAPADORA PARDAL LTDA - EPP 
ROO PR 483, 932 KM 1.5 Cep:85601195 I MARRECAS - FRANCISCO BELTRAO - PR 
Tel:.(Telefone) (46) 3524.1288 - RECAPADORAPARDAL@GMAIL.COM 
(mailto:RECAPADORAPARDAL@GMAIL.COM) 
CNPJ:01.620.769/0001-75 

Programa de Avaliação da Conformidade 
Serviço de Reforma de Pneus 

Portaria lnmetro 
nº .. (número) 554 de 29/10/2015 

Nome de Família 
Não cadastrado 

Certificado 
Não aplicável 

-Pesquísar histórico de alterações 

c-: 
Data Alteração Marca Modelo Descrição 

http://registro.inmetro.gov. br/consulta/detalhe.aspx?pag= 1 &N umeroRegistro=004746/2018 



26/09/2018 Registro 004746/2018 I Avaliação da Conformidade 

Data Alteração Marca Modelo Descrição 

06/09/2018 l lncluido j FAMILIA A FAMILIA A 

06/09/2018 l lncluido j FAMILIA B FAMILIA B 

06/09/2018 l 1ncluido j FAMILIAC FAMILIA C 

<< Voltar 

Barra GovBr (http://www.acessoainformacao.gov.br/) 

c/rr- 
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1 ~09a,nJI d, r-rancrscc Bcnrâo 
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ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA, E 
JULGAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, 

REGISTRO DE PREÇO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 083/2018 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às 08:30hrs 
(oito e trinta horas), na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado 
do Paraná, reuniram-se em sessão pública o Pregoeiro Senhor CEZAR AUGUSTO 
SOARES e Pregoeira CARLA SABRINA RECH MALINSKI, designados pela 
Portaria nº 019/2018 de 16/04/2018 e equipe de apoio: JEANE MARIA DE SOUZA E 
FERNANDA SCHERER MARZEC, designados conforme Portaria nº 019/2018, de 16 
de abril de 2018, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL 
processado pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 083/2018, DO 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto desta licitação a seleção de 
sociedade empresária visando à prestação de serviços de recapagem de pneus 
destinados a manutenção regular de frota de máquinas e veículos do Município de 
Planalto-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, tendo 
como valor máximo a importância de R$ 358.286,00 (trezentos e cinquenta e oito 
mil, duzentos e oitenta e seis reais). Aberto os trabalhos, foi credenciado o 
representante da seguinte empresa: 
- RECAPADORA PARDAL L TDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 01.620.769/0001- 
75, com sede na Rod. PR 483, 932, Marrecas, município de Francisco Beltrão 
estado do Paraná, representada pelo Sr. Altair Raimundo Guindani, portador do 
CPF nº 619.944.139-72; 
Continuando os trabalhos, a Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura 
da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na 
submissão ao disposto na mesma. Ato contínuo, foram abertos os envelopes 
contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, 
foram devidamente examinadas, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos 
e condições de fornecimento. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura do preço 
ofertado. Em seguida foi realizada a classificação da proposta, e subsequentemente 
aberta a fase de lances verbais. Após termino da rodada de lances, foi considerada 
como proposta válida e lances vencedores, onde se constatou que se consagrou 
proposta de melhor preço a empresa subsequente: 

RECAPAGEM A FRIO jViPAL IVIPAL IUN 
.PNEU CONVENCIONAL! 
l750x16 borrachudo 
jmínimo 12mm, 

1 

1 

l 
12 
i 

RECAPAGEM A FRIO jVIPAL 
PNEU CONVENCIONAL 
7.50x16 liso mínimo 
12mm Referência Vipal 
VL 1 OL, Borex BDL, 
Tipler RDT38 

32 225,00 17.200,00 

\ .\Â 1 

~\. 
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!Referência Vipal VT50L, 
!Borex BDT1, Tipler 
RDT72 

1 

r1 

1 

RECAPAGEM A FRIO Tv1PAL 
PNEU CONVENCIONAL! 
900x20 liso, mínimo I 
12mm, referência Vipal ! 
VL 1 OL, Borex BDL, . 1 

Tipler RDT38 1 

3 VIPAL 338,00 16.760,00 

1 

1 

UN 20 

353,00 17.060,00 ,Recapagem a frio pneu 1v1 PAL 
lconvencional 900x20 l 
'borrachudo. mínimo ! 
14mm, referência Vipal i 
VT50L, Borex BDT1, 
Tipler RDT72 j 

4 IVIPAL UN (º 
371,00 17.420,00 

11 
1 
! 

