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MUNICÍPIO DE
PLANALTO

município de planalto
CNPJ:76.460.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 17 de janeiro de 2022.
DE:

Marcelo Felipe Schmitt - Secretário Municipal de Administração;
Gilmar Luiz Scherer - Secretário Municipal de Saúde;
Marli Salete Dieckel de Lima - Secretária Municipal de Educação;
Leonir Bianchi - Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
Anderson Delares - Secretário Municipal de Serviços Rodoviários;
Lizandra Cristina Boni - Secretária de Assistência Social;
Willian Fernando Kegler - Secretário de Agricultura.

□ cof-íViTE D pregAo □ rp
PARA: LíCíTAÇAO h\.°: . / -20^
Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal SOUCrTAÇÃO:

Senhor Prefeito, /Stóob

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização objetivando
o credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de
manutenção preventiva e corretiva, visando os consertos e reparos mecânicos da
frota de veículos oficiais deste Município de Planalto-PR, para prestação continuada
e/ou fracionada do objeto conforme necessidade da secretaria solicitante. Conforme
segue:
LOTE 01

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 3.000 H Prestação de serviços de
manutenção preventiva e
corretiva, visando os

R$ 62,16 R$186.480,00

consertos e reparos
mecânicos da frota de
veículos leves, utilitários e
minivans de todas as
secretarias deste Município
de Planalto.

TOTAL R$186.480,00

LOTE 02
ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO

UNIT.
PREÇO
TOTAL

01 3.000 H Prestação de serviços de
manutenção preventiva e
corretiva visando os consertos
e reparos mecânicos da frota
de veículos pesados
(caminhões, ônibus e micro
ônibus) deste Município de
Planalto.

R$ 65,64 R$196.920,00
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TOTAL R$ 196.920,00

LOTE 03

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 3.000 H Prestação de serviços de
manutenção preventiva e
corretiva visando consertos e

reparos mecânicos da frota de
máquinas deste Município de
Planalto.

R$ 70,98 R$212.940,00

TOTAL R$212.940,00

O custo total estimado do objeto, importa no valor aproximado de R$ 596.340,00
(quinhentos e noventa e seis mil trezentos e quarenta reais).

Cordialmente,

UÁ^ I ■
Marcelo Felipe Schmitt

Secretário Municipal de Administração

Gilmar Luiz Scherer

Secretário Municipal de Saúde

l/kxJL' jdd Íduwj^
Ma {j Salete Di^Rél^e Lima

sja Municipal de Edu^ção

nr Bianchi

Secretária Municipal de ObVgs,^^erviços Urbanos

ííÍíua
ires

Secretário Municipal de Serviços Rodoviários

va/vOva
Anderson Delares
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jpAyv
Lizandra Cristina Boni.

Secretária de Assistência Social

Willian Fernando Kêgler

Secretário de Agricultura
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:75.460.525/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planaÍto@pÍanalto.pr.gov.br

A Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃOINTERESSADO
1.1. Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários, Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de
Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social e
Secretaria Municipal da Agricultura.

2. OBJETO
2.1. Chamamento Publico para credenciamento de empresa especializada na prestação
de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, visando os consertos e
reparos mecânicos da frota de veículos oficiais deste Município de Planalto-PR, para
prestação continuada e/ou fracionada do objeto conforme necessidade da secretaria
solicitante. Para a contratação do objeto deste documento, deverão ser observadas as
características e demais condições definidas no edital e seus anexos.
2.2. Os serviços de mecânica incluem desmontagem, montagem, socorro, manutenção
e consertos necessários.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA
Anderson Delares, Leonir Bianchi, Marcelo Felipe Schmitt, Gilmar Luiz Scherer, Marli
Salete Dieckel de Lima, Lizandra Cristina Boní, Willian Fernando Kegler.

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO
4.1.0 presente Termo de Referência dispõe sobre a contratação de pessoa jurídica
especializada para prestação de serviço de manutenção automotiva, preventiva e
corretiva de veículos leves, utilitários, minivans, ônibus, caminhões e máquinas por
todas as Secretarias Municipais, muitos possuem vários anos de uso, haja visto que a
grande maioria desses faz uma imensa quantidade de quilômetros/dia, incluam-se aqui
os que realizam os transportes da Secretaria de Saúde. Desta forma, aqueles que estão
fora do prazo de garantia necessitam de serviços mecânicos e reparos, em função de
sua rotatividade e utilização diversas.
4.2. No que tange a presente contratação, esta se justifica pela necessidade de manter a
frota de veículos municipais em perfeitas condições de uso e em bom estado de
conservação, à disposição do serviço a qualquer tempo que forem demandados e, no
caso de situações emergenciais, com isso, espera-se prolongar a vida útil dos mesmos e
dar maior segurança na trafegabilidade dos veículos além de evitar a interrupção dos
trabalhos.
4.3. O Chamamento Publico e o Credenciamento de empresas facilita a condição de
manutenção dos veículos, vez que, possibilita a habilitação de diversos prestadores de
serviços, tornando a manutenção, em especial nas áreas de saúde, educação,
assistência social e obras com maior agilidade e eficiência, evitando a paralisação ou
morosidade no processo de manutenção. Também contribui para o desenvolvimento das
empresas locais, ampliação de oferta e maior sustentabilidade.
4.4. Para uma base de preços utilizou-se o valor do ultimo contrato assinado entre o
Município de Planalto e as empresas ganhadoras dos processos de manutenção de
veículos leves, pesados e máquinas, aplicando o índice de correção baseado na
inflação. a \ n
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5 DO rodízio

5.1. As empresas poderão se credenciar ao fornecimento de serviços, conforme
condições de habilitação do edital, sendo registrada em lista de credenciados, por ordem
cronológica, a qual deverá ser rigorosamente respeitada nas solicitações de orçamento
e sua devida aprovação, oferendo os serviços nos valores definidos neste Termo de
Referência.

5.1.1. A ordem cronológica seguirá a ordem de inscrição das empresas no chamamento
público e no credenciamento.
5.2. Na solicitação de orçamento para manutenção de veículo, a unidade/secretaria
deverá verificar quais empresas estão habilitados nos lotes específicos, devendo
respeitar a ordem cronológica das empresas habilitadas, sendo o serviço distribuído
entre as empresas credenciadas.
5.3. A Secretaria Municipal de Administração deverá manter controle sobre as
solicitações de orçamento e manutenção veicular, conforme lista de credenciados
apresentada mensalmente pelo Departamento de Compras e Licitação;
5.4. As ordens de serviços devem ser emitidas conforme orçamento aprovado e
autorizado mediante emissão de nota de empenho, pela secretaria^nidade responsável,
respeitando o rodízio de credenciados em cada lote.
5.5. O rodízio deve respeitar a ordem de credenciamento, passando os orçamentos e
ordens de serviço, solicitadas e emitidas sempre para a primeira empresa habilitada e
credenciada seguinte ao último orçamento aprovado e autorizado;
5.6 Caso a empresa devidamente credenciada e contratada, por qualquer razão, não
aceitar a solicitação de orçamento, deve a Secretaria de Administração, por responsável
designado, anotar a ocorrência no controle de rodízio.
5.7. Havendo 03 (três) negativas de atendimento a solicitação de orçamento pela
empresa credenciada a Secretaria de Administração, deve apresentar relatório,
solicitando a rescisão do credenciamento, cabendo a notificação a empresa para
apresentação de contraditório e ampla defesa.
5.8. Quando não realizado o orçamento pela empresa, por sua vez, inscrita no rodízio, a
Secretaria com a unidade/secretaria solicitante, deverá solicitar a próxima empresa
credenciada, conforme ordem cronológica, a elaboração do orçamento de serviços de
manutenção e assim sucessivamente.
5.9. Poderão se credenciar quaisquer empresas habilitadas para a prestação de
serviços, conforme edital, ficando o credenciamento aberto para novas habilitações pelo
período de 12 (doze) meses.
5.10. As peças, insumo, óleos, lubrificantes, fluidos e demais materiais necessários para
manutenção dos veículos serão fornecidos pela Administração Municipal, gerenciado
pelo Departamento de Frotas.
5.11.A empresa credenciada que prestará o serviço de manutenção, não poderá ser a
mesma que irá fornecer as peças, caso haja necessidade de troca da mesma.

6 DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:
LOTE 01

ITEM QUANT. ÜN OBJETO PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 3.000 H Prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva,

R$ 62,16 R$186.480,00



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ; 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: ptanalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

visando os consertos e reparos
mecânicos da frota de veículos

leves, utilitários e minivans de
todas as secretarias deste

Município de Planalto.
TOTAL R$186.480,00

LOTE 02

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 3.000 H Prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva
visando os consertos e reparos
mecânicos da frota de veículos

pesados (caminhões, ônibus e
mícro-ôníbus) deste Município de
Planalto.

R$ 65,64 R$196,920,00

TOTAL R$
196.920,00

LOTE 03

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 3.000 H Prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva
visando consertos e reparos
mecânicos da frota de máquinas
deste Município de Planalto.

R$ 70,98 R$212.940,00

TOTAL R$212.940,00

O custo total estimado do objeto, importa no valor aproximado de R$ 596.340,00
(quinhentos e noventa e seis mil trezentos e quarenta reais).

7 CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. A empresa vencedora do certame deverá realizar os serviços solicitados em até 48
horas da solicitação formal da Secretaria Municipal interessada nos termos do subitem
seguinte.
7.2.0 requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:
a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
b) Identificação do veiculo;
c) Local onde serão realizados os serviços;
d) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.
7.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Licitação/Compras 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.

I  fj"
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7.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos itens e a prestação dos serviços
caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações
previstas no subitem.
7.4.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização do serviço,
com apresentação da respectiva nota fiscal.
7.4.2. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização
para a empresa vencedora do certame.
7.5. O não cumprimento do disposto neste Item enseja a nulidade da contratação e
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa.
7.6. A realização dos serviços pela empresa vencedora do certame sem a prévia
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.
7.7.As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento,
para fins de recebimento definitivo dos produtos.
7.8. As peças, materiais e acessórios deverão ser fornecidos pela administração ao
credenciado.

7.8.1, A empresa credenciada que prestará o serviço de manutenção, não poderá ser a
mesma que irá fornecer as peças, caso haja necessidade de troca da mesma.
7.9. No momento da solicitação a unidade requisitante deverá verificar qual empresa
esta habilitada para a prestação dos serviços, devendo respeitar rigorosamente o rodízio
dos prestadores habilitados e credenciados junto ao Município.
7.10. A cobrança da mão de obra será com base no preço indicado no Chamamento e
acatado pelo credenciado por intermédio do Contrato.
7.11. A empresa credenciada deverá dispor de instalação para o atendimento à
execução dos serviços, os quais deverão ser prestados na sede da mesma.
7.12. A empresa vencedora deverá dispor de estrutura mínima par ao atendimento da
frota;

a) Mínimo 01 boxe coberto apropriado para o atendimento;
b) Mínimo 01 mecânico especializado com ferramental e equipamentos especializados

na oficina ou a campo.
c) Ferramental completo para realizar a manutenção dos veículos leves, pesados ou

maquinas, conforme o item no qual irá se credenciar.
7.13. Os serviços de mão de obra preventiva e corretiva serão executados nas
instalações da Contratada, ou quando as condições dispuser, no local indicado na
Requisição/Ordem de serviços, com custos de deslocamento e todas as demais
despesas referentes a mão de obra, materiais e equipamentos para a prestação dos
serviços sob responsabilidade da contratada.
7.14. Toda prestação de serviços ocorrerá somente após a emissão da requisição/ordem
de serviços, cabendo a contratada a obrigação de devolver o veiculo em perfeitas
condições de funcionamento, realizando tais serviços com pessoal qualificado, mediante
emprego da técnica e ferramental adequados.
7.15. Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas, os serviços que lhes
forem confiados, de acordo com as especificações de fabrica e eventuais
complementações da contratante, conforme contrato e ordem de serviços, bem como
executar o que não for explicitamente mencionado, mas que seja necessário para a
perfeita execução dos serviços.
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7.16. Realizar conforme orientação do fabricante os serviços de inspeção de qualidade
das peças que lhe forem fornecidas e nos serviços a serem executados.
7.17. A contratada deverá dar plena e total garantia dos serviços contra qualquer
problema eventual, de no mínimo 06 (seis) meses, excluindo-se sabotagem, má
operação ou acidente.
7.18. A contratada deverá reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer,
prioritariamente e exclusivamente por conta e risco da contratada, no total ou em parte,
por um prazo não maior que o original as peças substituídos ou os serviços executados,
com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pelo
Município, decorrente de culpa da contratada, inclusive por emprego de mão de obra,
acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser
invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer titulo, mesmo nas
aquisições e serviços recebidos por esse Município, mas cujas irregularidades venham a
surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de garantia.
7.19. Fornecer todo o material e documentação técnica necessária para a perfeita
administração e acompanhamento do contrato.
7.20. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela, seus
empregados, representantes, ou prepostos direto e indiretamente, a este município, ou a
livre iniciativa, inclusive aos decorrentes de serviços prestados com vícios ou defeitos,
durante os prazos de validade das garantias, mesmo depois do vencimento do Contrato.
7.21. Responsabilizar-se integralmente pelos equipamentos recebidos, incluindo todos
os pertences, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se a reparação total da
perda em casos de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de culpa, não
transferindo a terceiros, desde o momento do recebimento do veiculo para manutenção
até a entrega do bem ao município.
7.22. Somente utilizar equipamentos revisados e em plenas condições de uso nos seus
serviços, não podendo a contratada valer-se, em nenhuma hipótese, de itens
recondicionados ou não calibrados em seus serviços.
7.23. Os veículos deverão ficar em local coberto, limpo e fechado, sem acesso do
publico externo, de modo que ofereça segurança, visto tratar-se de equipamentos
oficiais, deixando-os livres da ação da chuva, vento, poeira, granizo e demais
intempéries.
7.24. Empregar pessoal devidamente qualificado.

8.GERÉNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela
Secretária de Administração desta municipalidade.
8.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação á qualidade dos serviços
executados, a fim de possibilitarem a aplicação das penalidades previstas.
8.3. Ao fiscal do contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução
do contrato e dos respectivos serviços, bem como dirimir qualquer duvida e pendência
que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário para a
regularização das faltas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67 da lei
n°8666/93 e suas alterações.
8.4. Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços será a acompanhada e
fiscalizada por servidor especialmente designado, Amauh Machado d^ Mello, o qual
assumirá a função de fiscal do Contrato, nos termos do art. 67 da lei n®866,6/93.

ggQ3
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r  Planalto, 18 de janeiro de 2022.

(xJs j'
Marcelo Felipe Schmitt

Secretaria Municipal de Administração,

MU oéx-^rvJX
Marli Salete Dieckel de Lima

Secretaria Municipal de Educação

l^son D
Secretária Municipal de Serviço5 Rodoviário

Le^!^"&an'áii^
SecretariaTVItrrnctpal Obra^eServiços Urbanos

Lizandra Cristina Boni

Secretaria Municipal de Assistência Social

Gilmar Luiz Scherer

Secretaria Municipal de Saúde

Willian Fernando kegler
Secretário de Agricultura

lou'il í hiíòi
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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RELAÇAO DE VEÍCULOS
FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 2013/2014

CHEVROLET SPIN 1,8L MT LTZ 2017/2018

FIAT PALIO WEEK/HLX FLEX 2007/2008

HYUNDAY TUCSON GLB 2011/2012

WOLKSVAGEN GOL 10 G IV 2009/2009

WOLKSVAGEN GOL 10 G IV ECONOMIC

FLEX
2013/2014

FIAT UNO MILLE WAY ECONOMI 2013/2013

WOLKSVAGEN GOL 10 G IV 2011/2012

FIAT UNO MILLE ECONOMY 2009/2010

FIAT PALIO 2014/2015

WOLSVAGEN KOMBI 2012/2012

CHEVROLET SPIN 18L MT 2017/2018

FIAT PALIO FIRE 2015/2015

FIAT STRADA FIRE 14 2011/2011

FORD F-1000 TURBO 1993/1993

FIAT STRADA FIRE FLEX 2009/2009

TOYOTA BANDEIRANTES BJ50 LV 1998/1998

TOYOTA CAMINHONETA/C ABERTA 2001/2001

FIAT STRADA FIRE 2009/2009

FIAT PALIO ATRACTIV 14 2013/2013

FIAT UNO MILLE WAY CN 2013/2013

FIAT UNO VIVACE/FCO BELTRÃO 2011/2012

FIAT PALIO 2015/2016

CHEVROLET ONIX 1 .OMT JOYE 2017/2018

CHEVROLET SPIN 18LAT LTZ 2017/2018

GM CORSA SEDAM CLASSIC LS 2015/2015

YAMAHA/XTZ 125 2011/2011

CITROEN/AIRCROSS 2018/2019

CITROEN/AIRCROSS 2019/2020

FIAT PALIO ELX FLEX 2009/2010

CITROEN BERLINGO 2019/2019

RELAÇAO DE MAQUINAS PESADAS

MODELO/MARCA ANO

CARREGADEIRA - CATERPILLAR 924G 1992

RETRO ESAVADEIRA B95- NEW HOLLAND 2015

PATROLA - CATERPILLAR 120G 1978

CARREGADEIRA-NEW HOLLAND 12B 1989

CARREGADEIRA- MASSEY FERGUSUN 86 2014

HS

ESCAVADEIRA HIDRAULICA-KOMATSU PC 2015
160
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RETRO ESCAVADEIRA-JCB 2013

CARREGADEIRA- MASSEY FERGUSEN 86

HS

1990

RETRO ESCAVADEIRA- NEW HOLLAND LB

90

2009

ROLO COMPACTADOR- MULLER VAP 70 1992

MOTONIVELADORA- CATERPILLAR 140 B 1982

CARREGADEIRA- MICHIGAN 55 C 1988

TRATOR- COMATSU D 50 1989

ROLO COMPCTADOR-MULLER VAP 70 2000

MOTONIVELADORA- CATERPILLAR 120 K 2010

RETO ESCAVADEIRA- JCB 3CX 2017

ROLO COMPACTADOR HAMM-

TOYOTA3411

2017

TRATOR JOHN DEERE

RELAÇÃO DE CAMINHOES/ONIBUS
MODELO/MARCA ANO

WOLKSVAGEN CAMINHÃO 13.150 2005/2005

WOLKSVAGEN MICRO ÔNIBUS 8.120 32 2009/2010

M. BENZ ÔNIBUS 15.190 60 L 2013/2013

WOLKSVAGEN ÔNIBUS 15.190 48 L 2013/2013

AGRALE ÔNIBUS MPOLO 2013/2013

WOLKSVAGEN ÔNIBUS 15.190 48 L 2013/2013

AGRALE ÔNIBUS MPOLO 4X4 2013/2013

WOLKSVAGEN ÔNIBUS 15.190 43 L 2013/2013

IVECO ÔNIBUS CITYCLASS 29 L 2013/2013

M BENZ ÔNIBUS 15.190 60 L BM 2017/2017

WOLKSVAGEN CAMINHÂO/BASC 14.150 1998/1998

WOLKSVAGEN CAMINHÃO/BASC 14.140 1990/1990

WOLKSVAGEN CAMINHÃO/BASC 14.140 1990/1990

FORD CAMINHÃO/BASC 2622 6X4 2011/2012

FORD CAMINHAO/BASC 1317 2010/2010

FORD CAMINHAO/BASC 1317 2009/2009

FORD CAMINHAO/BASC 1317 2009/2009

M. BENZ CAMINHAO ATRON 2729 6x4 2014/2014

SCANIA/420 CAVALINHO/TRATOR

/TRAÇADO 2006/2006

FORD/CARGO 2628 CAMINHÃO
BASCULANTE

2011/2012

M. BENZ MICRO ÔNIBUS 21 L 2013/2014

FIAT AMBULÂNCIA DUCATO 2010/2011

RENAULT MINIBUS MASTER 16 2011/2011

RENAULT AMBULANCIA MASTER/GOV 2004/2004

M. BENZAMBULÃNCIAPICKUPECIA/GOV 2014/2015

MARCOPOLO ÔNIBUS VOLARE 2014/2015 ^

OÜll
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MARCOPOLO ÔNIBUS VOLARE 2014/2015

M. BENZSPRINTER515 2014/2015

VOLVO ÔNIBUS MPOLO VIAGGIO 2002/2002

IVECO MICRO ESCOLAR 25 L 2009/2009

WOLKSVAGEN CAMINHÃO 15.180 MELOSA 2010/2010

WOLKSVAGEN CAMINHÃO DRC 8.160 2013/2013

WOLKSVAGEN CAMINHAO VW/15.180 CNM 2010/2011

MERCEDES BENZ AMBULÂNCIA SPRINTER 2018/2019

MASCR. MICRO ÔNIBUS WOLSKSVAGEN 2019/2020

IVECO CAMINHAO TECTOR 2018/2018

FIAT AMBULÂNCIA 2019/2019

0^

Í012
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MUNÍCIPIO DE PLANALTO

CNPJ N" 76.4Cy0.526/OOOÍ-16

Praça São Francisco de Assis, 7583 - CEP: S5J50-000
e-mail: planalto®f.ilanãlt047r.goXKbr

Fone: (046) 3555-8700 - Fax: (46) 3555-8707

PLANALTO - PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO N". 200/2020
PREGÃO PRESENCIAL N"0i3/2020

C ONTRAl ANI E: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurklicíi üe direito Público Interno, com sede à
Praça Sào Prancisco de Assis, tf 1583. inscrito no CNP.Í 76.46Ü.526/000M6. neste ato devidamenle
representado pelo PrePeito Municipal, senhor INÁCIO JOSÉ WERLE, em pleno exercício de seu mandato
e  íunçòes. brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Platiairo. listado do Paraná,
ponador da Cédula de Identidade RG tf 5.846.23.3-0 edo CPI7MI- sob iC 815.418.2 10-04.