1 
1 

11 
1 

1 

1 

!VIPAL 
1 
1 

! 

375,00 17.500,00 

388,00 

UN 80 342,00 127.360,00 

1 

UN 20 

290,00 15.800,00 

;15.520,00 1 

! 1 

15 
1 
i 
1 

1 

Recapagem a frio pneu lv:PAL. 
convencional 1.000x20 i 
liso. mínimo 14mm. ! 
!referência Vioal VL 1 OL, i 
IBorex BDL, Tipler 
RDT38 

298,00 15.960,00 

1 i 
UN 20 Recapagem a frio pneu IV!PAL IVIPAL 

convencional 1.000x20 i 
borrachudo mínimo I 
14mm, referência Vipal ! 
VT50L, Borex BDT1, i 
Tipler RDT72 i I 

391,00 19.550,00 1 

1 
1 

7 Recapagem a frio pneu IVIPAL jVIPAL 
!radial 1. 000Rx20 liso. 1 ! 
Jmínimo 14mm, l : 
!referência Vipal ! l 
VM530L, Borex BXm1, i i 
Tipler RT84 ! i 

!8 

! 
j 

,Recapagem a frio pneu JVIPAL ]VIPAL 
!radial 1.000Rx20 · 
lborrachudo mrrumo 
l19mm, referência Vipal 
IVWHL, Borex BX01 L, 
jTipler RT86 1 

19 !Recapagem a frio pneu IVI PAL 
jradial 215/75 R17.5 liso 
!mínimo 14mm, 1 

ireferência Vioal ' 
IVM530L, Borex BXM1' 1 

ITipler RT84 i 

VIPAL 

!Recapagem a frio pneu 
!radial 215/75 R17.5 

/
'borrachudo. mínimo 
12mm, referência \/ipal 
IVZE1, Borex BXL8, 
JTipler RT32 

IV!PAL VIPAL 

i 
: 
' i 

11 IRecapagem a frio pneu iV!PAL IVIPAL 
!radial 275/80 R22.5 liso 
lmínimo 14mm, 

1 

IUN 

1 

1 

40 

1 

UN 20 

TuN 
l 

20 

' 1 
i 
1 

TuN 
i 
i 
i 

50 

2 
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Jreferência Vipal 
IVM530L, Borex BXM 1, 
ITipler RT84 

1 

112 
1 

! 

! 

1IRecapagem a frio pneu IVIPAL 
,radial 275/80 R22.5 i 
borrachudo. mínimo 

UN 40 398,00 115.920,00 

'1 
1 

1 

1 
i 

19mm, referência Vipal 
VWHL, Borex BX01 L, 
Tipler RT86 _ .i 

UN 12 

1 

468,00 15.616,00 !13 Recapagem a frio pneu IV!PAL IVIPAL 

/
'radial 295/80 R22.5 liso ! ' 
mínimo 14mm. i 
!referência Vioal i 
IVM530L, Borex BXM1, J 

/Tipler RT84 
14 IRecapagem a frio pneu iV!PAL IVIPAL 

!radial 295/80 R22.5 ! i 
[oorrachudo. mínimo ' 
i19mm, referência Vipal 
IVWHL, Borex BX01 L, . 
!Tipler RT86 i . 

1 15 !Recapagem a frio pneu lv1PÃL!VIPAL 

UN 112 

1 
i 
t 

473,00 15.676,00 

i : 

i lradial 165/70R 13 liso, 
I mínimo 8 mm, referência 
i Vipal VP430L, Borex 
L BXL5, Tipler RT22 

UN 10 113,00 11.130,00 

11 16 IRecapagern a frio pneu /VIPAL IVIPAL 
1 !radial 175x70x R 13 liso. i I 

.1. lmlnirno 8 mm, referência! 
Vioal VP430L, Borex · 

I BXL5, Tipler RT22 
11 17 Recapagem a frio pneu IV!PAL '"'~·· ..•. -- 
11 iradial 175/70R14 liso , 
1 !mínimo 8 mm, referência! 
I IVipal VP430L, Borex I 
I /BXL5, Tipler RT22 1 

!VIPAL 

UN 20 121,00 12.420,00 

121,00 12.420,00 

1 

J 
1VIPAL 

1 
11 18 !Recapagem a frio pneu !VI PAL 
i !radial 185/70R 14 liso . 
, lmínimo 8 mm, referência! 
1 ' . 
i IVipal VP430L, Borex i 
I IBXL5, Tipler RT22 i 

(N 
1 
i 
i 

20 

121,00 1484,00 

IVIPAL 
1 
! 