CONTÍCATADA; PEDRO DOTTO ME, devidamente itiscrita no CNPJ sob n.'^ 70.330.973/0001-40.
situada na Rua Curitiba, 248. Centro. Município de Planalto, estado do Paraná, neste ato representado pelo
AdminÍstrador{a) o Sr(a). PEDRO DOTTO brasileiro(a). comerciante. portador(a} do RCJ n." 3266900-0 e
do C PF sob n.' 452.944.709-00 residente e dotniciliado(a). no Município de Planalto, estado do Paratiá. pelas
partes contratantes. Hca acetiado e ajustado o presente contrato, tjue se regerá nos termos da l.ei tf 8.666/93.
de 21 de junho de 1993. assim como pelas condições do Edital de Pregão Presenciai W 033/2020 pelas
cláusulas a seguir expressas, definidoras de direilo.s, obrigações e responsabilidades das pailes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto deste contrato é a contratação de empresa visando a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, consertos e reparos mecânicos da (rota de máquinas, veículos utilitários e veículos
pesados deste Município de Planalto-PR. nas condições fixadas nas cláusulas a semiir:

PEDRO DOTTO

Item IProdulo/Serviço

3  Prestação de serviços de

manutenção preventiva e

correti\ a. visando os

consetlos e reparos

mecânicos da frota de

veículos deste Município de
Planalto. Conforme relação

constante no ane.xo VII

3  Pre.siação de serviços de

manutenção prevejitiva e

corretiva, visando os

consertos e reparos

mecânicos da frota de

veículos deste Município de

Marca

PEDRO

DOTTO

Unidade IQuantidade i^reço total

PEDRO

Dorro

55.00 0.625.00

61.875,00
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MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ N" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 15S3 - CEP: S5.750-000

e-maih phmalto@plamilto.pr.gozKbr
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PJanalto. Conforme relaçao

constante no anexo Vil.

TOTAL 82.500,00

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO.

Parágrafo Primeiro - Integram c completam o presente lermo Contraluai, para Iodos os fins de direito,
obrigando as paites cm todos os seus termos, as condições expressas no edital PREGÃO PRESENCIAI. N'\
033/2020. Juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRA TADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTR.ATUAL

Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória compra dos objetos indicados na Cláusula Primeira a
CON fRA I AN FE pagará à CON I RA1 ADA valor total de RS 82.500.00 (oitenta c dois mil c quinhentos
reais) daqui por diante denominado ''VALOR CONTRATUAL"

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serào efetuados em parcelas de acordo com o consumo do Município,
nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo - Üs pagamentos pertinentes a presente lieitaçào dar-se-á até o 15'-' (décimo quinto) dia
útil e mediante apresentação da(s) respecliva(s) nola(s) fiscal(Ís) e devidamente acompanhada de Certidão
Negativa de INSS. FGTS c Certidão Tributo Municipal.

Parágrafo lerceiro - A Nota !■ iscai de faturamento preenchida sem rasuras. com a descrição cotiipleta.
devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal de Administração, coniprovatido que o
objeto foi executado em conlorinidade com as condições estabelecidas no Edital. Anexos e Cronoerama:

a) Descrição dos objetos, com quunlidade.s. valores unitário e total:

b) Número do processo licilatório.

c) Número do Contrato.

Parágrafo Quarto- .A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente,
eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes o objeto do
presente edital, em função de alterações na legislação pertinente.

Parágrafo Quinto - Ivm recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento será
efetuado no primeiro dia útil subsequetile ao mesmo.
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado alravcs de transferencia eletrônica, para conta em nome da
Pessoa Jurídica contratada, â vista da íalura/nota fi scal por ele apresentada, nos prazos definidos no
paragrnfo .segundo desta cláusula.

Contrato Administrativo 200/2020 - Pregão 033/2020. Página 2
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município de planalto

CNPJ N" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 8:3.750-000

e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Parágralo Sétiitio - Caso sc veritlquc erro na talura. o pagamcmo será susiado até que providencias
periinenies sejain tomadas juir paile da Coiuralada. emilenle da fatura.
Parágrafo Oitavo - Cm caso de nào cumpriineiuo pela contratada de disposição contratual, os pagamentos
poderão hcar relidos até posterior solução, sem prejuízos do quaisquer outras disposições contratitais.

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CON TRA 1 AN fl,; e da CON f RA"l ADA o adimpiomcnto total
do presente Contrato.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRA TAN I C:

a) Proporcionar Iodas as condições para que a Contratada possa desempenhar .seus serviços dc acortio
com as determinações do Contraio, do Edital c seus Anexos.

h) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Conirataíla. de acordo com as cláusulas
contratuais e os lermos de sua proposta;

c) Nolilicar a C ontratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curst^ da execução dos
sers iços. ílxando-lhe prazo para correção de tais inegularidades;

d) Pagar à C ontratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato:
c) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as

obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualiUcaçao e.xiuidas no
editai:

O Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais emitidas pela
contratada:

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CON TRATADA:

a) A execução dos serviços deverá ser realizada no prazo determinado na Ordem de Serviços, de
segunda a se.xta-feira no horário das 8:00 às I 1:30 e das 13:30 às 18:00 horas, exceto ferlados.
devendo a empresa apresentar relatório dos serv iços prestados.

b) A empresa deverá realizar os serviços solicitados em até 48 hora.s da solicitação formal da Secretaria
Municipal interessada a qual deverá conter as seguintes informações:
Identificação da Secretaria Municipal solicilaute:
identificação do veículo;
Local onde serão realizados os serv iços:
.Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

c) A prestação dos serviços deverá ser feita nas instalações da empresa, com pessoal capacitado para
atender aos serviços sem qualquer interrupção, sendo dc responsabilidade da contratante o
deslocamento dos veículos, máquinas e caminhões até a empresa.

d) Lm caso das máquinas e caminhões, nào havendo a possibilidade de deslocamento até a sede da
empresa, a prestação dos serviços deverá ser feita em local a ser determinada na Ordem dc serv iços
e.xpedida pela Secretaria solicitante.

e) A Contratada deverá prestar o atendimento aos veículos parados em locais de ação dos serviços, no
prazo de até 02 (duas) horas após o recebimento da solicitação.
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MUmClPlO DE PLANALTO

CNPJ N" 76.460.526/0001-16
Pniça São Francisco de Assis, 1583 ~ CEP: 85.750-000

planãlto@plamüto.pr.gov.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

f) A CoturaUida deverá atestar na ordem de serviço e/oii rcíjiiisiçào emitida pelo Contratante o dia e
hora do recebimento dos veículos para execução dos serviços.

g) Ofundo necessária a subsiiiuiçâo das peças a empresa deverá emitir laudo discriminando o motivo e
relacionando pormcnorizadamenle as peças e enviar ao órgão solicilanlc para as providencias
cabíveis.

h) hm caso de substituição das peças, as mesmas deverão ser entregues junto com o relatório
i) As peças que necessitam substituição serão fornecidas pela contratante, somente apósa emissão do

laudo.

J) .A C<3niiatada deverá fornecer todas as íerramentas e instrumentos necessários a e.xecução dos
serviços.

k) A Contratada deverá manter o estabelecitncnlo em perfeitas condições de funcionamento,
conservação e limpeza:

I) A Contratada rcsponsabi!izar-se-á pelo fornecimento dos eqiiipamento.s de ÍVoteção Individual - EPl.
paia manutenção das condições exigidas por !ei quanta à saúde c .scgtirança do trabalho aos
funcionários que executarão os serviços, de acordo com a legislação vigente;

m) A Contratada deverá e.xectilar com zelo c destreza, não eximindo a empresa, de qualquer evenuial
prejuízo a ser causado resultante da prestação de serviços:

n) A Contratada respondera pela guarda e conservação de todos os veículos.^^caminhòes.ónáquinas a
serem reparados./consenados.

o) A contratada deverá executar os serviços dettíro de assenuidos conceitos éticos c de boa técnica.
envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os objetivos da contratação,

p) A empresa vencedora ficará obrigada a substituir, a suas e.xpensas. o(s) objelo(s) que vier a ser
recu.sado. sendo que o ato do recebimento não impoilará na aceitação,

q) independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade do(s} objeto(s). obrigando-sc
a substituir aquele que apresentar defeito,

r) A Contratada se responsabilizará poi" todas as despesas relativas ao pagamento de seus empregados,
encargos trabalhistas, previclenciários. bem como impo.sio e taxas incidentes sobre o presente
contrato, além das despc.sas decorrentes de mão de obra. combustíveis, iubritlcanie. pneus,
manutenção dos veículos, materiais c equipamentos correrão pôr conta da Detentora. as.sim conto 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.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

J^arágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados recursos
llnaticeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das seguintes DOTAÇÕES
ORÇAMENTARIAS:

DOTAÇÃO
Conta da despesa

00250
00620

Emicional progmmática

02,103.04.122.0402.2007

05.1 16.15.452.1501.2050"

Destiiiação de recurso

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000
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Praça São Francisco de Assis, 75S3 - CEP: 85.750-000
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Fone: (QT6) 3555-S200 - Fax: (46) 3555-8207

PLANALTO-PARANÁ

00660

00720

00750

QÍ030

01470

01700

02580

02620

02950

03030

03130

05.1 I6.I5

06.1 19.26

06.120.26

07.I21.12

08.124.27

09.126.10

10.144.08

1 1.133.20

13.136.18

13.I36.i8

14.138.13.

.452.1501

■782.2601

■782.2601

.361. 1201

.812.2701

.301. 1001

.244.0801

.606.2001

.541 .0801

.541.0801

,392. 1301

.2053

.2067

. 1066

.2036

■2069

.2027

.2024

. 1058

. 1056

.2055

.2047

3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.39

3.3.90.39

.00.00.00000

.00.00.00000

.00.00.00000

.00.00.00000

.00.00.00000

.00.0{).00000

.00.00.00000

,00.00.00000

.00.00.00000

.00.00.00000

.00.00.00000

CLÁUSUL.V SÉTIM.A - 1).4.S S.\NÇÒES POR INADIMPLENCI.A DO CONTRATO - FASE
CONTRATUAL

í arágiato primeiro - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em viuor. o contraio que
se loinat inadimpleiue. ou cuja juslihcaliva nao seja aceita pela Administração, estará sujeito as seguintes
sanções cumulativas ou não. conforme estabelece a Lei de l.icitaçòes.
Parágrafo segundo - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções leuais, a
saber:
a) Advcnéncia:
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração:
c) Suspen:>ão temporária de patiicipação em licitação e impedimento de contratar com a .Administração,
omissão de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de alè
í (cinco) anos e inclusão na li.sta de impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a
licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de \ alidade de sua proposta, não assinar o contrato:
2. líei.var de entregar documentação e.xigida no edital:
3. Apresentar documentação falsa:
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto:
5. Não maniiv er a proposta:
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato:
7. Comportar-se de modo inidôneo:
8. i izcr declaração falsa ou cometer fraude íLscal.
Parágrafo terceiro - A ínexectição contratual, inclusive por atraso injuslitlcado na e.xccução 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 nao realização da entrega do objeto conforme contratado, injuslitlcado o atraso, a
Contratada incidirá em multa na ordem de \% (um por ccnio) sobre o valor total percebido pela Contratada
por dia de atraso na entrega.
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MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ A/" 76.460.526/0001-16
Pniça Síío Francisco de Assis, 15S3 - CEP: S5.750-000

e-niail: plaHalto@pIaHalto.pr.gov.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

b) 10% (de/ por cenlo) sobre o valor do coniraio. em caso de dcscumprimenlo lota! da obrigação, inelusive
lio de recusa do adjudicaiário cm tlniiar o contraio, ou ainda na liipóiese de negar-se a efetuar o reforço da
caução, dentro de 10 (de/) dias contados da ata de sua coinoeação:
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a c|uak]ucr cláusula ou condição do contrato,
aplicada cm dobro na reincidência:
d) 0.3% (tiés décimos por cento) ao dia. até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do lornecirneiUo
do objeto;
e) 0.7% (sete décimos por cenlo) sobre o valor da paite do fornecimento dt? objeto em atraso por cada dia
subsequenie 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% (de/ por cenlo) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da iiltinia
pionogaçao. no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por culpa da
Contratada, garantida defesa previa, independentcmciite das demais sanções cabíveis:
Parágrafo quarto - Para a aplicação da.s penalidades piwistas serão levadas em conta a natureza c a
gra\ idade da falta, os prejuízos dela advindo.s para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato
conforme discriminado a seguir:
1) ADVPRTPNCIA I.SCRI IA. com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licilanie c/ou
contiatado. sendo cabível apenas cm falhas leves que não acarretem preiuízos graves ao município.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstíus nas Leis Federais \f 8.666/93 e 10.520/02. assim
como em decreto rcgulamcniador do pregão, sujeitando-se o.s infratores às comínaçòes legais, garantida a
pre\ ia e ampla defesa em processo administrativo.
-i) a multa a que se rcíere este item nao impede que a Administração rescinda unilaieralmcnte o contrato c
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 \ aloi da multa cNccder ao da garantia prestada, alem da perda desta, a contratada responderá pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Admini-síração. ou. ainda, se for
o caso. cobrada judicialmente.
6) nao lendo sido prestada garantia, a .Administração se reserva o direito de descontar diretamente do
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
7) as multas pi-evisias neste item. não tem caráter compensatório c o seu pagamento não eximirá a contratada
da responsabilidade poi- perdas c danos decorrentes das infrações cometidas.
8) seião punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cailasírar e licitar e impedimento de
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citadas.
9) scião punidos com a pena dc 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 cm lei.

CLÁUSULA NONA - PRAZOS

Parágrafo Pi-imeiro - O pia/.o dc e.xecução do objeto do presente Ckmlraio será de 12 (doze) meses a partir
da a.ssinaiura.
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Parágrafo Scguiuio - O prazo de vigência c cIc oxeciiçào do presente contrato poderá ser prorrogado por
igual período, deste que haja interesse da administração, nos lermos do Artigo 57. Inciso 11. da l.ei i"ederal if
8.666A)3 c suas alterações.

CLÁUSDLA DPCIMA - DO RKAJÜSTK

Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, conslanle.s neste contrato, caracterizando o valor unitário do
objeto são FIXOS L IRUEAJUS TÁVFIS. salvo por fator superveniente que caracterize a situação prevista
na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Lcdcral 8666/03.

Parágrafo Segumlo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, esta deverá
comprovar a quebra do equilíbrio económico-llnanceiro do fornccimenlo. por meio de apresentação de
planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da composição da proposta e
documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas ílscais de aquisição de produtos e/oti
matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se Inviável nas condições inicialmente
avcnçadas.

Parágrafo lerceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este
deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econôniico-llnanceiro do contraio, em prejuízo da
Municipalidade.

Parágrafo Quarto - l ica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos siibitens anteriores, a decisão quanto a revisão dc
preços .solicitada pela CONTRATAD.A.

Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a íinálisc
técnica e jurídica do Município de Planalto

Parágrafo Sexto - Lnquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a
CONTRA lADA não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços
acordados no presente instrumento.

CLÁUSULA DÉC IMA PRIMEIRA - RESCISÃO

Parágrafo Primeiro: ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o
contraditório e a defesa, nos seguintes casos:

a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais:

b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão dos serviços nos prazos estipulados:

c) atraso injustitlcado. a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto conimtado:

d) não eniregíi do objeto, sem justa causa ou prév ia comunicação à Administração:

Contrato Administrativo 200/2020 - Pregão 0.33/2020. Página 7
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município de planalto

CNPf N'' 76A60.526/00ÚI-16
Praça São Francisco de Assis, 75S3 - CEP: S5.730-000

e-nmil: planalto®plaualto.pn\gov.br
Fone: (046) 3355-8W0 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

e) a subcoruraiaçào lotai do objeto deste C ontralíK scni prévia auloriza>;<io cio CONTRATANT!"..
associação da CON I RA l ADA com oulreni. a cessão ou transferência tola! ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação, que afetem a boa execução do presente Contrato:

I) o desatendimeiito das determinações regularcs da autoridade designada para acompanhar e llscalizar
a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores; g) comelimeiito reiterado de faltas na execução
do contrato:

g) decretação de falência ou instauração de insolvéncia civil:

h) dissolução de Sociedade:

i) alteração social c a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que. a juízo da
Administração, prejudiquem a execução deste Contraio:

j) razões de interesse pública de alta relevância e amplo conhecimento, juslillcados e determinados
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o CON TRATANTE e exaradas lu)
processo administrativo a que se refere o contrato amplo conhecimemo Público:

k) ocorrência de caso foriuilo ou de força maior, regularmente comprovada, itnpeditiva da execução
deste Contrato.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elcncados
no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93.

Pnrági-afo Terceiro ~ A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRA TAN TE. em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei if' 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA COiMUNICAÇÃO

Parágrafo único - .As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser feitas por escrito, e
enviadas através dc cana registrada, ou protocoladas na Prefeitura Municipal de Planalto. Praça São
Francisco de Assis. 1583. Centro. CEP: 85.750-000 - Planalto. Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO

Parágrafo Uitico - Nau será permitida a subcontralaçào total ou patcial para a execução do obielo do
presente contrato.

CLÁl SULA DÉCIMA QUARTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 10.520. dc 1 7 de julho de
2002 e suas alterações. l.ei iL. 8.666, de 21 dc junho de 1993, suas alterações, demais legislações aplicáveis e
pelos preceitos de direito público, aplicando-se siipletivamente. os princípios da Teoria (Jeral dos Contratos e
as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS

Contrato Administrativo 200/2020 - Pregão 033/2020. ^ ~x S
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MUNICmO DE PLANALTO

CNPJ N" 76.460.526/0001-16
Pniçíj Sãu Frmicisco tíc Assis, Í583 - CEP: 85.750-000

e-inail: planaIto@plaualto.pr.gov.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

"'-AIIAI'"-'

Os casos omissos scrao resoK idos a iiiz da l.el iV\ 8.666/93. e dos princípios gerais de direito.

CL.4L!SULA décima sexta - DO FORO

l ica eleito o l-oro da Comarca de Capnncma/PR, para dirimir ioda e qualquer questão oriunda deste
insirunienio. renuncÍando-se a outro por m<»is privilegiado que o seja. T. por estarem de acordo com as
condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente contrato ein 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo
efeito, o qual. depois de lido e achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE. CONTRAT.ADA e
testemunhas.

Planalto - PR. 19 de outubro de 2020.

INÁciÒ JÒSE WERIJ:;
PRi:;i-í:rro MUNICIPAL

PEDRO Dci ro

PEDRO DOTTO ME

TESTEMUNHAS:

Caria S.RechMaIinski
RG 10.0S6.363-1
CRF 063.626.699-40

■ezaÂAugmto Soares
CPfí 066.452.549-03

fh 9.849.923-7
Pregoefro
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Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

Data inidal

Data final

Valor nominal

05/2021

11/2021

R$ 66,50 (REAL)

índice de correção no período

Valor percentual correspondente

Valor corrigido na data final

1,06735030

5,735030 %

R$ 70,98 ( REAL)

Fazer nova pesquisa Imprimir

"*"0 cálculo da correçãoao
atualizado e está mais

de valores pelo IGP-M f-
•eciso. Saiba mais ciicando

f

> > jOtAXto/a-i
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município de planalto
CNP] 76.460.526/0001-76

Praça São Francisco de Assis, 75S3 - CEP: S5JS0-000

e-mail: phinalto@p}niialto.pr.gov.br
fone: (046) 3555-SlOO - Fax: (46) 3555-8701

PLANALTO - PARANÁ

PKIMHiRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N"
170/2021, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N" 027/2021, CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE PLANALTO E FRANCIELI GALHARDO E CIA LTDA - ME.

Aos dois dias do mus dc dezembro do ano de dois mil o

vinte o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr.
LUIZ CARLOS BONI e FRANCIELI GALHARDO E CIA LTDA - ME, neste ato
representado por sua Administradora Sra. FRANCIELI GALHARDO, resolvem cm
comum acordo aditar o contrato administrativo n" 170/2021, firmado entre as partes
em data de 07 de junho de 2021, cujo objeto é a Contratação de empresa visando a
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, consertos e reparos
mecânicos da frota de máquinas, veículos utilitários e veículos pesados deste
Município de Planalto-PR, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do mútuo acordo entre as partes, fica acrescida
a quantidade ao item consttrnte na cláusula Primeira, (do objeto conti'ato),
totaiizavido a importância de RS 23.94Ü,00 (vinte e três mil e novecentos e quarenta
reais), conforme planillia demonstrativa abaixo, pertinente ao Coiitrato
Administrativo n" 170/2021, celebrado entre as partes em data de 07 de junho de
2021, tendo como importe o valor de R$99.750,00 (noventa e nove mil e setecentos e
cinqüenta reais), passando o objeto total contratado no valor de RS 123.690,00 (cento
e vinte e tres mil e seiscentos e no\^enta reais).

FRANCIELI GALHARDO E CIA LTDA

Lote Item Produto Marca UN Quaxit Preço PreçoMarca

1  2 PRESTAÇÃO DE FRANCIELI H 9Õ~~

SERVIÇOS DE GALHARD

MANUTENÇÃO OECJA
PREVENTIVA E LTDA

CORRETIVA VISANDO

CONSERTOS E

REPAROS MECÂNICOS

DA FROTA DE

MÁQUINAS DESTE

MUNICÍPIO DE

PLANALTO.CONFORM

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTR.M O ADMINISTRATIVO 170,202

total

66,50 5.985,00

Página 1
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ /V" 76A60.526/0001-'l6

Prnçn São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-nuiil: planaIto@pItiiialto.pr.gov.br

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

PLANALTO - PARANÁ

RELAÇÃO
CONSTANTE

ANEXO ÍX.

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E

CORRETIVA VISANDO

CONSERTOS E

REPAROS MECÂNICOS

DA FROTA DE

MÃQUINAS DESTE

MUNICÍPIO DE

PLA N ALTO.CON FORM

E  RELAÇÃO

CONSTANTE NO

ANEXO IX.

DE FRANCIELI F

DE GALHARD

OECIA

E  LTDA

66,50 17.955,00

TOTAL 23.940,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Te rceira (do Valor), em virtude do
acréscimo ao item constante na Cláusula Primeira (do objeto), passando o valor total
contratado na importância R$ 123.690,00 (cento e vinte e três mil e seiscentos e
noventa reais).

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes toi pactuado, firma-se
este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Io O f. 3on;
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

FRANCIELI GALHARDO

Francieli Galhardo E Cia Ltda - ME

PRtMElKO Tt^RMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N" 170/202

A
Páginn 2
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNP] iV" 76.460.526/0001^6

Praça São Francisco de Assis, Í583 - CEP: 83.750-000
c-mail: pIanalto@plana!to.pr.gov.br

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

PLANALTO - PARANÁ

Testemunhas:

JONES ROBERTO KÍNNER

RGn" 3.654.820-7/PR
CARLA FATIMA MOMBACHSTURM

RGn" 9.849.923-7/PR

PRIMEIRO TERMO ADITiVO AO CONTRA 10 ADMINISTRATIVO N" 170/202

Página 3
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Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

WTt ih U U /athfil I Td'««i íTT

Data inicial

Valor nominal R$ 61,50 (REAL)

índice de correção no período 1,05735030

Valor corrigido na data final R$ 65,64 ( REAL )

=^0 cálculo di

lizado e está

da correção de valores pelo IGP-M foi
mais Dceciso. Saiba mais
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município de planalto
CNPJN" 76A60.526/0001--16

Praça São Francisco dc Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

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

PLANALTO - PARANÁ

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N"

169/2021, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N" 027/2021, CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE PLANALTO E A.F. AUTO MECÂNICA FELTENS LTDA - ME.

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mii e

vinte o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr.
LUIZ CARLOS BONI e A.F. AUTO MECÂNICA FELTENS LTDA - ME, neste ato
representado por seu Administrador Sr. PEDRO FELTENS, resolvem em comum
acordo aditar o contrato administrativo n" 169/2021, firmado entre as partes em data
de 07 de junho de 2021, cujo objeto é a Contrata(;ão de empresa visando a prestação
de serviços de manutenção pro\'entiva e corretiva, consertos e reparos mecânicos da
frota de máquinas, veículos utilitários e veículos pesados deste Município de
Pianaito-PR, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do mútuo acordo entre as partes, fica acrescida
a quantidade ao item constante na cláusula Primeira, (do objeto contrato),
totalizando a importância de RS 22.140,00 (vinte e dois mil e cento e quai"enta reais),
conforme planilha demonstrativa abaixo, pertinente ao Contrato Administrativo if
169/2021, celebrado entre as partes em data dc 07 de junho de 2021, tendo como
importe o valor dc RS92.250,0ü (noventa e dois mil e duzentos e cinqüenta reais),
passando o objeto total contratado no valor dc R$ 114.390,00 (cento e quatorze mil o
trezentos e noventa reais).

A.F. AUTO MBCANÍCA FELTENS LTDA. |

DE A.F. AUTO

DE MECANlCA

FELTENS

E  LTDA

Lote Item Produto Marca UN |Quant| Preço

1  1 PRESTAÇÃO DE A.F. AUTO H ^
SERVIÇOS DE MECANlCA

MANUTENÇÃO FELTENS
PREVENTIVA E LTDA

CORRETIVA VISANDO

OS CONSERTOS E

REPAROS MECÂNICOS

DA FROTA DE

VEÍCULOS PESADOS

(CAMINHÕES, ÔNIBUS
E  MICRO-ONIBUS)
DESTE MUNICÍPIO DE

|_ PLANALTO.
PRIMEIRO TF.RMQ ADITIVO AO CONTRATO ADMfNISTR.ATIVO N" ló9.'202l

61,50

Preço
total

5.535,00

3o r.;
Página 1
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNP/N" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-ninil: planalto@planalto.pr.gov.br

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

PLANALTO - PARANÁ

CONFORME. RELAÇAO
CONSTANTE NO

ANEXO ÍX.
1  PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E

CORRETIVA VISANDO

OS CONSERTOS E

REPAROS MECÂNICOS

DA FROTA DE

VEÍCULOS PESADOS

(CAMINHÕES, ÔNIBUS
E  MICRO-ONIBUS)
DESTE MUNICÍPIO DE

PLANALTO.

CONFORME RELAÇAO
CONSTANTE NO

ANEXO IX.

DE A.F. AUTO

DE MECANiCA

FELTENS

E  LTDA

270 61,50 16.605,00

TOTAL 22.140,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Terceira (do Valor), em virtude do
acréscimo ao item constante na Cláusula Primeira (do objeto), passando o valor total
contratado na importância R$ 114.390,00 (cento e quatorze mil e trezentos e noventa

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se
este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

U)T- e.3o^j;
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

^^^^^ROT^LTEN S
A.F. Auto Mecânica Feltens Ltda- ME

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON I RA 10 ADMINIS I RA 1 1VO N" 169/202

Página 2
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município de planalto
CNPI N" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco íle Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: plannlto@plaiialto.pr.gov.br

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

PLANALTO - PARANÁ

Testemunhas:

JONES ROBERTO KINNER

RG n'\^.654.82()-7/PR
CARLA FATlMA MOMBACH STURM

RG 9.849.923-7/PR

PRIMEIRO TERMO ADITtVO AO CONTRATO ADMINlSTRATiVO N" 169 202

Página 3
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.525/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 planalto - PARANÁ

Planalto-PR, 18 de janeiro de 2022.

DE: Luiz Carlos Bonl - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para
credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de
manutenção preventiva e corretiva, visando os consertos e reparos mecânicos da
frota de veiculos oficiais deste Município de Planalto-PR, para prestação continuada
e/ou fracionada do objeto conforme necessidade da secretaria solicitante.
encaminhamos:

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

PARA: Departamento de Materiais e Compras;
a  fins de elaboração da minuta
convocatório da licitação/contrato;

do instrumento

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

Cordialmente,

Luiz Carlos Bonl

Prefeito Municipal
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

DE:

PARA:

município de planalto
CNPJ: 75.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: planalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Planalto-PR, 19 de janeiro de 2022.

Secretaria de Finanças
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação para credenciamento de empresa especializada

na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, visando os

consertos e reparos mecânicos da frota de veículos oficiais deste Município de

Planalto-PR, para prestação continuada e/ou fracionada do objeto conforme

necessidade da secretaria solicitante expedido por Vossa Excelência na data de

18/01/2022, com fulcro nos artigos 212 e 216, § 6° da Constituição Federal de 1988,

vimos por meio deste, informar que a despesa decorrente do referido processo

observadas as características e demais condições, especificações, valores e

quantidades, definidas no edital e seus anexos, não comprometem os recursos

mínimos destinados à saúde e a educação, conforme pedido exarado pelos

Secretários Municipais de Planalto-PR, no valor total de R$ 596.340,00 (quinhentos

e noventa e seis mil trezentos e quarenta reais). Sendo que o pagamento será

efetuado através das Dotações Orçamentárias:

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

00040 01.102.04.122.0402.2012 3.3.90.39.00.00.00000

00260 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.39.00.00.00000

00480 05.115.15.452.1501.1052 3.3.90.39.00.00.00000

00750 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.39.00.00.00000

01030 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.39.00.00.00000

01470 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.39.00.00.00000

01700 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.39.00.00.00000

02280 10.144.08.241.0801.2021 3.3.90.39.00.00.00000

02480 11.133.20.606.2001.1058 3.3.90.39.00.00.00000

02970 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.39.00.00.00000

Cordi^^ent^ ̂  n

ENSON ELEMAR SCHABO

e Finan

JONES ROBERTO KINNER

CONTADOR - C.l. RG N° 3.654.820-7 - PR
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^Prefeitura Municipal de Planalto - 2022 ^
Saido das contas de defesa

Calculado em; ld/01/2022

órgão / UmWe I PrqdetóWMa de despesa I Forte de reorso (F. PADRAO/ ORIG/ APL/ OES/ OET )

04.122040220)2

;0S DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

7/oyoO Reca'Sos Ordinários (Livres)

V  . .-j;

l^oraL^izado Valor atLBtizado Liquido engenhado Saído du*.

M1?S^

^DlISM^^^^^^^rtamerlodeAdríríislragâo-Gerd =5-,-"'Sií|J
aa9Q39.00(D OBHMÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

002E0 E mWT/OCMX) Recursos Ordinários (Livres)

00270 E 0VD7/(XVOO Taxas - E«rcício Poder de Polícia

Oficiais Munldpals e ApoioaBtidacfeMuritípas '

sa90.39.00.00 aflBWÇOSDETERCEIROS-PESSQAJURÍDICA

00350 E (■'■>07AXX)0 Recursos Ordinários (Livres)

!í&^^04CC.Zn3il3|||Pl'lx>deDesenvdviiiienloMu^l^^^^ |
aa90.39.QO.OO ai|BMÇOS de terceiros - PESSOA JURÍDICA
00360 E OMBKF/OCVCO Recursos Ordinários (Livres)

a3JQ39.(»L «íébiçosdeterceiros-pessoajurídica

ssfiZBâeo^-

•; í ■ ■■ 'SCIMIKl.QO

WBBM moDam

azsüoç^

fiDOaUM»

iscunuiD

mmfio

<KWÊKI7KXX0 Recirsos Ordinários (üvres)

1542.1501.1052

aasaaaooioo

tapBIÇOSDE terceiros - PESSOA JURÍDICA
OMDTAXVOO Recursos Ordinários (Livres)

^^^08 DE TERCEIROS-^I^SSOA J^^K^
0HD7/OO/OO Recursos Ordnários (Livres)

*^[Blúcteo6HeMtecionate
«■■(ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

07/OCWO Recursos Ordinà-ioslUvres)

15^1S01iDe„
7^

twoenanwnrHç|pPtíÈ«»-, ;
JOSOETERCEIROS- PESSOA JURÍDICA

00520 E 0MB9/O(MXI COSIP - ContritxjçâodeUuminaçâoPililica Ad. 149-A CF

lSt4S215O1ÍtÈ(íKÍ||^oletad0lÍ» '
aasoas.aioo mbiços de terceiros- pessoa jurídica

00650 E SmK)7/0C/0O Recursos Ordinários (Livres)

EíTilido por: JONESROSBiaiM versào 55281

E - Grupoda tme doecnaMpda (onte de eiercícios arderlores

íLlí

%,''<fOCLaoo,txi:

.ritMBUflP'

«ooaxM»

2SflÍ)BBiB0

45964^ SSlO^Tfe^.

46.995,99 453.004,01'

124971JSi

5028,15 124.971.85

.  -.«fiO 22S.00(Mler

25.000.00 0,00 225.00O.CO

W» i-oawff.

«xitfaòo ,.1.427.18 398.63^,^
1.477,19 248.582,81^.

1.417,18 24e.58Z82

: loaspDiBD.

mmm

taujoofo

mjooojtm

0,00 1000(XI,0Q

.8)90 saooo^i

800.000,00 2.152,27 797 847,73-

38.218,00 561782,00

194D1/2Q221535:S.



prefeitura Municipal de Planalto • 2022 ^
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 19/01/2022

órgão/Unidade/Prqe(oouAli«<latte/Conta de despesa/Fcrte de recurso ( F. PAORAO/ORIG/APL/OES/DET )

00660 E 00511 O5ll/O1/07/OQfO0 Tasas- Prestaçábde Serviços

" ̂ &^1S01.2053 Meniençãodos Serviços Urbanos

aa9a39.(».oo outros serviços de terceiros - pessoa jurIdica

C0690 E OCOOO OOOCfOIAJT/OCraO Recursos Qrdiná-ios (Uvres)

Valor aiorizado Valer alu^izado Líquido emperhado

wmrnm

|l9 DepartamenlodeMáqunaseEqiipamentas
2B.78Z2601.2057 MarUençãocfce Serviços Rodoviárice

3.3.S0.39.CO.OO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

C0750 E OOCCO COCKyO1/D7/CCl/0O Recursos Ordirá-ios (Livres)

"  ■ ■ . II Ipala ■.
3390.39.00 00 OUTROS SERWÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURlOtCA

00770 E 00000 000CyO1AD7/Ca«) Recursos Ordiná-ios(LvrGS)

00780 E 00512 0512/999afCCra0 CIDE (Lei 1086&CM, artl^B)

Xl-T2.361,1201.2036 Maxâ»*?ioà&sínoFundarr«<d
33 90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01030 E 00000 OClOQD1/07/ClQflX) Recirsos Ordinários (üvres)

01040 E 00103 0103i01/01/0000 5% scbreTransferências Conslitucicnas FUNDES

01050 E 00104 0104/01J01/00/00 Demais Impostos Vinculados á Educação Básica

i  12351;12012044" Cai«3t^to&Ti^iaiiien(o de Professores . .
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

01240 E 00102 0102/02«1/00«) Fundeb40%

'  123641201.2040 Apoio ao Ensino Superior • "
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA

01260 E 00103 0103fC1A)1/C(yü0 5% sctre Transferências Constitucionais FUNDES

1236S12(jíi2045 ;«endifertp<íKÇfecl^
3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01290 E OOCOO 00CXy01/07/0(XO Recixsos Ordinários (Uvres)

01300 E 00103 0lO3rtl1/O1/0OiDO 5% sctre Transferências CcrsütuDonas FUNDES

123»12D1.2D46 Ensino Pré Escalar X

3390 39.(X).00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURbiCA

01330 E OOCOO GOOCVOl/OT/OaiOO Recursos Ordinários (üvres)

12366.1201.2042 Educação Pfrá Jovens 6 Adultos

3390 39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01350 E COOOO OaOCVOI/07/aVOO Recursos Ordinâfios (üvres)