1 19 JRecapagem a frio pneu !VIPAl. 
!radial 205/75R 16 liso i 
!mínimo 8 mm, referência! 
!Vipal VP430L, Borex i 
jBXL5, Tipler RT22 j 

1 

1 

238,00 13.808,00 

!1 ~r20 IRecapagem a quente IV!PAL 
· lpneu 1400x24 

!borrachudo mínimo 
l24mm, referência 
!Desenho SGG/G2 

IVIPAL 
1 

j_ 

1 ~o I I 
. 1 

1 1 i 
1 1 
) 

IUN 
j 

1 

14 
1 

UN 16 
1 

1 
! 
i 

UN 

jRecapagem a quente 
lpneu 17.5x25 
jborrachudo mínimo 

IV!Pf'.L iVIPAL UN 

1.263,00175.780,00 
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1 

! i24mm, referência 
1 

i i 

1 !Desenho SGG/G2 1 ! i 

11 122 IRecapagem a quente iVIPAL iVIPAL UN 8 1.693,00 13.544,00 
1 i 

1 1 
lpneu 18.4x30 1 i i ! borrachudo. mínimo i i 

1 

124mm, referência 
1 

1 
Desenho TM-95 i 1 

I' 123 Recapagem a quente IV1PA.L IVIPAL UN 8 1.555,00 12.440,00 
pneu 19,5x24 ! i 

! 
! borrachudo. referência i 1 

1 
1 1 Desenho TM-95 1 

1 1 

11 24 Recapagem a quente JV!PAL IVIPAL UN 4 2.748,00 10.992.00 

1 

pneu 23.1 x26 ' i 
1 borrachudo, mínimo ' 1 r 

1 
24mm, referência 

i 
! 1 

1 
1 ! Desenho TM-95 i i 1 

1 : i i 
!TOTAL 341.900,00 1 

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação 
direta com a licitante de melhor oferta, obteve-se os resultados acima descritos. 
Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado a empresa participante e 
considerada proposta de melhor preço: RECAPADORA PARDAL LTDA EPP, em 
conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital 
para apresentar o envelope de n? 02 (dois) - contendo os documentos de 
Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e 
licitantes presentes, foi constatado que o mesmo estava em consonância com o 
estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por consequência, a referidas 
empresa foi considerada HABILITADA. No curso do Presente procedimento 
licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, 
havendo renúncia expressa de prazo por parte da licitante participante. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pela Comissão 
de Licitação e pelo representante da proponente. 

),CA'RLA SAB~INA.REC~ 
MALINSKI 
Pregoeira 

068.626.699-40 

CEZAR AUGUSTO 
SOARES 

Equipe de apoio 
083.050.509-12 

RECAPADORA PA~p 
LTDA EPP 
Proponente 

/,LTA!R RAIMUND 
GUINDANI 

619.944.139-72 

4 
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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018 

OBJETO: Seleção de sociedade empresária visando à prestação de serviços de 
recapagem de pneus destinados a manutenção regular de frota de máquinas e 
veículos do Município de Planalto-PR, PROCESSADO PELOS SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, a classificação ficou a seguinte: 

RECAPADORAPARDALLTDAEPP 
= '"' ..• IMle iltêm INPÕíle QP>crôãlútôí;,;;.,J"'y"' IYl!ôfdóltêm litúaçlô - 11'"""8'í911SI 

1 1 1 RECAPAGEM A FRIO PNEU 2.640,00 Classificado 
CONVENCIONAL 7.50x16 liso mínimo 12mm 
Referência Vi pai VL 1 OL, Borex BDL, Tipler 
RDT38 

1 1 2 RECAPAGEM A FRIO PNEU 7.200,00 Classificado 
CONVENCIONAL 750x16 borrachudo, mínimo 
12mm, Referência Vi pai VT50L, Borex BDT1, 
Tipler RDT72 

1 1 3 RECAPAGEM A FRIO PNEU 6.760,00 Classificado 
CONVENCIONAL 900x20 liso, mínimo 12mm, 
referência Vipal VL 1 OL, Borex BDL, Tipler 
RDT38 

1 1 4 Recapagem a frio pneu convencional 900x20 7.060,00 Classificado 
borrachudo. mínimo 14mm, referência Vipal 
VT50L, Borex BDT1, Tipler RDT72 