12367.1201.2041 Edcação Especial

C) EmitidOpa:JONESROBERTOKINNER,naversâo 55281

QD E - Grupo da fonte do exercício/EA - Grupo da fonte de eiercícios anteriores

CO

160 000,CO

360j)00v00

350.000,00

I
i.ooaooLOo

i.ooaooo,oo

1 00000000

320.000,00

320.000,00

3CO.00O,00

20.000,00

;616p0(^00

466000,00

110.000,00

250.000,00

100.000,00

36000,00

30.000,00

6000,00

5000.00

BOMOfiO

15.000,00

35.000,00

3600600

35.000,00

26000AI0

25.000,00

16000,00

180000,00

^00600

1.00600600

1.00600600

I.COOCOO.CO

320.00600

32600600

300.000,00

20000,00

016.00600

616000,00

46600600

nooco.co

250.000,00

100 oco 00

30.00600

30000,00

600600

5.000,00

60.000,00

15 000,00

35.COO,CO

36000^»

35.000,00

2600(M»

25.COO,0O

1600600

Página:2

Saldo atual

22.975,56 157.023.44

696676 34603624

9.969,76 340.030,24

21.2^31 976774,69

21.225,31 976 774,69

1674601 304.253,99

16746,01 304.253,99

15 746,01 284.253,99

0,00 20 000,00

36863,96, jji 584.136.06

3667645 :: 42632655

0,00 110 000,00

29.230,45 220769.65

1.449,00 98.651,00

0,00 36000,00

0,00 30.000,00

IM» 600600

0,00 5.0C0.00

184^ 46B1660

0,00 15.000,00

184,50 34.815,50

600 36,006W

0,00 35.000,00

1MM 2600600

0,00 25000,00

(MM 1(UM600

1ÊV01/20221535 59



prefeitura Municipal de Planalto - 2022 )
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 19/01/2022

Ôrgâo/ Unidade/ Projeloou AlMdade / Corta de despesa / Fonte de reorso { F. PADRÃO/ ORiG/ APU DES/ DET)

a3.90.39ai00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

01370 E 00000 OOOCyol/OT/OtVOO Rearsos Ordinários (Livres)

OepartanertodaEsixrtss ,•

,27.812270120^ MenutençãoaSecretáriadeEsporte

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01470 E 00000 000001/07/0000 Recirsos Ordná-ics (Uvfes)

27.81227012076 hcenBwaoAlíetaAmadof

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01500 E COOOO 000CV01/O7/0(V00 Reci/sos Ordnâ-lo$ (Li«-es)

3.3.90390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR^ICA
01700 E 00000 OOOCroi/D7/OC«XI Recursos Ordnârice(Livfes)

01710 E 00303 03O3/01/02/0QI00 Saúde-Receitas Vnculadas (E.C. 29/00- 15%)

01720 E 00494 0494A39«2/06/20 BlocodeCusteiodasAçõeseServiçosPúbllcosdeSaúde

ia^.1001.20» fortalecimertti<toC(rtraièSocádnoSUS ||
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

01850 E 00494 0494/09/02/06/20 BIcco de Custeiodas/\ções eServiços PúUicos de Saúde

10^.1001.2071 irrjslantaçâodaRededaAtenfâpaPeesaacorriO^ctãncia
3 3 90.3900.00 OUTROSSERWÇOSDETERCEIROS- PESSOAJURÍDICA

01860 E 00000 0000/01/07/CQOO Recirscs Ordinários (Livres)

103Q21001.2029 Fortalacimiãtòdò Acesso à Sér^ços de Urgi^à/Einergènci^ede Paraná Urglma-*
3.390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS(3A JURÍDICA

01930 E COOOO OCC(V01/D7/0000 Recursos Ordinários (U«-es)

10204.10012031 PcrtâecimerSocfsAçeesdáVisilândaernSaúde

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01970 E CD494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

.1Q^.100Í2032 FortaledmentodB GestãotfalfBbaltTD e da Eitoapâo Permanenteem Saúda

3.390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

02020 E 00303 C3CG1J1/Q2/Ca00 Saúde-ReceitasVinciJadas(EC.2900-15%)

Valer aJorlzado Valor audizado Liquido empenhado

143^00

138.000,00

138000,00

aooo^oo

5.000,00

ziiaooaoo

i.ooaooo,oo

100000,00

700000,00

200.000,CO

aaooaoo

30.000,00

' ̂000,00

ao.oco.oo

ioòawaoo

1.000.000.00

.  aaooo.oo

30000,00

2aooo,oo

13&000,00

138000,00

&OOQ.OO

5.000,00

áiiõ^oo
£iiaocio,oo

1.000.000,00

100.000.00

700.000,00

200.000,00

36.000,00

30 000,00

saooaoo

30.000,00

i.oòaooo,oo

1 000000,00

3aooaoo

30 000,00

mooaoo

11,340,1»

11.316,19

126 683,81

&aoaoo

214.07626

39.755,26

1209,00

9.387,67

29.158,59

aoo

0,00

171.52(^00

171.620,00

2800,00

98.791.00

690.612,33

170841,41

3aooo,oo

30.000,00

3a(XKM»

30.000,00

828.480.00

828.480,00

27200,00

27.200,00

20000^00

mÊ§Ãs5!i...',o(».oo
5 000,00

5.000,00

5.000,00

114,00

114,00

1 1

3 390 39.00 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESS(3A JURÍDICA

02080 E OCCCO 0OOCyOl/07/0(XlO Reorsos Ordinários (Livres) 5.000.00 5.000.00 114,00 4.888.00

Emilido por: JONES ROBERTO KINNER. na versão. 55281
.E-Grifo da fonte do eiercício/EA - Grif» da fonte de eerciciosartenores

19111/2022 15 3559



prefeitura Municipal de Planalto - 202^ ^
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 19/01/2022

Ôrgào/Ufiidade/PrqetoouAlii^dade/Conladedespesa/Fcrtederecufsoí F. PADRAO/ORIG/APL/DES/DET )

0a.<!44.O8OlJ2O48 Aoessoass SerMcos/Programas e Ben^écíos - MOS -

3.a90 39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02170 E 00934 0934rt)9/06/C6/D6 Bloco <j© Financiamento da Proteção Social Básica-SUAS

02180 E 00935 0935109/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS

02190 E 00937 0937/C»0&0&09 Bloco de ln\estifnentos - SUAS

02200 E 01020 0934/0a06'05«6 Transferências VdLntá-ias Públicas Estaduais FEAS PPASI (8800-5)

^^^f^^'ÇÍÀM'^^^SÇRO'ARlAOEA^ÍSTCNCÍAS^
i;";: , 08.241.0801.2021 Asaislfincta ao Idoso ■

3.3.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

02280 E 00000 OOOCK)1/07/OCVOO Recursos Ordinários (ü\res)

ÍMl- :OEL2420601.2C^' AssIstenciaaosPortadoresdaDefidência' ^

Valer autorizado Valor atualizado Líquido errpenhado

3390.3900.00

M2M.0801.T025

3.390.39.0000

08244.0eOlJ2E£4

3.390.39.00.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OOOOO OO0C/O1/O7/OQrtX) Recursos Ordinários (Livres)

Assisiânda a Filias «n si^jéção da^na-abilld^ Socia
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

00000 0000/01/07/0(X)0 Recursos Ordinários (Livres)

Gerarcíamerto da Secrelériãda Assiaerda Social áCRAS-^

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

115800,00

moot^oo

iaooo,oo

163000,00

115.00^00

284,00300:

IOaOOQ.00:

118.00300

m367,3S

T, • •

attoaaw.ic»

33903900.00

206032001.2057

3390.39.00.00

2060620012099

3390.39.00.00

20^2001.2050

33.903900.00

PafruOtaMecarrizada

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OOOOO 000(Kl1/07/0CV0O Recursos Ordiná-jos (üvres)

Apoio aos Produtores Rurais

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OCOOO OOOCy01AD7/OCIflX RearsosOrdirá-iCS(Livres)

ProgramasConserNeçâodeSolQS

OUTROS SERWÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OOOOO 0000/01/07/0000 RearsosOrdlnà-ios(Uvres>

'ApoioaPnxLçfctólatra -

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OOOOO C00QO1/D7/0CW0 Reciísos Ordin»ios (Livres)

;.710.0D0,00

,713000,00

203000,00

363000,00

10300300

710.000,00

35300300

620188 Ttam/n

3153,88 193.846,12

343952,00

10300300

134 Otv^delndi^la--;:.',v''%":i.;'':

22661.2201.20^ Irtcerílvos as Atividades Comerciais, Indjsirleis a apfirismo ,'

3.390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ■ PESSOA JURÍDICA

02730 E OOOOO aXO/01/07/OCVOO Recursos Ordlnsios (üvres)

^ j Emitido por: JONES ROBERTO KINNER. na versáo 55281
E - GrifX)dafbdedoe;crcíC'0/EA - Gricodafdrtedeeiercícios anteriores

CO

153000,00 16300300

J^403fl3i

19^)1/2022 15:35 59



J Prefeitura Municipal de Planalto -201 )
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 19/01/2022

Órgào / Uniítede/Prqetoou Alividade/Corta de despesa/Foíe de recirso( F. PADRAO/ORIG/APL/OêS/DET )

22€^Í201.2064 : Apoio/PromoçflodsDiwlBaçãodeFeirBseraÁfaacbTirísrro
339Q39 OOCO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA

02760 E OOCCO OCaVOl/DZ/CCVOO Recirscs Ordiná-ios (Libres)

Valor autorizado Vala atualizado Líquido ent:«nhac]o

4saooo,oo mooo,oo 150.00(LOO

lawi.OBCM.1056'"'obras vdtadesaoMaaAfflbiwttB ,
3.3.9039.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

02780 E COXO 0CIXW1/D7/CCKX) Recixsos Ordinários (Livres)

iaS4ÍÍlé0l.20S6 ; Aesarvé^eRacupèraçdoAniÚWtài , «4
3390 39 00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURDICA

02860 E OOCOO 000CVO1/O7/aX)O Recursos Ordináios (Livres)

02870 E 0C655 OSSS/SOeSltOQOO SANEPAR - Compensação Financeiraao MEIO AMBIENTE doMunicipio

133931301.2047 AtMâadesdoDepatanMadaCatura

3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02970 E OOOCO 000(yO1A}7/0tMX) Reorsos Ofdnáios (üvres)

38(UXX^ttt

50.000,00

3iaooo,oo

300.000,00

3fio.ooaoo

3oaooo,oo

303235^

281296,62

Critérios de seleção:

Daadocàculo. 1901/2022

Orgãoertre 01 e14
Natixeza de despesa entre: 3390.39.00.00e 3.3.90.39.00.00
Semente cortas com saldo

Emitidofor. JONES ROBERTO KINNER, reversão 5528t

^ j - Grupo da fonte do exercicio / EA - Grupo da forte de ejercícios anieriaes
1901/202215 35.59



município de

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-15

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@planaito.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N^../2022

1. PREÂMBULO
1.1. município de planalto, pessoa jurídica de direito Público Interno, com
sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor LUIZ CARLOS BONI, em pleno exercício de seu mandato e funções,
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do
Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.895.670-1 e do CPF/MF sob n°
747.491.029-20, torna público, para o conhecimento dos interessados, que está
instaurando processo de chamamento público para o para credenciamento de
empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva
e corretiva, visando os consertos e reparo

s mecânicos da frota de veículos oficiais leves, utilitários e minivans deste Município
de Planalto-PR, nos termos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O recebimento das Documentações do Credenciamento, conforme critérios
deste Edital dar-se-á no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Município de Planalto-
PR.

1.3. Os interessados poderão solicitar o Credenciamento, a qualquer tempo, desde
que cumpridos todos os requisitos e durante a vigência do presente edital de
Chamamento.

1.4. Não existe impedimento para que sejam credenciadas mais de uma empresa
para prestação de serviço, durante a vigência deste Chamamento.

1.5. O prazo para credenciamento é de 1...12022 a / 12022, sendo que os
processos para contratação dos credenciados ocorrerão da seguinte maneira:

1.5.1. A partir da data de publicação deste edital e até as 09:00 horas do dia
de de 2022 e ainda a qualquer tempo, durante a vigência do

contrato referente ao presente certame.

1.5.1.1. Os envelopes serão abertos em sessão pública no dia ..../ /2022 às
09:00hs na sala de licitações da Secretaria Municipal de Administração do Município
de Planalto (PR), para realização do processo de credenciamento.

1.5.1.2. Após a homologação do primeiro credenciamento, a solicitação de novos
credenciamentos deverá ser realizada até o 15° (décimo quinto) dia útil de cada
mês, a iniciar-se no mês subsequente á primeira homologação, sendo que a
contratação e o início da execução dos serviços será realizada a partir do 1° dia útil
ao mês subsequente ao credenciamento.

_2)o ^ 0038



MUNICÍPIO DE

PLANALTO
pCf wn ̂Jfetly

município de planalto
CNPJ: 76.450.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: pÍanalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

2. OBJETO

2.1. O presente edital tem como objetivo o Chamamento Público para
credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços técnicos
de manutenção preventiva e corretiva, visando os consertos e reparos
mecânicos da frota de veículos oficiais deste Município de Planalto-PR, de
acordo com as especificações e quantidades abaixo:

LOTE 01

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 3.000 H Prestação de serviços de
manutenção preventiva e
corretiva, visando os consertos
e reparos mecânicos da frota
de veículos leves, utilitários e
minivans de todas as

secretarias deste Município de
Planalto.

R$ 62,16 R$186.480,00

TOTAL R$186.480,00

LOTE 02

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 3.000 H Prestação de serviços de
manutenção preventiva e
corretiva visando os consertos

e reparos mecânicos da frota
de veículos pesados
(caminhões, ônibus e micro
ônibus) deste Município de
Planalto.

R$ 65,64 R$196,920,00

TOTAL R$ 196.920,00

LOTE 03

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

3 f 0039



município de

3.000

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: pianalto@planaito.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Prestação de serviços de R$70,98 R$212.940,00
manutenção preventiva e
corretiva visando consertos e

reparos mecânicos da frota de
máquinas deste Município de
Planalto.

TOTAL R$212.940,00

Parágrafo primeiro: As quantidades especificadas são estimadas, ou seja, no término
do contrato, o remanescente será automaticamente suprimido, ficando a Contratante
desobrigada da utilização total do serviço contratado, e consequentemente de seu
pagamento.

Parágrafo segundo: Ficará sob responsabilidade da Secretaria de Administração o
controle do saldo total do presente credenciamento bem como a disponibiiização desta
informação aos credenciados.

2.2. DA DISTRIBUIÇÃO DAS QUANTIDADES:
O Contrato de Prestação de Serviços será realizado para um período de 12 (doze)
meses. A distribuição dar-se-á por rodízio.
2.2.1 DO RODÍZIO

2.2.1.1. As empresas poderão se credenciar ao fornecimento de serviços, conforme
condições de habilitação do edital, sendo registrada em lista de credenciados, por
ordem cronológica, a qual deverá ser rigorosamente respeitada nas solicitações de
orçamento e sua devida aprovação, oferendo os serviços nos valores definidos
neste Termo de Referência.

2.2.1.1.1. A ordem cronológica seguirá a ordem de inscrição das empresas no
chamamento público e no credenciamento.

2.2.1.2. Na solicitação de orçamento para manutenção de veículo, a
unidade/secretaria deverá verificar quais empresas estão habilitados nos lotes
específicos, devendo respeitar a ordem cronológica das empresas habilitadas, sendo
o serviço distribuído entre as empresas credenciadas.

2.2.1.3. A Secretaria Municipal de Administração deverá manter controle sobre as
solicitações de orçamento e manutenção veicular, conforme lista de credenciados
apresentada mensalmente pelo Departamento de Compras e Licitação;

2.2.1.4. As ordens de serviços devem ser emitidas conforme orçamento aprovado e
autorizado mediante emissão de nota de empenho, pela secretaria/unidade
responsável, respeitando o rodizio de credenciados em cada lote.

2.2.1.5. O rodízio deve respeitar a ordem de credenciamento, passando os
orçamentos e ordens de serviço, solicitadas e emitidas sempre para a primeira
empresa habilitada e credenciada seguinte ao último orçamento aprovado e
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autorizado;

2.2.1.6 Caso a empresa devidamente credenciada e contratada, por qualquer razão,
não aceitar a solicitação de orçamento, deve a Secretaria de Administração, por
responsável designado, anotar a ocorrência no controle de rodízio.

2.2.1.7. Havendo 03 (três) negativas de atendimento a solicitação de orçamento pela
empresa credenciada a Secretaria de Administração, deve apresentar relatório,
solicitando a rescisão do credenciamento, cabendo a notificação a empresa para
apresentação de contraditório e ampla defesa.

2.2.1.8. Quando não realizado o orçamento pela empresa, por sua vez, inscrita no
rodízio, a Secretaria com a unidade/secretaria solicitante, deverá solicitar a próxima
empresa credenciada, conforme ordem cronológica, a elaboração do orçamento de
serviços de manutenção e assim sucessivamente.

2.2.1.9. Poderão se credenciar quaisquer empresas habilitadas para a prestação de
serviços, conforme edital, ficando o credenciamento aberto para novas habilitações
pelo período de 12 (doze) meses.

2.2.1.10. As peças, insumo, óleos, lubrificantes, fluidos e demais materiais
necessários para manutenção dos veículos serão fornecidos pela Administração
Municipal, gerenciado pelo Departamento de Frotas.

2.2.1.11. A empresa credenciada que prestará o serviço de manutenção, não poderá
ser a mesma que irá fornecer as peças, caso haja necessidade de troca da mesma.

3. DA UTILIZAÇÃO E FINALIDADE DO CHAMAMENTO ,
3.1. Poderá utilizar-se deste todas as secretarias do Município de Planalto.

3.2. Deste Chamamento Público resultarão empresas Credenciadas, que firmarão
contratos com o Município de Planalto, com base no art. 25, caput, da Lei n°
8.666/93, que terá vinculo a este Edital com suas Cláusulas e Minutas, aos
documentos apresentados pelos proponentes do Credenciamento.

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NESTE CHAMAMENTO

4.1. Poderão participar do presente chamamento público todos os interessados do
ramo de atividade pertinente ao objeto situadas a uma distância rodoviária de até
10 (dez) quilômetros da sede da Prefeitura Municipal de Planalto, e que
preencham as condições exigidas neste edital.
4.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os licitantes
que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
4.2.1. Que esteja com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública
suspenso, ou que tenha sido declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão
ou entidade da Administração Direta ou Indireta, no âmbito federal, estadual ou
municipal;
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4.2.2. Que estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;
4.2.3. Que esteja reunido em consórcio ou seja controlador, coligado ou subsidiário
de outro licitante, ou cujos proprietários ou sócios mantenham vínculos empresariais
ou familiares com outro licitante;
4.2.4. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação, em conformidade no disposto no Art. 9° da Lei n" 8.666/1993;

fir»' ̂  ^

i5. DO CREDENCIAMENTO - FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N® 1
2  - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

5.1. O envelope n° 1, contendo a Documentação de Credenciamento, deverá ser
entregue no local indicado no preâmbulo deste Edital, devidamente fechado,
constando da face os seguintes dizeres:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° ..../2022
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO (HABILITAÇÃO)
PROPONENTE:

5.2. O envelope Documentação de Habilitação deverá conter, obrigatoriamente, sob
pena de eliminação automática da proponente, 01 (uma) via original ou por qualquer
processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, pela Comissão
de Licitações ou ainda publicação em órgão de Imprensa oficial, dos seguintes
documentos:

5.3. Para comprovação da habilitação jurídica:
5.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
5.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
5.3.3 Registro comercial devidamente inscrito na Junta Comercial, no caso de
empresa individual;
5.3.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
5.3.5 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
5.3.6 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.3.7 Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
5.4 Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista:
5.4.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida
Ativa da União, ou Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria da
Receita Federal pelo link

I
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntalnter/lnfo

rnnaNICertidao.asp?Tipo=1 abrangendo inclusive Contribuições Previdenciáhas tanto
no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda
Nacional do domicílio ou sede do proponente:
5.4.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de negativa, expedida
pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da lei;
5.4.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de
negativa, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
5.4.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei, sendo que estas poderão estar atestadas pelos órgãos
expedidores; através de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, que pode ser
conseguida através do link
https://www.sifqe.caixa.qov.br/Cidadao/Crf/FqeCfSCriteriosPesauisa.asp:

5.4.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) no âmbito nacional,
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que pode ser conseguida através do
link http://wvAA/.tst.ius.br/certidao comprovando a inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho.
5.5 Para a comprovação da qualificação econômico-financeira:
5.5.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta.
5.5.1.1 O balanço patrimonial exigível na forma da lei compreende o balanço
patrimonial do último exercício social assinado por contador e representante legal da
empresa, devidamente acompanhado do Termo de Abertura e do Termo de
Encerramento do Livro Diário, este registrado na Junta Comercial.
5.5.1.2 A licitante com menos de um ano de existência, que ainda não tenha
balanço, deverá apresentar demonstrações contábeis envolvendo seus direitos,
obrigações e patrimônio líquido relativo ao período de sua existência.
5.5.1.3 A proponente que é Microempreendedor Individual deverá apresentar a
Declaração Anual do Simples Nacional - DASN SIMEI.
5.5.1.4 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física.

5.6 A licitante deverá apresentar ainda os seguintes documentos e
Declarações:
5.6.1 Alvará de localização e funcionamento, fornecido pelo órgão competente local
da sede da empresa;
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5.6.2 No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido por qualquer
pessoa jurídica, publica ou privada, de que atendeu satisfatoriamente ao objeto em
quantidade e características compatíveis objeto da licitação;
5.6.3 Solicitação de Credenciamento (ANEXO III);
5.6.4 Declaração de Idoneidade e cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art.
7° da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores), nos termos da Lei n° 9.854, de 27/10/99 (ANEXO IV);
5.6.5 Declaração Micro empresa (ANEXO V);
5.6.6 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.
5.6.7 Declaração cumprimento INCISO III, DO ART. 9° DA LEI 8.666/93 (ANEXO
VI);
5.7 Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos
de habilitação que não tiverem sido entregues na própria sessão, sendo que a falta
de quaisquer documentos, ou apresentação em desconformidade com o edital,
implicará na inabilitação do licitante.
5.8 A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo
próprio licitante ou na proposta poderá ser suprida pelo seu representante legal
presente à sessão.
5.9 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.
5.9.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro
empresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, 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.
5.9.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima,
implicará na decadência do direito à contratação.

6. PROPOSTA - ENVELOPE 2
6.1. O envelope n° 2, contendo a proposta, deverá ser entregue no locai inaicaao no
preâmbulo deste edital, devidamente fechado, constando da face os seguintes
dizeres:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE PLANALTO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° /2022
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE SERVIÇOS
PROPONENTE:

6.2. A proposta de serviços deverá estar contida no Envelope n° 2, devidamente
assinada pelo proponente ou seu representante legal, em papel timbrado, redigida
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em idioma nacional de forma clara, sem emendas, não podendo conter erros rasuras
ou entrelinhas, sob pena de desclassificação, em que constará:

6.2.1. Especificação clara e detalhada dos serviços ofertados, valores,
quantidades, e prazos, com indicação do numero deste edital. Deverá ser elaborada
considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discrlminando-
se minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de
quantidade e o preço máximo unitário e total, validade da proposta mínima de 60
(sessenta) dias, conforme descrito no Anexo 11.

6.2.2. O quantitativo e os valores estipulados na proposta, deverão ser exatamente
idênticos ao objeto descrito no item 2.1, não podendo haver supressão de serviços
relacionados, nem aumento e diminuição do quantitativo.

7. PROCEDIMENTO

7.1. O presente credenciamento é composto de 03 (três) Fases explicitadas a seguir;

7.1.1. 1^ Fase: Recebimento da Documentação da Habilitação e Proposta;

7.1.2. 2^ Fase: Análise Técnica da Documentação da Habilitação e Proposta;

7.1.3. 3^ Fase: Demais formalidades legais pertinentes a Lei Federal 8.666/93 e
alterações.

7.2. A 1® Fase - Recebimento da Documentação da Habilitação (Envelope 01) e
Proposta (Envelope 02): Será de responsabilidade da Comissão Permanente de
Licitação a abertura dos envelopes e conferência da documentação e proposta.

7.3. A 2^ Fase - Análise Técnica da Documentação da Habilitação e Proposta: Será
de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação a análise da
documentação e proposta, deferindo ou indeferindo o Credenciamento dos
interessados, de acordo com as exigências legais, e emitindo parecer definitivo para
publicação do deferimento ou indeferimento o credenciamento dos interessados, de
acordo com as exigências legais, e emitindo parecer definitivo para divulgação no
prazo de 03 (três) dias úteis.

7.4. A 3^ Fase - Demais formalidades legais pertinentes a Lei 8.666/93 e alterações:
Com o parecer definitivo da Comissão Permanente de Licitação será desencadeado
demais procedimentos legais até a efetivação do contrato.

8.1. O período de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a partir da
homologação do resultado da inexigibilidade da licitação, com especificações no
item 1.5 deste edital.

9. DOS VALORES E DGTÂÇAO ORÇAMENTARIA
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9.1. Serão utilizados recursos livres e a despesa da presente Licitação ocorrerá à
con a das seguintes dotações:

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcionai programática Destinação de recursoDestinação de recurso

00040

00260

00480

00750

01030

01470

01700

02280

02480

02970

01.102.04.122.0402.2012

02.103.04.122.0402.2007

05.115.15.452.1501.1052

06.119.26.782.2601.2067

07.121.12.361.1201.2036

08.124.27.812.2701.2069

09.126.10.301.1001.2027

10.144.08.241.0801.2021

11.133.20.606.2001.1058

14.138.13.392.1301.2047

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.Q0.0Q.00000

3.3.9Q.39.00.00.00000

3.3.9Q.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

9.2. O contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados, a importância
financeira correspondente ao número de serviços realizados e devidamente
comprovados por relatórios de acordo com o período estabelecido.

9.3. Os valores estimados não implicarão em nenhuma previsão de crédito em
favor dos Contratados, que só fará jus aos valores correspondentes após a
devida comprovação dos serviços efetivamente prestados.

9.4. Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações
próprias que forem aprovadas para os mesmos.

10. DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. A Contratante pagará, mensalmente, ao prestador de serviços pelos serviços
efetivamente prestados, conforme item 9 deste Edital.
10.2. O preço estipulado neste contrato será pago da seguinte forma:
10.2.1. Para efeito de faturamento:

a) O faturamento será realizado mensalmente conforme a quantidade de
serviços realizados e devidamente requisitados pela Secretaria de Administração.
b) Apresentar nota fiscal com a descrição completa dos procedimentos e
quantitativos realizados no período;
10.2.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, e em até 30 (trinta) dias após
a apresentação da respectiva nota fiscal.
10.2.3. A nota fiscal deverá ser apresentada pela Contratada junto a Secretaria de
Administração até o 5° (quinto) dia útil subsequente o mês de execução dos
serviços.
10.2.4. O CONTÍRATADO responsabilizar-se-á por quaisquer ônus decorrentes de
omissões ou erros na elaboração do faturamento, que redundem em aumento das
despesas ou perda de descontos;
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11.1. A empresa vencedora do certame deverá realizar os serviços solicitados em
até 48 horas da solicitação formal da Secretaria Municipal interessada nos termos do
subitem seguinte.

11.2.0 requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
b) Identificação do veículo;
c) Local onde serão realizados os serviços;
d) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.
11.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Licitação/Compras do
Município que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo
pedido á empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de
empenho.

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

11.5. As peças, materiais e acessórios deverão ser fornecidos pela administração ao
credenciado.

11.5.1. A empresa credenciada que prestará o serviço de manutenção, não poderá
ser a mesma que irá fornecer as peças, caso haja necessidade de troca da mesma.

11.6. No momento da solicitação a unidade requisitante deverá verificar qual
empresa esta habilitada para a prestação dos serviços, devendo respeitar
rigorosamente o rodizio dos prestadores habilitados e credenciados junto ao
Município.

11.7. A cobrança da mão de obra será com base no preço indicado no Chamamento
e acatado pelo credenciado por intermédio do Contrato.

12.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar
seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus
Anexos, especialmente do Termo de Referência;
12.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
12.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis, na forma prevista no artigo 67 da Lei 8666/93;
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12.1.4 Acompanhar a execução dos serviços credenciados por meio de auditorias,
comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob a responsabilidade
do fiscal designado para acompanhamento do contrato e as ocorrências deverão ser
registradas em relatórios anexados ao processo de credenciamento:
12.1.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando-lhe prazo para correção de tais
irregularidades;
12.1.6 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

12.1.7 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no edital;
12.1.8. Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao
cumprimento dos prazos, pela contratada, fiscalização da qualidade dos serviços
que estão sendo prestados, bem como a expedição de autorização de serviço;
12.1.9. Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas
fiscais emitidas pela contratada;
12.1.10. Solicitar a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que
não atenda as exigências do serviço;
12.1.11. Preparar os expedientes referentes ao pagamento das parcelas contratuais;
12.1.12. Fiscalizar as instalações da contratada, verificando se persistem as
mesmas condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do
contrato;

12.1.13. Solicitar à empresa nos prazos previstos, a documentação referente a seu
pessoal, observado as especificações constantes no termo de referencia,
supervisionando rotineiramente a observância das normas de Segurança e Higiene
do Trabalho;

12.1.14. Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao
cumprimento dos prazos pela Contratada, fiscalização da qualidade dos serviços
que estão sendo prestados;

12.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.2.1 São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da contratada;
12.2.2. Realizar o trabalho de acordo com as especificações e condições constantes
no termo e no prazo determinado;
12.2.3. Zelar pela padronização e qualidade dos serviços a serem fornecidos,
condizentes com as necessidades descritas no presente Termo de Referência.
12.2.4. Arcar com os custos inerentes a execução dos serviços objeto do contrato;
12.2.5. Não transferir a outrem o objeto do Contrato;
12.2.6. Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados no contrato;
12.2.7. Manter sempre a qualidade na prestação do serviço executado;
12.2.8. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros;
12.2.9. Assegurar ao Município as condições necessárias ao acompanhamento, a
supervisão, ao controle, a fiscalização e auditoria da execução do objeto contratado,
permitindo o livre acesso dos servidores do Município, a qualquer tempo e lugar, a
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todos 08 atos relacionados direta e indiretamente ao contratado, quando no
desempenho das atividades de acompanhamento e controle;
12.2.10. Utilizar empregados habilitados com conhecimento dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
12.2.11. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da
obrigação constante do item anterior;
12.2.12. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade ao Município de Planalto;
12.2.13. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações
da contratante;

12.2.14. Fornecer sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, guia do recolhimento do INSS, e do pagamento dos salários e
benefícios dos empregados colocados à disposição da Contratante;
12.2.15. Não permitir a utilização do trabalho do menor;
12.2.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
edital, apresentando com a fatura mensal os comprovantes de regularidade fiscal,
social e trabalhista;
12.2.17. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada;
12.2.18. Executar os serviços conforme proposto pela Contratante durante o prazo
de vigência do contrato respeitando suas Cláusulas;
12.2.19. A empresa credenciada deverá dispor de instalação para o atendimento à
execução dos serviços, os quais deverão ser prestados na sede da mesma.
12.2.20. A empresa vencedora deverá dispor de estrutura mínima par ao
atendimento da frota:

a) Mínimo 01 boxe coberto apropriado para o atendimento;
b) Mínimo 01 mecânico especializado com ferramenta! e equipamentos
especializados na oficina ou a campo.
c) Ferramenta! completo para realizar a manutenção dos veículos leves,
pesados ou maquinas, conforme o item no qual irá se credenciar.
12.2.21. Os serviços de mão de obra preventiva e corretiva serão executados nas
instalações da Contratada, ou quando as condições dispuser, no loca! indicado na
Requisição/Ordem de serviços, com custos de deslocamento e todas as demais
despesas referentes a mão de obra, materiais e equipamentos para a prestação dos
serviços sob responsabilidade da contratada.
12.2.22. Toda prestação de serviços ocorrerá somente após a emissão da
requisição/ordem de serviços, cabendo a contratada a obrigação de devolver o
veiculo em perfeitas condições de funcionamento, realizando tais serviços com
pessoa! qualificado, mediante emprego da técnica e ferramental adequados.
12.2.23. Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas, os serviços que
lhes forem confiados, de acordo com as especificações de fabrica e eventuais
complementações da contratante, conforme contrato e ordem de serviços, bem
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como executar o que não for explicitamente mencionado, mas que seja necessário
para a perfeita execução dos serviços.
12.2.24. Realizar conforme orientação do fabricante os serviços de inspeção de
qualidade das peças que lhe forem fornecidas e nos serviços a serem executados.
12.2.25. A contratada deverá dar plena e total garantia dos serviços contra qualquer
problema eventual, de no mínimo 06 (seis) meses, excluindo-se sabotagem, má
operação ou acidente.
12.2.26. A contratada deverá reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou
refazer, prioritariamente e exclusivamente por conta e risco da contratada, no total
ou em parte, por um prazo não maior que o original as peças substituídos ou os
serviços executados, com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou
recusados pelo Município, decorrente de culpa da contratada, inclusive por emprego
de mão de obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem
que tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a
qualquer titulo, mesmo nas aquisições e serviços recebidos por esse Município, mas
cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de
garantia.
12.2.27. Fornecer todo o material e documentação técnica necessária para a perfeita
administração e acompanhamento do contrato.
12.2.28. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela,
seus empregados, representantes, ou prepostos direto e Indiretamente, a este
município, ou a livre iniciativa, inclusive aos decorrentes de serviços prestados com
vícios ou defeitos, durante os prazos de validade das garantias, mesmo depois do
vencimento do Contrato.
12.2.29. Responsabilizar-se integralmente pelos equipamentos recebidos, incluindo
todos os pertences, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se a reparação
total da perda em casos de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de
culpa, não transferindo a terceiros, desde o momento do recebimento do veiculo
para manutenção até a entrega do bem ao município.
12.2.30. Somente utilizar equipamentos revisados e em plenas condições de uso
nos seus serviços, não podendo a contratada valer-se, em nenhuma hipótese, de
itens recondicionados ou não calibrados em seus serviços.
12.2.31. Os veículos deverão ficar em local coberto, limpo e fechado, sem acesso do
publico externo, de modo que ofereça segurança, visto tratar-se de equipamentos
oficiais, deixando-os livres da ação da chuva, vento, poeira, granizo e demais
intempéries.
12.2.32. Empregar pessoal devidamente qualificado.

tsr: 13. DA ÃSSINATURA ÜO CONTRATO
13.1. Após a HOMOLOGAÇÃO do processo de inexigibilidade, a empresa será
convocada para assinar o Termo de Contrato em até 5 (cinco) dias úteis sob pena
de decair ao direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81
da Lei n° 8.666/93.

14 DO CRITÉRIO DE REAJUSTES
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14.1. Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário
do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator superveniente que
caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal
8666/03.

14.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, esta
deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma
metodologia da composição da proposta e documentação correlata (lista de preços
de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc),
que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente
avençadas.
14.3. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto,
este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
em prejuízo da Municipalidade.
14.4. Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado
para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA.
14.5. A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após
a análise técnica e jurídica do Município de Planalto;
14.6. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os
pagamentos serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.

15. DOS RECURSOS

15.1. Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos
termos do artigo 109 da Lei n° 8.666/93, o qual será recebido e processado
conforme segue:
I  - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da
lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante.
b) julgamento das propostas.
c) anulação ou revogação da licitação.
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento.

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei. (Redação
dada pela Lei n° 8.883, de 1994)
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso
hierárquico.
15.2. A intimação dos atos referidos no Inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d", excluídos
os relativos á advertência e multa de mora, será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os
prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser
feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
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15.3. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I terá efeito suspensivo,
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse
público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.
15.4. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
15.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste
caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
15.6. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se
inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.

16. DA IMPUGNAÇAO DO ATO CONVOCATORIO

16.1. Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação por
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no
Departamento de Licitações, na Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, em
Planalto - PR, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 2
(dois) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1° do art. 113 da Lei
8.666/93.

16.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam
esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
16.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
16.4. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das
fases subsequentes.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Esclarecimentos relativos ao presente Chamamento e às condições para
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente
serão prestados quando solicitados ao Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, na Praça São Francisco de Assis, 1583, centro, no Município de Planalto,
estado do Paraná;

17.2. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação;
17.3. A entidade promotora do Chamamento se reserva o direito de revogar ou
anular esta licitação, parcial ou totalmente, sem que caiba a (às) proponente (s) o
direito de qualquer reclamação ou indenização;
17.4. A entidade promotora do Chamamento poderá realizar diligências durante o
processo de Classificação, para que técnicos competentes elaborem pareceres
necessários à fundamentação da decisão.
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18. ANEXOS DO EDITAL

18.1. Fazem parte integrante do presente edital os seguintes anexos:

18.1.1. Anexo I - Minuta do Futuro Contrato de Prestação de Serviços;
18.1.2. Anexo II - Proposta de Preços com tabela de descrição e valores de
referência;
18.1.3. Anexo III - Modelo Solicitação de Credenciamento;
18.1.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Idoneidade e Cumprimento do disposto
no Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal e de Comprometimento.
18.1.5. Anexo V- Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
18.1.6. Anexo VI - Modelo de Declaração Cumprimento Inciso III, do Art. 9° da Lei
8.666/93;

18.1.7. Anexo VII - Termo de Referência.

Planalto - PR, de janeiro de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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ANEXO 1 - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS N° 12022

REFERENTE LICITAÇÃO PROCESSO INEXIGIBILIDADE N° _/2022

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR, inscrito no CNPJ/MF sob n°.
76.460.526/0001-16 com sede na Praça São Francisco de Assis N° 1583, com sede na
Praça São Francisco de Assis N° 1583 - CEP: 85.750-000, neste ato devidamente
representado pelo Prefeito, Senhor LUIZ CARLOS BONI, brasileiro, casado, residente
e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de
Identidade RG n° 3.895.670-1 e do CPF/MF sob n° 747.491.029-20.

CONTRATADA: , Inscrita no CNPJ sob r\°.
, com sede na cidade +

de , neste ato representado por seu representante legal
Sr , portador do RG n° e do CPF
n° residente e domiciliado na cidade de -

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos de manutenção
preventiva e corretiva, visando os consertos e reparos mecânicos da frota de veículos
oficiais deste Município de Planalto-PR, de acordo com as especificações e
quantidades abaixo:

LOTE 01

ITEM I QUANT. I UN

3.000

OBJETO

Prestação de serviços de
manutenção preventiva e
corretiva, visando os consertos e

reparos mecânicos da frota de
veículos leves, utilitários e
minivans de todas as secretarias

deste Município de Planalto.

de

PREÇO PREÇO
UNIT. TOTAL

 R$

e 62,16
R$186.480,0
O

TOTAL R$186.480,0
O
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ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 3.000 H Prestação de serviços de
manutenção preventiva e
corretiva visando os consertos e

reparos mecânicos da frota de
veículos pesados (caminhões,
ônibus e micro-ônibus) deste
Município de Planalto.