1 1 5 Recapagem a frio pneu convencional 1.000x20 7.420,00 Classificado 
liso. mínimo 14mm, referência Vipal VL 1 OL, 
Borex BDL, Tipler RDT38 

1 1 6 Recapagem a frio pneu convencional 1.000x20 7.500,00 Classificado 
borrachudo mínimo 14mm, referência Vipal 
VT50L, Borex BDT1, Tipler RDT72 

1 1 "7 Recapagem a frio pneu radial 1.000Rx20 liso. 27.360,00 Classificado I 

mínimo 14mm, referência Vipal VM530L, Borex 
BXm1, Tipler RT84 

1 1 8 Recapagem a frio pneu radial 1.000Rx20 15.520,00 Classificado 
borrachudo. mínimo 19mm, referência Vipal 
VWHL, Borex BX01 L, Tipler RT86 

1 1 9 Recapagem a frio pneu radial 215/75 R17.5 5.800,00 Classificado 
liso mínimo 14mm, referência Vipal VM530L, 
Borex BXM 1, Tipler RT84 

1 1 10 Recapagem a frio pneu radial 215/75 R17.5 5.960,00 Classificado 
borrachudo. mínimo 12mm, referência Vipal 
VZE1, Borex BXL8, Tipler RT32 

1 1 11 Recapagem a frio pneu radial 275/80 R22.5 19.550,00 Classificado 
liso mínimo 14mm, referência Vipal VM530L, 
Borex BXM1, Tipler RT84 

1 1 12 Recapagem a frio pneu radial 275/80 R22.5 15.920,00 Classificado 
borrachudo. mínimo 19mm, referência Vipal 
VWHL, Borex BX01 L, Tipler RT86 

1 1 13 Recapagem a frio pneu radial 295/80 R22.5 5.616,00 Classificado 

cr: 
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liso mínimo 14mm, referência Vipal VM530L, 
Borex BXM1, Tipler RT84 

1 1 14 Recapagem a frio pneu radial 295/80 R22.5 5.676,00 Classificado 
borrachudo. mínimo 19mm, referência Vipal 
VWHL, Borex BX01 L, Tipler RT86 

1 1 15 Recapagem a frio pneu radial 165/70R13 liso, 1.130,00 Classificado 
mínimo 8 mm, referência Vipal VP430L, Borex 
BXL5, Tipler RT22 

1 1 16 Recapagem a frio pneu radial 17 5x70x R 13 2.420,00 Classificado 
liso. mínimo 8 mm, referência Vipal VP430L, 
Borex BXL5, Tipler RT22 

1 1 17 Recapagem a frio pneu radial 175/70R14 liso 2.420,00 Classificado 
mínimo 8 mm, referência Vipal VP430L, Borex 
BXL5, Tipler RT22 

1 1 18 Recapagem a frio pneu radial 185/70R14 liso 484,00 Classificado 
mínimo 8 mm, referência Vipal VP430L, Borex 
BXL5, Tipler RT22 

1 1 19 Recapagem a frio pneu radial 205/75R16 liso 3.808,00 Classificado 
mínimo 8 mm, referência Vipal VP430L, Borex 
BXL5, Tipler RT22 

1 1 20 Recapagem a quente pneu 1400x24 75.780,00 Classificado 
borrachudo mínimo 24mm, referência 
Desenho SGG/G2 

1 1 21 Recapagem a quente pneu 17.5 x 25 78.900,00 Classificado 
borrachudo mínimo 24mm, referência 
Desenho SGG/G2 

1 1 22 Recapagem a quente pneu 18.4x30 13.544,00 Classificado 
borrachudo. mínimo 24mm, referência 
Desenho TM-95 

1 1 23 Recapagem a quente pneu 19, 5x24 12.440,00 Classificado 
borrachudo. referência Desenho TM-95 

1 1 24 Recapagem a quente pneu 23.1 x26 10.992,00 Classificado 
borrachudo, mínimo 24mm, referência 
Desenho TM-95 

Planalto - PR, 04 de outubro de 2018. 

Membro 
066.452.549-03 

~\~ :J ' Q 'r(\(l o, <YlQ~ i't 'n()_ '\'\~ Ô ' 1 J o , 1,lcv 
CARLA SABRINÁ RECH FERNANDA scHWE~ o 

MALINSKI MARZEC 
Pregoeira 

068.626.699-40 
Membro 

083.050.509-12 
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