R$

65,64
R$196,920,0
0

TOTAL R$
196.920,00

LOTE 03

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 3.000 H Prestação de serviços de
manutenção preventiva e
corretiva visando consertos e

reparos mecânicos da frota de

máquinas deste Município de
Planalto.

R$

70,98

R$212.940,0
0

TOTAL R$212.940,0
0

Parágrafo primeiro: As quantidades especificadas são estimadas, ou seja, no
término do contrato, o remanescente será automaticamente suprimido, ficando a
Contratante desobrigada da utilização total do serviço contratado, e
consequentemente de seu pagamento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE

Parágrafo único: As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o
presente Contrato Administrativo de credenciamento de empresa especializada na
prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, visando os
consertos e reparos mecânicos da frota de veículos oficiais deste Município de
Planalto-PR, após a homologação do PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N°

^/2022, pelas condições do Edital de Chamamento Público N° ..../2022, seus
anexos e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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Paragrafo Primeiro; A empresa vencedora do certame deverá realizar os serviços
solicitados em até 48 horas da solicitação formal da Secretaria Municipal interessada
nos termos do subitem seguinte.

Paragrafo Segundo: O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter
as seguintes informações:

Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
Identificação do veículo;
Local onde serão realizados os serviços;
Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

Paragrafo Terceiro: O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de
Licitação/Compras 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.

Paragrafo Quarto: A empresa licitante deve negar o fornecimento dos itens e a
prestação dos serviços caso estes sejam solicitados sem a elaboração do
requerimento e as informações previstas no subitem.

Paragrafo Quinto: As peças, materiais e acessórios deverão ser fornecidos pela
administração ao credenciado.

a) A empresa credenciada que prestará o serviço de manutenção, não poderá ser a
mesma que irá fornecer as peças, caso haja necessidade de troca da mesma.

Paragrafo Sexto: No momento da solicitação a unidade requisitante deverá verificar
qual empresa esta habilitada para a prestação dos serviços, devendo respeitar
rigorosamente o rodízio dos prestadores habilitados e credenciados junto ao
Município.

Paragrafo Sétimo: A cobrança da mão de obra será com base no preço indicado no
Chamamento e acatado pelo credenciado por intermédio do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES

Parágrafo primeiro: Os valores estimados não implicarão em nenhuma previsão de
crédito em favor dos Contratados, que só fará jus aos valores correspondentes após a
devida comprovação dos serviços efetivamente prestados.

Parágrafo segundo: A contratação de todos os itens descritos na tabela 01 do objeto,
perfazem um valor total estimado de R$ 596.340,00 (quinhentos e noventa e seis mil
trezentos e quarenta reais) divididos em ITENS.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO E REAJUSTE

A despesa da presente Licitação ocorrerá à conta das seguintes dotações:

DOTAÇÕES
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0Q040

00260

00480

00750

01030

01470

01700

02280

02480

0297002970
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Funcional programática

01.102.04.122.0402.2012

02.103.04.122.0402.2007

05.115.15.452.1501.1052

06.119.26.782.2601.2067

07.121.12.361.1201.2036

08.124.27.812.2701.2069

09.126.10.301.1001.2027

10.144.08.241.0801.2021

11.133.20.606.2001.1058

Destinagão de recurso

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.0000014.138.13.392.1301.2047 | 3.3.90.39.00.00.00000
Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá à
conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma
natureza.

Parágrafo primeiro - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica,
para conta em nome da Pessoa Jurídica contratada, á vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada, no prazo máximo de trinta (30) dias após o recebimento do objeto, com a
apresentação da Nota Fiscal no Departamento de Compras.

Parágrafo segundo - Deverá apresentar as certidões (FGTS, INSS, TRABALHISTA.
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento, além da cópia
do Termo Circunstanciado, conforme modelo anexo.

Parágrafo terceiro - Na falta de apresentação dos documentos Indicados no Parágrafo
Terceiro, ou se irregulares, ficará o pagamento suspenso até o cumprimento da
exigência.

Parágrafo quarto - Os preços firmados entre os contratantes não serão passíveis de
reajuste.

Parágrafo quinto - O contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados, a
Importância financeira correspondente ao número de exames ou procedimentos
realizados e devidamente comprovados por relatórios, juntamente com a apresentação
das requisições e autorizações de acordo com o período estabelecido.

Parágrafo sexto: Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva do
CONTRATANTE, o valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do
vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação "pro rata tempore" do
IGP-M - índice Geral de Preços do Mercado.

Paragrafo sétimo: Ao emitir a nota fiscal deverá a empresa enviar a mesma, no dia da
emissão e via e-mail (notaflscalf5)planalto.pr.aov.brL Caso a contratada não receba
a confirmação do recebimento do documento fiscal, deverá entrar em contato com o
Departamento de Compras deste Município para evitar qualquer prejuízo às partes
Contato: (46 3555-8100).
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CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

Parágrafo único: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos
causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução deste contrato,
Inclusive acidentes, mortes, perdas e destruições parciais ou totais, isentando a
Contratante de todas as reclamações que possam surgir, consequentemente, a este
contrato, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de seus prepostos ou
de qualquer pessoa física ou jurídica na execução dos mesmos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas
condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo
convencionados.

Parágrafo primeiro: Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar
seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus
Anexos, especialmente do Termo de Referência;

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis, na forma prevista no artigo 67 da Lei 8666/93;

d) Acompanhar a execução dos serviços credenciados por meio de auditorias,
comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob a
responsabilidade do fiscal designado para acompanhamento do contrato e as
ocorrências deverão ser registradas em relatórios anexados ao processo de
credenciamento;

e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando-lhe prazo para correção de tais
irregularidades:

f) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

g) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;

h) Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao
cumprimento dos prazos, pela contratada, fiscalização da qualidade dos serviços
que estão sendo prestados, bem como a expedição de autorização de serviço;

i) Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais
emitidas pela contratada;

j) Solicitar a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que não
atenda as exigências do serviço;

k) Preparar os expedientes referentes ao pagamento das parcelas contratuais;
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I) Fiscalizar as instalações da contratada, verificando se persistem as mesmas
condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do contrato;

m) Solicitar à empresa nos prazos previstos, a documentação referente a seu
pessoal, observado as especificações constantes no termo de referencia,
supervisionando rotineiramente a observância das normas de Segurança e
Higiene do Trabalho;

n) Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao
cumprimento dos prazos pela Contratada, fiscalização da qualidade dos serviços
que estão sendo prestados;

Parágrafo segundo: Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Realizar o trabalho de acordo com as especificações e condições constantes
no termo e no prazo determinado;

b) Zelar pela padronização e qualidade dos serviços a serem fornecidos,
condizentes com as necessidades descritas no presente Termo de
Referência.

c) Arcar com os custos inerentes a execução dos serviços objeto do contrato;
d) Não transferir a outrem o objeto do Contrato;
e) Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados no contrato;
f) Manter sempre a qualidade na prestação do serviço executado;
g) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e

morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a
terceiros;

h) Assegurar ao Município as condições necessárias ao acompanhamento, a
supervisão, ao controle, a fiscalização e auditoria da execução do objeto
contratado, permitindo o livre acesso dos servidores do Município, a qualquer
tempo e lugar, a todos os atos relacionados direta e indiretamente ao
contratado, quando no desempenho das atividades de acompanhamento e
controle;

i) Utilizar empregados habilitados com conhecimento dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

j) Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da
obrigação constante do item anterior;

k) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao Município de Planalto;

I) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
contratante;

m) Fornecer sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, guia do recolhimento do INSS, e do pagamento
dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição da
Contratante;

n) Não permitir a utilização do trabalho do menor;
o) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
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exigidas no edital, apresentando com a fatura mensal os comprovantes de
regularidade fiscal, social e trabalhista;

p) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada;

q) Executar os serviços conforme proposto pela Contratante durante o prazo de
vigência do contrato respeitando suas Cláusulas;

r) A empresa credenciada deverá dispor de instalação para o atendimento à
execução dos serviços, os quais deverão ser prestados na sede da mesma.

s) A empresa vencedora deverá dispor de estrutura mínima par ao atendimento
da frota:

01)Mínlmo 01 boxe coberto apropriado para o atendimento:
02)IVIínimo 01 mecânico especializado com ferramental e equipamentos

especializados na oficina ou a campo.
03)Ferramental completo para realizar a manutenção dos veículos leves,

pesados ou maquinas, conforme o item no qual Irá se credenciar.
t) Os serviços de mão de obra preventiva e corretiva serão executados nas

instalações da Contratada, ou quando as condições dispuser, no local
indicado na Requisição/Ordem de serviços, com custos de deslocamento e
todas as demais despesas referentes a mão de obra, materiais e
equipamentos para a prestação dos serviços sob responsabilidade da
contratada.

u) Toda prestação de serviços ocorrerá somente após a emissão da
requisição/ordem de serviços, cabendo a contratada a obrigação de devolver
o veiculo em perfeitas condições de funcionamento, realizando tais serviços
com pessoal qualificado, mediante emprego da técnica e ferramental
adequados.

v) Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas, os serviços que
lhes forem confiados, de acordo com as especificações de fabrica e eventuais
complementações da contratante, conforme contrato e ordem de serviços,
bem como executar o que não for explicitamente mencionado, mas que seja
necessário para a perfeita execução dos serviços.

w) Realizar conforme orientação do fabricante os serviços de inspeção de
qualidade das peças que lhe forem fornecidas e nos serviços a serem
executados.

x) A contratada deverá dar plena e total garantia dos serviços contra qualquer
problema eventual, de no mínimo 06 (seis) meses, excluindo-se sabotagem,
má operação ou acidente.

y) A contratada deverá reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou
refazer, prioritariamente e exclusivamente por conta e risco da contratada, no
total ou em parte, por um prazo não maior que o original as peças
substituídos ou os serviços executados, com vícios, defeitos, incorreções,
erros, falhas, imperfeições ou recusados pelo Município, decorrente de culpa
da contratada, inclusive por emprego de mão de obra, acessórios ou materiais
impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para
justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer titulo, mesmo nas
aquisições e serviços recebidos por esse Município, mas cujas irregularidades
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venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de garantia,
z) Fornecer todo o material e documentação técnica necessária para a perfeita

administração e acompanhamento do contrato,
aa)Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela,

seus empregados, representantes, ou prepostos direto e indiretamente, a este
município, ou a livre iniciativa, inclusive aos decorrentes de serviços
prestados com vícios ou defeitos, durante os prazos de validade das
garantias, mesmo depois do vencimento do Contrato.

bb)Responsabilizar-se Integralmente pelos equipamentos recebidos, incluindo
todos os pertences, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se a
reparação total da perda em casos de furto ou roubo, incêndios ou acidentes,
independente de culpa, não transferindo a terceiros, desde o momento do
recebimento do veiculo para manutenção até a entrega do bem ao município,

cc) Somente utilizar equipamentos revisados e em plenas condições de uso nos
seus serviços, não podendo a contratada valer-se, em nenhuma hipótese, de
Itens recondicionados ou não calibrados em seus serviços.

dd)Os veículos deverão ficar em local coberto, limpo e fechado, sem acesso do
publico externo, de modo que ofereça segurança, visto tratar-se de
equipamentos oficiais, deixando-os livres da ação da chuva, vento, poeira,
granizo e demais Intempéries,

ee) Empregar pessoal devidamente qualificado.

CLÁUSULA OITAVA - DOS TERMOS ADITIVOS

Parágrafo único: O preço da presente contratação será fixo e irreajustável, exceto
quando houver fator interveniente que comprovado diante dos termos da lei.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO

Parágrafo único: 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.

A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a
saber:

a) Advertência;

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;

c) 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;
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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.

A inexecuçâo 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:

I  - Ocorrendo atraso, ou não realização da prestação de serviços, injustificado, a
Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor total
previsto de recebimento pela Contratada no ato do atraso, por dia de atraso ou não
realização do serviço.

II - 10% (dez por cento) sobre o valor total previsto de recebimento pela Contratada no
ato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;

III - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado;

IV - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

V - 2% (dois por cento) sobre o valor total previsto de recebimento pela Contratada no
ato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, aplicada em dobro na
reincidência;

VI -10% (dez por cento) sobre o valor total previsto de recebimento pela Contratada no
ato, 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.

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:

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.
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Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do credenciamento,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.

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.

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

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.

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

As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

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 citada.

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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
Parágrafo único: A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pela
CONTRATANTE, através de profissionais qualificados, pertencentes á Secretaria
Municipal de Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
SUBCONTRATAÇÃO

DA CESSÃO DO CONTRATO E

Parágrafo único: Fica expressamente proibido a CONTRATADA substabelecer,
subcontratar, ceder ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e
obrigações estipulados neste Contrato sem: (I) a anuência expressa (por escrito) do
CONTRATANTE; e (II) o atendimento das condições que venham a ser estipuladas
pela CONTRATANTE para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos
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elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE no art.
80 da Lei n° 8.666/93 em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

A Administração poderá a qualquer tempo, com fulcro no Artigo 78, inciso XII, da Lei N°
8.666/93, quando a necessidade do serviço puder ser suprida pela nomeação dos
candidatos aprovados no concurso público em andamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato será de 12 meses, contados da assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses,
caso haja interesse da administração, com anuência da credenciada, nos termos do
art. 57, da Lei n.° 8.666/93, e a indicação de novas dotações orçamentárias, através de
Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de
ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto
contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

I - Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no
processo de licitação ou execução de contrato;

II - Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou execução do contrato;

III - Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

IV - Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo
licitatório ou afetar a execução do contrato;

V - Prática obstrutiva: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes dos organismos financeiro multilateral,
com o objetivo de impedir materialmente a apuração das alegações de prática prevista,
deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de
o organismo financeiro multilateral e promover inspeção.

Parágrafo primeiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo
financeiro multilateral mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá
sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível,
indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados
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pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento de empresa,
diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, coercitivas
ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução em contrato financiado pelo
organismo.

Parágrafo segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante
vencedor, como condição para a contratação deverá concordar e autorizar que, na
hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local da
execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à
licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA VINCULAÇAO AO EDITAL E À PROPOSTA

O presente contrato está vinculado à Inexigibilidade ..../2022 e seus anexos, ao Edital
de Chamamento Público N° /2022, bem como à Proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo,
bom como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato e do
procedimento licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos á luz da Lei n.° 8.666/93, dos princípios gerais de
direito, da Lei Federal N° 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e das normativas do
Sistema Único de Saúde (SUS).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo,
perante o Foro da Comarca de Capanema - Pr. Não obstante qualquer mudança de
domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um
representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras
medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor,
com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produzam efeitos legais.

Planalto - PR., .... de de 2021.

Contratante Contratada

Testemunhas:

00G5
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ANEXO II - TABELA DE VALORES DE REFERÊNCIA

À Comissão de Licitações
Referente Edital de Chamamento Público ..../2022

(RAZÃO SOCIAL - CNPJ - ENDEREÇO - TELEFONE)

ITEM QUANT. I UN OBJETO PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

3.000 H Prestação de serviços de R$62,16 R$186.480.00
manutenção preventiva e
corretiva, visando os
consertos e reparos
mecânicos da frota de

veículos leves, utilitários e
mínívans de todas as

secretarias deste Município
de Planalto.

TOTAL R$186.480,00

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

3.000 H Prestação de serviços de R$65,64 R$196.920,00
manutenção preventiva e
corretiva visando os consertos

e reparos mecânicos da frota
de veículos pesados
(caminhões, ônibus e micro
ônibus) deste Município de
Planalto.

TOTAL R$ 196.920,00

ITEM I QUANT. | UN OBJETO PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 3.000 H Prestação de serviços de R$ 70,98 R$212.940,00
manutenção preventiva e

OOG8
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corretiva visando consertos e

reparos mecânicos da frota de
máquinas deste Município de
Planalto.

TOTAL R$212.940,00

Declaramos que aceitamos a demanda conforme for contemplado e nos valores
apresentados acima, conforme edital de Chamamento Público ..../2022.

(LOCAL E DATA)

NOME:

RG:

CARGO:

30
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ANEXO III - SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAIVIENTO
(Papel timbrado da empresa)
Á Comissão de Licitação

Referente: Edital de Chamamento Público /2022

À Comissão Permanente de Licitação do Município Planalto

A empresa, , CNPJ n°
Inscrição Estadual n° , neste ato representado por

, portador (a) do CPF n° e do RG
n° , vem requerer o Credenciamento, objeto do
Chamamento Público n° ..../2022, para atender a Secretaria Municipal de
Administração, apresentamos a documentação exigida no Edital a fim de submetê-la
ao exame da Comissão Permanente de Licitações.

Declaramos estar de acordo com os valores constantes da Tabela dos serviços
ofertados e do contido na Minuta de Contrato vinculado a este Edital.

Informamos como segue, o endereço para atendimento aos serviços propostos e a
conta bancária para futuros pagamentos:

Endereço: Rua/n°/Referência/Bairro/Complementos/CEP/Fone/Fax/Email
Conta bancária: Banco/Agência/Conta corrente.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, de de 2022.

(Assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ)

0^'

0068



%
'AkiCl'.'

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@pfanaito.pr.gov.br

MUNICÍPIO OE Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E CUMPRIMENTO DO DISPOSTO
NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE
COMPROMETIMENTO

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Chamamento Público N° 001/2022

DECLARAIVIOS, para fins de licitação, que a empresa , CNPJ

I  - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de
governo, estando apta a contratar com o poder público;

II - Que para cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da Constituição
Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que
determina o inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescida pela Lei n° 9.854/99.

III - Comprometemo-nos a manter durante a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

Local, data.

Nome e assinatura do representante legal da proponente

r\
• t ■.}
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ANEXO V - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME
ou EPP)

RAZÃO
SOCIAL:

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Chamamento Público N° 001/2022

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

MUNICÍPIO: EST.

O representante legal da

empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório de credenciamento no CHAMAMENTO PÚBLICO N°
001/2022, 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

O
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO INCISO III, DO ARI. 9° DA LEI
8.666/93

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Chamamento Público N° 001/2022

(Razão Social da LICITANTE) , inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada à , DECLARA, sob as penas da Lei,

para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9" da Lei r\° 8.666, de 21 de junho de
1993, que não tem em seu quadro societário e de empregados, servidores públicos
da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de
decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Palmas.

Local e Data.

Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal
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PARECER jurídico

Senhor Prefeito,

RELATÓRIO

1. Trata-se de procedimento llcitatório, na modalidade Chamamento, com
vistas ao credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços de
manutenção de veículos, cujas especificações estão estabelecidas em solicitação de
diversas secretarias, datada de 17 de janeiro de 2022, as quais foram
estabelecidas/esclarecidas em Termo de Referência, devidamente assinado.

2. O valor estipulado pela Administração fora baseado no último contrato,
acrescido dos índices inflacionários, conforme dispõe o termo de referência.

3. Os autos foram paginados de maneira correta, não havendo a
numeração do processo licitatório.

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

a) Solicitação datada de 17 de janeiro de 2022;

b) 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 18 de janeiro de
2022;

c) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 19 de janeiro
de 2022;

d) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato;

5. Na seqüência, em data de 24 de janeiro de 2022, o processo foi
remetido a esta Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da
minuta de edital elaborada, prescrita no art. 38, parágrafo único, da Lei n®
8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a municipalidade no

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA



controle Interno da legalidade dos atos administrativos praticados na fase
preparatória da licitação.

ANALISE jurídica

I. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE
REQUISITOS LEGAIS PARA A SUA APLICAÇÃO

LICITATÓRIA ELEITA E

8.

9.

Conforme se denota do processo licítatório, fora escolhida a modalidade
CHAMAMENTO PÚBLICO para que sejam credenciadas empresas para a
prestação de serviços de macânica junto ao Município de Planalto-PR, sendo
que referida modalidade de licitação pode ser caracterizada como uma das
hipóteses de inexigibilidade de licitação.

As hipóteses de inexigibilidade estão elencadas no artigo 25, da Lei
8.666/93, senão vejamos:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição,
em especial:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam
ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comerciai exclusivo,
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade
ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio
do locai em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e
divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico,
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião pública, (grifei)

Referido artigo de lei dispõe que ''é inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição". Neste caso, o legislador não se preocupou em
estabelecer um rol taxativo de situações por meio do qual se poderia
contratar por inexigibilidade, deixando em aberto a interpretação da
expressão ''inviabilidade de competição", não sendo possível elencar todas as
hipóteses, devendo a Administração Municipal analisar cada situação
previamente e verificar a possibilidade ou não de utilização deste meio
licitatório.

Ademais, reforçando o acima disposto, a Administração Municipal deve
interpretar o termo "inviabilidade de competição" de maneira ampla, no

PARECER JURÍDICO
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sentido de que a inviabilidade de competição não está presente porque existe
apenas um fornecedor, mas sim, porque existem vários prestadores do
serviços e todos poderão ser contratados, caso preencham os requisitos
mínimos para tal.

10. Confira-se, a respeito, a opinião de Jorge Ulisses JACOBY:

Se a Administração convoca todos os profissionais de determinado setor, dispondo-
se a contratar os que tiverem interesse e que satisfaçam os requisitos estabelecidos,
ela própria fixando o valor que se dispõe a pagar, os possíveis licitantes não
competirão, no estrito sentido da palavra. Inviabilizando a competição, uma vez que
a todos foi assegurada à contratação J

11. Esse método de inexigibilidade para a contratação de todos é o que a
doutrina denomina de credenciamento.

12. Apesar de inexistir no ordenamento jurídico pátrio lei específica sobre o
credenciamento, tal mecanismo fora criado para se efetivar uma contratação
por inexigibilidade, tendo por base legal justamente o artigo 25, caput, da Lei
n.o 8.666/93, estando previsto tal procedimento na Lei Estadual no
15.608/2007 em seus artigos 24 e 25.

13. Há de se destacar que o sistema de credenciamento está sujeito a alguns
requisitos, dentre os quais pode-se citar os seguintes:

14. (i) publicidade do credenciamento: Por óbvio que é necessário que
o maior número possível de interessados tenha conhecimento da abertura de
processo licitatório junto à Administração Municipal e em não havendo competição,
como é o caso do credenciamento, possivelmente haverá mais de uma empresa

^  que prestará os serviços licitados, recomendando a Administração Municipal a
realizar a publicação do presente Chamamento Público no Jornal de grande
circulação (apesar de não ser obrigatório em decorrência da MP no 896, de 6 de
setembro de 2019), Diário Oficial do Estado do Paraná, Diário Oficial dos Municípios,
Diário Oficial da União, no sítio do Município de Planalto-PR e no Mural de Licitações
do Tribunal de Contas do Paraná, conforme determina o art. 2°, I, da Instrução
Normativa n.o 37/2009, do TCE/PR, no prazo legal, a fim de que os interessados
possam efetivamente tomar conhecimento do sistema, sendo certo que quanto
maior a publicidade a quantidade de interessados poderá aumentar;

(ií) período do credenciamento: não pode haver data de
encerramento específica para o credenciamento. O credenciamento deve manter-se
berto até a vigência do contrato. A qualquer tempo o particular interessado poderá

se apresentar e entregar a documentação para se credenciar, isso, obviamente,
enquanto a Administração mantiver interesse na contratação do serviço e estiver
dentro do orçamento previsto:

' JACOBY, Jorge Ulisses. Coleção de direito público. São Paulo: Fórum, 2008, v. 6. p. 534.
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(iii) obrigatoriedade de credenciar todos os interessados que
atendam as condições do chamamento: em razão de não haver competição, de
não haver propostas, por conseqüência não haverá um 'Vencedor" no chamamento
público, mas sim empresas credenciadas e aptas a realizar os serviços que serão
contratados e que preencheram os requisitos legais previstos no Edital de
Chamamento Público, sendo que todos os que preencherem os requisitos deverão
ser contratados e os serviços deverão ser distribuídos de maneira equânime entre
todos, inclusive com a possibilidade de redistribuição dos serviços a cada novo
credenciamento realizado.

15. Após referidas considerações, passa-se à análise do caso em apreço:

1.1. Pa justificativa da contratação

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

17. É evidente que o Município de Planalto necessita de serviços de
mecânica, a fim de manter a frota em pleno funcionamento.

18. 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.

19. 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.

20. A Lei no 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
inadimpiemento e as cláusulas do futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos
na minuta do edital e do contrato administrativo.

1.2. Do Termo de Referência e da definição do objeto

21. O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do
chamamento e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeto que se

- Lei n° 10.520/2002, art. 3°, I; Decreto n° 3.555/2000, art. 8°, III a.
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pretende licitar, como a sua descrição detaihada, 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.

22. Para a licitude do chamamento público, 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 de empresas a serem
credenciadas. 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.

23. Assim, o Termo de Referência anexado ao processo de inexigibilidade
encontra-se dentre dos preceitos legais.

1-3. Pa pesquisa de preços e do orçamento estimado

24. No presente caso, tendo em vista que não haverá competição e os
valores a serem pagos serão pré-definidos pela Administração Municipal, fora
realizado o lançamento do presente chamamento baseado no último contrato
vigente, aplicando-se os índices de correção monetária, pressupondo que o preço
esteja dentro do praticado no mercado, haja vista que o contrato fora aditivado em
junho de 2021.

1.4. Das Exigências de Habilitação

25. Como se pode perceber da análise da minuta de edital, todos os
requisitos estão presentes.

1.5. Dos critérios de Aceitação das Propostas

^  26. Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação
tocante aos critérios de aceitação das propostas, fazendo ressalva quanto ao fato
de que a modalidade da presente licitação é chamamento público, onde não há
competição, e, portanto, se a empresa preencher os requisitos previstos no edital,
a mesma deve ser credenciada, desde que atendidas as formalidades legais
previstas no edital.

1.6. Da Previsão de existência de recursos orçamentários

27. A Lei no 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.

28. Assim, conforme se denota do processo de inexigibilidade, 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.
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1.7. Autorização para a abertura da licitação

29. 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.

30. Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a
autorização para a abertura da licitação.

1.8. Da Minuta do Edital e Contrato e seus Anexos

31. Conforme se denota do processo iicitatório, o mesmo encontra-se com
minuta de edital e contrato e os respectivos anexos que atendem os requisitos
legais para a realização da presente licitação.

32. Frise-se que no presente processo iicitatório deverá ficar claro que os
interessados ao credenciamento deverão concordar com os preços pré-defínidos
pela Administração Municipal e que não haverá competição entre eles.

~  CONCLUSÃO

33. Ante o exposto, a proposição está em condições de ser aprovada,
desde que observado o disposto no presente parecer, mais precisamente:

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

b) Que sejam realizadas as alterações no edital e na minuta do
contrato acima apontadas, constando as devidas sanções em caso de
descumprimento;

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

d) Deve ser juntada autorização do Ilustre Prefeito Municipal;

43. 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 n® 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.

44. Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem, para
as providências cabíveis.

Após, à consideração superior.

Planaito/PR, 25 de janeiro de 2022.

ERSON KLAUCK

ico - OAB-PR 61.323

PARECER JURÍDICO
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-PR, 25 de janeiro de 2022.

DE:

PARA:

Luiz Carlos Boni

Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Contratação através de CHAMAMENTO PUBLICO pertinente a
credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços técnicos
de manutenção preventiva e corretiva, visando os consertos e reparos
mecânicos da frota de veículos oficiais deste Município de Planalto-PR, para
prestação continuada e/ou fracionada do objeto conforme necessidade da
secretaria solicitante., na forma do art. 25, inciso II da Lei 8.666/93, e suas
alterações posteriores.

À Comissão de Licitações nomeada pela Portaria 001/2022.

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

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2022

1. PREÂMBULO

1.1. MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público Interno, com
sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor LUIZ CARLOS BONI, em pleno exercício de seu mandato e funções,
brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do
Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.895.670-1 e do CPF/MF sob n°
747.491.029-20, torna público, para o conhecimento dos interessados, que está
instaurando processo de chamamento público para o para credenciamento de
empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva
e corretiva, visando os consertos e reparos mecânicos da frota de veículos oficiais
leves, utilitários e minivans deste Município de Planaíto-PR, nos termos e condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O recebimento das Documentações do Credenciamento, conforme critérios
deste Edital dar-se-á no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de
Planalto, na Praça São Francisco de Assis, rf 1583, Centro, Município de Planalto -
PR.

1.3. Os interessados poderão solicitar o Credenciamento, a qualquer tempo, desde
que cumpridos todos os requisitos e durante a vigência do presente edital de
Chamamento.

1.4. Não existe impedimento para que sejam credenciadas mais de uma empresa
para prestação de serviço, durante a vigência deste Chamamento.

1.5. O prazo para credenciamento é de 31/01/2022 a 14/02/2022, sendo que os
processos para contratação dos credenciados ocorrerão da seguinte maneira:

1.5.1. A partir da data de publicação deste edital e até as 09:00 horas do dia 14 de
fevereiro de 2022 e ainda a qualquer tempo, durante a vigência do contrato referente
ao presente certame.

1.5.1.1. Os envelopes serão abertos em sessão pública no dia 14/02/2022 às
09:00hs na sala de licitações da Secretaria Municipal de Administração do Município
de Planalto (PR), para realização do processo de credenciamento.

1.5.1.2. Após a homologação do primeiro credenciamento, a solicitação de novos
credenciamentos deverá ser realizada até o 15° (décimo quinto) dia útil de cada
mês, a iniciar-se no mês subsequente à primeira homologação, sendo que a
contratação e o início da execução dos serviços será realizada a partir do 1° dia útil
ao mês subsequente ao credenciamento.
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2. OBJETO
2.1. O presente edital tem como objetivo o Chamamento Público para
credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços técnicos
de manutenção preventiva e corretiva, visando os consertos e reparos
mecânicos da frota de veículos oficiais deste Município de Planalto-PR, de
acordo com as especificações e quantidades abaixo:

LOTE 01

ITEM I QUANT. | UN OBJETO PREÇO PREÇO
UNIT. TOTAL

3.000 H Prestação de serviços de R$62,16 R$186.480,00
manutenção preventiva e
corretiva, visando os consertos

8 reparos mecânicos da frota
de veículos leves, utilitários e
minivans de todas as

secretarias deste Município de
Planalto.

TOTAL R$186.480,00

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO PREÇO
UNIT. TOTAL

3.000 H Prestação de serviços de R$65,64 R$196,920,00
manutenção preventiva e
corretiva visando os consertos

e reparos mecânicos da frota
de veículos pesados
(caminhões, ônibus e micro
ônibus) deste Município de
Planalto.

TOTAL R$ 196.920,00

ITEM QUANT. I UN OBJETO PREÇO PREÇO
UNIT. TOTAL

Õi I 3.000 H Prestação de serviços de R$70,98 R$212.940,00
manutenção preventiva e
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corretiva visando consertos e

reparos mecânicos da frota de
máquinas deste Município de
Planalto.

TOTAL R$212.940,00

Parágrafo primeiro: As quantidades especificadas são estimadas, ou seja, no término
do contrato, o remanescente será automaticamente suprimido, ficando a Contratante
desobrigada da utilização total do serviço contratado, e consequentemente de seu
pagamento.

Parágrafo segundo: Ficará sob responsabilidade da Secretaria de Administração o
controle do saldo total do presente credenciamento bem como a disponibilização desta
informação aos credenciados.

2.2. DA DISTRIBUIÇÃO DAS QUANTIDADES:
O Contrato de Prestação de Serviços será realizado para um período de 12 (doze)
meses. A distribuição dar-se-á por rodizio.

2.2.1 DO RODÍZIO

2.2.1.1. As empresas poderão se credenciar ao fornecimento de serviços, conforme
condições de habilitação do edital, sendo registrada em lista de credenciados, por
ordem cronológica, a qual deverá ser rigorosamente respeitada nas solicitações de
orçamento e sua devida aprovação, oferendo os serviços nos valores definidos
neste Termo de Referência.

2.2.1.1.1. A ordem cronológica seguirá a ordem de inscrição das empresas no
chamamento público e no credenciamento.

2.2.1.2. Na solicitação de orçamento para manutenção de veículo, a
unidade/secretaria deverá verificar quais empresas estão habilitados nos lotes
específicos, devendo respeitar a ordem cronológica das empresas habilitadas, sendo
o serviço distribuído entre as empresas credenciadas.

2.2.1.3. A Secretaria Municipal de Administração deverá manter controle sobre as
solicitações de orçamento e manutenção veicular, conforme lista de credenciados
apresentada mensalmente pelo Departamento de Compras e Licitação;

2.2.1.4. As ordens de serviços devem ser emitidas conforme orçamento aprovado e
autorizado mediante emissão de nota de empenho, pela secretaria/unidade
responsável, respeitando o rodizio de credenciados em cada lote.

2.2.1.5. O rodízio deve respeitar a ordem de credenciamento, passando os
orçamentos e ordens de serviço, solicitadas e emitidas sempre para a primeira
empresa habilitada e credenciada seguinte ao último orçamento aprovado e
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autorizado;

2.2.1.6 Caso a empresa devidamente credenciada e contratada, por qualquer razão,
não aceitar a solicitação de orçamento, deve a Secretaria de Administração, por
responsável designado, anotar a ocorrência no controle de rodízio.

2.2.1.7. Havendo 03 (três) negativas de atendimento a solicitação de orçamento pela
empresa credenciada a Secretaria de Administração, deve apresentar relatório,
solicitando a rescisão do credenciamento, cabendo a notificação a empresa para
apresentação de contraditório e ampla defesa.

2.2.1.8. Quando não realizado o orçamento pela empresa, por sua vez, inscrita no
rodízio, a Secretaria com a unidade/secretaria solicitante, deverá solicitar a próxima
empresa credenciada, conforme ordem cronológica, a elaboração do orçamento de
serviços de manutenção e assim sucessivamente.

2.2.1.9. Poderão se credenciar quaisquer empresas habilitadas para a prestação de
serviços, conforme edital, ficando o credenciamento aberto para novas habilitações
pelo período de 12 (doze) meses.

2.2.1.10. As peças, insumo, óleos, lubrificantes, fluidos e demais materiais
necessários para manutenção dos veículos serão fornecidos pela Administração
Municipal, gerenciado pelo Departamento de Frotas.

2.2.1.11. A empresa credenciada que prestará o serviço de manutenção, não poderá
ser a mesma que irá fornecer as peças, caso haja necessidade de troca da mesma.

3. DA UTILIZAÇÃO E FINALIDADE DO CHAMAMENTO

3.1. Poderá utilizar-se deste todas as secretarias do Município de Planalto.

3.2. Deste Chamamento Público resultarão empresas Credenciadas, que firmarão
contratos com o Município de Planalto, com base no art. 25, caput, da Lei n°
8.666/93, que terá vinculo a este Edital com suas Cláusulas e Minutas, aos
documentos apresentados pelos proponentes do Credenciamento.

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NESTE CHAMAMENTO

4.1. Poderão participar do presente chamamento público, todos os interessados
do ramo de atividade pertinente ao objeto situadas a uma distância rodoviária de
até 10 (dez) quilômetros da sede da Prefeitura Municipal de Planalto, e que
preencham as condições exigidas neste edital.
4.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os licitantes
que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
4.2.1. Que esteja com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública
suspenso, ou que tenha sido declarado inidôneo para licitar junto a qualquer órgão
ou entidade da Administração Direta ou Indireta, no âmbito federal, estadual ou
municipal;
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4.2.2. Que estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;
4.2.3. Que esteja reunido em consórcio ou seja controlador, coligado ou subsidiário
de outro licitante, ou cujos proprietários ou sócios mantenham vínculos empresariais
ou familiares com outro licitante;
4.2.4. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação, em conformidade no disposto no Art. 9° da Lei n° 8.666/1993;

5. DO CREDENCIAMENTO - FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N° 1
,  - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

5.1. O envelope n° 1, contendo a Documentação de Credenciamento, deverá ser
entregue no local indicado no preâmbulo deste Edital, devidamente fechado,
constando da face os seguintes dizeres:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2022
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO (HABILITAÇÃO)
PROPONENTE:

5.2. O envelope Documentação de Habilitação deverá conter, obrigatoriamente, sob
pena de eliminação automática da proponente, 01 (uma) via original ou por qualquer
processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, pela Comissão
de Licitações ou ainda publicação em órgão de Imprensa oficial, dos seguintes
documentos:

5.3. Para comprovação da habilitação jurídica:
5.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
5.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
5.3.3 Registro comercial devidamente inscrito na Junta Comercial, no caso de
empresa individual;
5.3.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
5.3.5 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
5.3.6 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.3.7 Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
5.4 Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista:
5.4.1 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, ou Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria da
Receita Federal pelo link
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http://www.receita.fazenda.qov.br/Aplícacoes/ATSPQ/Certidao/CndConiuntalnter/lnfo
rmaNICertidao.asp?Tipo=1 abrangendo inclusive Contribuições Previdenciárias tanto
no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda
Nacional do domicílio ou sede do proponente;
5.4.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de negativa, expedida
pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra
equivalente, na forma da lei;
5.4.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de
negativa, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
5.4.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei, sendo que estas poderão estar atestadas pelos órgãos
expedidores; através de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, que pode ser
conseguida através do link

https://www.sifqe.caixa.qov.br/Cidadao/Crf/FaeCfSCriteriosPesquisa.asp;
5.4.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) no âmbito nacional,
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que pode ser conseguida através do
link http://www.tst.ius.br/certidao comprovando a inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho.
5.5 Para a comprovação da qualificação econômico-financeira:
5.5.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta.
5.5.1.1 O balanço patrimonial exigivel na forma da lei compreende o balanço
patrimonial do último exercicio social assinado por contador e representante legal da
empresa, devidamente acompanhado do Termo de Abertura e do Termo de
Encerramento do Livro Diário, este registrado na Junta Comercial.
5.5.1.2 A licitante com menos de um ano de existência, que ainda não tenha
balanço, deverá apresentar demonstrações contábeis envolvendo seus direitos,
obrigações e patrimônio líquido relativo ao período de sua existência.
5.5.1.3 A proponente que é Microempreendedor Individual deverá apresentara
Declaração Anual do Simples Nacional - DASN SIMEI.
5.5.1.4 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da
pessoa física.

5.6 A licitante deverá apresentar ainda os seguintes documentos e
Declarações:
5.6.1 Alvará de localização e funcionamento, fornecido pelo órgão competente local
da sede da empresa;
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5.6.2 No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica emitido por qualquer
pessoa jurídica, publica ou privada, de que atendeu satisfatoriamente ao objeto em
quantidade e características compatíveis objeto da licitação;
5.6.3 Solicitação de Credenciamento (ANEXO III);
5.6.4 Declaração de Idoneidade e cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art.
7° da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores), nos termos da Lei n° 9.854, de 27/10/99 (ANEXO IV);
5.6.5 Declaração Micro empresa (ANEXO V);
5.6.6 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.
5.6.7 Declaração cumprimento INCISO III, DO ART. 9° DA LEI 8.666/93 (ANEXO
VI);
5.7 Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos
de habilitação que não tiverem sido entregues na própria sessão, sendo que a falta
de quaisquer documentos, ou apresentação em desconformidade com o edital,
implicará na inabilitação do licitante.
5.8 A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo
próprio licitante ou na proposta poderá ser suprida pelo seu representante legal
presente à sessão.
5.9 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.
5.9.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a micro
empresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, 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.
5.9.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima,
implicará na decadência do direito à contratação.

6. PROPOSTA - ENVELOPE N° 2
6.1. O envelope n° 2, contendo a proposta, deverá ser entregue no local indicado no
preâmbulo deste edital, devidamente fechado, constando da face os seguintes
dizeres:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2022
ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE SERVIÇOS
PROPONENTE:

6.2. A proposta de serviços deverá estar contida no Envelope n° 2, devidamente
assinada pelo proponente ou seu representante legal, em papel timbrado, redigida
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em idioma nacional de forma clara, sem emendas, não podendo conter erros rasuras
ou entrelinhas, sob pena de desclassificação, em que constará:

6.2.1. Especificação clara e detalhada dos serviços ofertados, valores,
quantidades, e prazos, com indicação do numero deste edital. Deverá ser elaborada
considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, discriminando-
se minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de cotação de
quantidade e o preço máximo unitário e total, validade da proposta mínima de 60
(sessenta) dias, conforme descrito no Anexo 11.

6.2.2. O quantitativo e os valores estipulados na proposta, deverão ser exatamente
idênticos ao objeto descrito no Item 2.1, não podendo haver supressão de serviços
relacionados, nem aumento e diminuição do quantitativo.

7. PROCEDIMENTO

7.1. O presente credenciamento é composto de 03 (três) Fases explicitadas a seguir:

7.1.1. 1^ Fase: Recebimento da Documentação da Habilitação e Proposta;

7.1.2. 2^ Fase: Análise Técnica da Documentação da Habilitação e Proposta;

7.1.3. 3^ Fase: Demais formalidades legais pertinentes a Lei Federal 8.666/93 e
alterações.

7.2. A 1^ Fase - Recebimento da Documentação da Habilitação (Envelope 01) e
Proposta (Envelope 02): Será de responsabilidade da Comissão Permanente de
Licitação a abertura dos envelopes e conferência da documentação e proposta.

7.3. A 2® Fase - Análise Técnica da Documentação da Habilitação e Proposta: Será
de responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação a análise da
documentação e proposta, deferindo ou indeferindo o Credenciamento dos
interessados, de acordo com as exigências legais, e emitindo parecer definitivo para
publicação do deferimento ou indeferimento o credenciamento dos interessados, de
acordo com as exigências legais, e emitindo parecer definitivo para divulgação no
prazo de 03 (três) dias úteis.

7.4. A 3^ Fase - Demais formalidades legais pertinentes a Lei 8.666/93 e alterações:
Com o parecer definitivo da Comissão Permanente de Licitação será desencadeado
demais procedimentos legais até a efetivação do contrato.

8. PRAZOS

8.1. O período de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a partir da
homologação do resultado da inexigibilidade da licitação, com especificações no
item 1.5 deste edital.

9. DOS VALORES E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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9.1. Serão utilizados recursos livres e a despesa da presente Licitação ocorrerá à
conta das seguintes dotações:

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programátíca Destínação de recursoDestínação de recurso

00040

00260

00480

00750

01030

01470

01700

02280

02480

02970

01.102.04.122.0402.2012

02.103.04.122.0402.2007

05.115.15.452.15Q1.1052

06.119.26.782.2601.2067

07.121.12.361.1201.2036

08.124.27.812.2701.2069

09.126.10.301.1001.2027

10.144.08.241.0801.2021

11.133.20.606.2001.1058

14.138.13.392.1301.2047

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00QOO

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

3.3.90.39.00.00.00000

9.2. O contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados, a importância
financeira correspondente ao número de serviços realizados e devidamente
comprovados por relatórios de acordo com o período estabelecido.

9.3. Os valores estimados não Implicarão em nenhuma previsão de crédito em
favor dos Contratados, que só fará jus aos valores correspondentes após a
devida comprovação dos serviços efetivamente prestados.

9.4. Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações
próprias que forem aprovadas para os mesmos.

10. DA APRESENTAÇÃO DAS CONtAS E DÁS CQNDÍÇÕÉS DE PAGA
10.1. A Contratante pagará, mensalmente, ao prestador de serviços pelos serviços
efetivamente prestados, conforme item 9 deste Edital.
10.2. O preço estipulado neste contrato será pago da seguinte forma:
10.2.1. Para efeito de faturamento:

a) O faturamento será realizado mensalmente conforme a quantidade de
serviços realizados e devidamente requisitados pela Secretaria de Administração.
b) Apresentar nota fiscal com a descrição completa dos procedimentos e
quantitativos realizados no período;
10.2.2. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, e em até 30 (trinta) dias após
a apresentação da respectiva nota fiscal.
10.2.3. A nota fiscal deverá ser apresentada pela Contratada junto a Secretaria de
Administração até o 5° (quinto) dia útil subsequente o mês de execução dos
serviços.
10.2.4. O CONTRATADO responsabilizar-se-á por quaisquer ônus decorrentes de
omissões ou erros na elaboração do faturamento, que redundem em aumento das
despesas ou perda de descontos;

11. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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11.1. A empresa vencedora do certame deverá realizar os serviços solicitados em
até 48 horas da solicitação formal da Secretaria Municipal interessada nos termos do
subitem seguinte.

11.2.0 requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes
informações:

a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
b) Identificação do veículo;
c) Local onde serão realizados os serviços;
d) Assinatura da(o) Secretána{o) Municipal solicitante.
11.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Licitação/Compras 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.

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

11.5. As peças, materiais e acessórios deverão ser fornecidos pela administração ao
credenciado.

11.5.1. A empresa credenciada que prestará o serviço de manutenção, não poderá
ser a mesma que irá fornecer as peças, caso haja necessidade de troca da mesma.

11.6. No momento da solicitação a unidade requisitante deverá verificar qual
empresa esta habilitada para a prestação dos serviços, devendo respeitar
rigorosamente o rodízio dos prestadores habilitados e credenciados junto ao
Município.

11.7. A cobrança da mão de obra será com base no preço indicado no Chamamento
e acatado pelo credenciado por intermédio do Contrato.

12. DAS OBRIGAÇÕES

12.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar
seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus
Anexos, especialmente do Termo de Referência;
12.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
12.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia. mês e ano. bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos á autoridade competente para as
providências cabíveis, na forma prevista no artigo 67 da Lei 8666/93;

0088



município de planalto
''6.460.525/0001 -16

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

"  E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
município DE Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ
12.1.4 Acompanhar a execução dos serviços credenciados por meio de auditorias,
comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob a responsabilidade
do fiscal designado para acompanhamento do contrato e as ocorrências deverão ser
registradas em relatórios anexados ao processo de credenciamento;
12.1.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando-lhe prazo para correção de tais
irregularidades;
12.1.6 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

12.1.7 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas no edital;
12.1.8. Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao
cumprimento dos prazos, pela contratada, fiscalização da qualidade dos serviços
que estão sendo prestados, bem como a expedição de autorização de serviço;
12.1.9. Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas
fiscais emitidas pela contratada;
12.1.10. Solicitar a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que
não atenda as exigências do serviço;
12.1.11. Preparar os expedientes referentes ao pagamento das parcelas contratuais;
12.1.12. Fiscalizar as instalações da contratada, verificando se persistem as
mesmas condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do
contrato;

12.1.13. Solicitar à empresa nos prazos previstos, a documentação referente a seu
pessoal, observado as especificações constantes no termo de referencia,
supervisionando rotineiramente a observância das normas de Segurança e Higiene
do Trabalho;

12.1.14. Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao
cumprimento dos prazos pela Contratada, fiscalização da qualidade dos serviços
que estão sendo prestados;

12.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.2.1 São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da contratada:
12.2.2. Realizar o trabalho de acordo com as especificações e condições constantes
no termo e no prazo determinado;
12.2.3. Zelar pela padronização e qualidade dos serviços a serem fornecidos,
condizentes com as necessidades descritas no presente Termo de Referência.
12.2.4. Arcar com os custos inerentes a execução dos serviços objeto do contrato;
12.2.5. Não transferir a outrem o objeto do Contrato;
12.2.6. Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados no contrato;
12.2.7. Manter sempre a qualidade na prestação do serviço executado;
12.2.8. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros;
12.2.9. Assegurar ao Município as condições necessárias ao acompanhamento, a
supervisão, ao controle, a fiscalização e auditoria da execução do objeto contratado,
permitindo o livre acesso dos servidores do Município, a qualquer tempo e lugar, a
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todos os atos relacionados direta e indiretamente ao contratado, quando no
desempenho das atividades de acompanhamento e controle;
12.2.10. Utilizar empregados habilitados com conhecimento dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
12.2.11. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da
obrigação constante do item anterior;
12.2.12. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade ao Município de Planalto;
12.2.13. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações
da contratante;
12.2.14. Fornecer sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, gula do recolhimento do INSS, e do pagamento dos salários e
benefícios dos empregados colocados á disposição da Contratante;
12.2.15. Não permitir a utilização do trabalho do menor;
12.2.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
edital, apresentando com a fatura mensal os comprovantes de regularidade fiscal,
social e trabalhista;
12.2.17. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada;
12.2.18. Executar os serviços conforme proposto pela Contratante durante o prazo
de vigência do contrato respeitando suas Cláusulas;
12.2.19. A empresa credenciada deverá dispor de instalação para o atendimento à
execução dos serviços, os quais deverão ser prestados na sede da mesma.
12.2.20. A empresa vencedora deverá dispor de estrutura mínima par ao
atendimento da frota:

a) Mínimo 01 boxe coberto apropriado para o atendimento;
b) Minimo 01 mecânico especializado com ferramental e equipamentos
especializados na oficina ou a campo.
c) Ferramental completo para realizar a manutenção dos veículos leves,
pesados ou maquinas, conforme o item no qual irá se credenciar.
12.2.21. Os serviços de mão de obra preventiva e corretiva serão executados nas
instalações da Contratada, ou quando as condições dispuser, no local indicado na
Requisição/Ordem de serviços, com custos de deslocamento e todas as demais
despesas referentes a mão de obra, materiais e equipamentos para a prestação dos
serviços sob responsabilidade da contratada.
12.2.22. Toda prestação de serviços ocorrerá somente após a emissão da
requisição/ordem de serviços, cabendo a contratada a obrigação de devolver o
veiculo em perfeitas condições de funcionamento, realizando tais serviços com
pessoal qualificado, mediante emprego da técnica e ferramental adequados.
12.2.23. Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas, os serviços que
lhes forem confiados, de acordo com as especificações de fabrica e eventuais
complementações da contratante, conforme contrato e ordem de serviços, bem
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como executar o que não for explicitamente mencionado, mas que seja necessário
para a perfeita execução dos serviços.
12.2.24. Realizar conforme orientação do fabricante os serviços de inspeção de
qualidade das peças que lhe forem fornecidas e nos serviços a serem executados.
12.2.25. A contratada deverá dar plena e total garantia dos serviços contra qualquer
problema eventual, de no mínimo 06 (seis) meses, excluindo-se sabotagem, má
operação ou acidente.
12.2.26. A contratada deverá reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou
refazer, prioritariamente e exclusivamente por conta e risco da contratada, no total
ou em parte, por um prazo não maior que o original as peças substituídos ou os
serviços executados, com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou
recusados pelo Município, decorrente de culpa da contratada, inclusive por emprego
de mão de obra, acessórios ou materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem
que tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a
qualquer titulo, mesmo nas aquisições e serviços recebidos por esse Município, mas
cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de
garantia.
12.2.27. Fornecer todo o material e documentação técnica necessária para a perfeita
administração e acompanhamento do contrato.
12.2.28. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela,
seus empregados, representantes, ou prepostos direto e indiretamente, a este
município, ou a livre Iniciativa, inclusive aos decorrentes de serviços prestados com
vícios ou defeitos, durante os prazos de validade das garantias, mesmo depois do
vencimento do Contrato.

12.2.29. Responsabilizar-se integralmente pelos equipamentos recebidos, incluindo
todos os pertences, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se a reparação
total da perda em casos de furto ou roubo, incêndios ou acidentes, independente de
culpa, não transferindo a terceiros, desde o momento do recebimento do veiculo
para manutenção até a entrega do bem ao município.
12.2.30. Somente utilizar equipamentos revisados e em plenas condições de uso
nos seus serviços, não podendo a contratada valer-se, em nenhuma hipótese, de
itens recondicionados ou não calibrados em seus serviços.
12.2.31. Os veículos deverão ficar em local coberto, limpo e fechado, sem acesso do
publico externo, de modo que ofereça segurança, visto tratar-se de equipamentos
oficiais, deixando-os livres da ação da chuva, vento, poeira, granizo e demais
intempéries.
12.2.32. Empregar pessoal devidamente qualificado.

;  1^
13.1. Após a HOMOLOGAÇÃO do processo de inexigibilidade, a empresa será
convocada para assinar o Termo de Contrato em até 5 (cinco) dias úteis sob pena
de decair ao direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81
da Lei n° 8.666/93.

14. DO CRITÉRIO DE REAJUSTES
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14.1. Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário
do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator superveniente que
caracterize a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal
8666/03.

14.2. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela CONTRATADA, esta
deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma
metodologia da composição da proposta e documentação correlata (lista de preços
de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc),
que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente
avençadas.
14.3. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto,
este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
em prejuízo da Municipalidade.
14.4. Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado
para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a
decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTFRATADA.
14.5. A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após
a análise técnica e jurídica do Município de Planalto;
14.6. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo
analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento e os
pagamentos serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.

-  ̂ 4. - - M5. DOS recursos; "
15.1. Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos
termos do artigo 109 da Lei n° 8.666/93, o qual será recebido e processado
conforme segue:
I  - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da
lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante.
b) julgamento das propostas.
c) anulação ou revogação da licitação.
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento.

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei. (Redação
dada pela Lei n° 8.883, de 1994)
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso
hierárquico.
15.2. A intimação dos atos referidos no inciso 1, alíneas "a", "b", "c" e "d", excluídos
os relativos à advertência e multa de mora, será feita mediante publicação na
imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os
propostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser
feita por comunicação direta aos Interessados e lavrada em ata.
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15.3. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I terá efeito suspensivo,
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse
público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.
15.4. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão
impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
15.5. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste
caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
15.6. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se
inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.

16. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
16.1. Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação por
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, no
Departamento de Licitações, na Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro,' em
Planalto - PR, devendo a Administração julgar e responder á impugnação em até 2
(dois) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1° do art 113 da Lei
8.666/93.

16.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a
Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam
esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
16.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar
do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
16.4. A inabilítação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das
fases subsequentes.

"  17. DISPOSIÇÕES GERAIS :
17.1. Esclarecimentos relativos ao presente Chamamento e às condições para
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente
serão prestados quando solicitados ao Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, na Praça São Francisco de Assis, 1583, centro, no Município de Planalto,
estado do Paraná;
17.2. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação;
17.3. A entidade promotora do Chamamento se reserva o direito de revogar ou
anular esta licitação, parcial ou totalmente, sem que caiba a (às) proponente (s) o
direito de qualquer reclamação ou indenização;
17.4. A entidade promotora do Chamamento poderá realizar diligências durante o
processo de Classificação, para que técnicos competentes elaborem pareceres
necessários à fundamentação da decisão.
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18. ANEXOS DO EDITAL

18.1. Fazem parte integrante do presente edital os seguintes anexos:

18.1.1. Anexo I — Minuta do Futuro Contrato de Prestação de Serviços;
18.1.2. Anexo II — Proposta de Preços com tabela de descrição e valores de
referência;
18.1.3. Anexo III - Modelo Solicitação de Credenciamento;
18.1.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de Idoneidade e Cumprimento do disposto
no Inciso XXXIM do Art. 7° da Constituição Federal e de Comprometimento.
18.1.5. Anexo V - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
18.1.6. Anexo VI - Modelo de Declaração Cumprimento Inciso 111, do Art. 9° da Lei
8.666/93;

18.1.7. Anexo VII - Termo de Referência.

Planalto - PR, 25 de janeiro de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

0094



município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl: pÍanalto(a)planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS N® /2022

REFERENTE LICITAÇÃO PROCESSO INEXIGIBILIDADE N°_/2022

MUNICÍPIO OE

PLANALTO

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR, inscrito no CNPJ/MF sob n°.
76.460.526/0001-16 com sede na Praça São Francisco de Assis N° 1583, com sede na
Praça São Francisco de Assis N° 1583 - CEP: 85.750-000, neste ato devidamente
representado pelo Prefeito, Senhor LUIZ CARLOS BONI, brasileiro, casado, residente
e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná, portador da Cédula de
Identidade RG n° 3.895.670-1e do CPF/MF sob n° 747.491.029-20.

CONTRATADA: , Inscrita no CNPJ sob n°.
com sede na cidade +

de , neste ato representado por seu representante legal
Sr , portador do RG n° e do CPF
n° , residente e domiciliado na cidade de -

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços técnicos de manutenção
preventiva e corretiva, visando os consertos e reparos mecânicos da frota de veículos
oficiais deste Município de Pianalto-PR, de acordo com as especificações e
quantidades abaixo:

LOTE 01

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 3.000 H Prestação de serviços de
manutenção preventiva e
corretiva, visando os consertos e

reparos mecânicos da frota de
veículos leves, utilitários e
minivans de todas as secretarias

deste Município de Planalto.

R$

62,16
R$186.480,0
0

TOTAL R$186.480,0
0

LOTE 02

17 V
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ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 3.000 H Prestação de serviços de
manutenção preventiva e
corretiva visando os consertos e

reparos mecânicos da frota de
veículos pesados (caminhões,
ônibus e micro-ônibus) deste
Município de Planalto.

R$

65,64
R$196,920.0
0

TOTAL R$
196.920,00

LOTE 03

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 3.000 H Prestação de serviços de
manutenção preventiva e
corretiva visando consertos e

reparos mecânicos da frota de
máquinas deste Município de
Planalto.

R$

70,98

R$212.940,0
0

TOTAL R$212.940,0
0

Parágrafo primeiro: As quantidades especificadas são estimadas, ou seja, no
término do contrato, o remanescente será automaticamente suprimido, ficando a
Contratante desobrigada da utilização total do serviço contratado, e
consequentemente de seu pagamento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE

Parágrafo único: As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o
presente Contrato Administrativo de credenciamento de empresa especializada na
prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, visando os
consertos e reparos mecânicos da frota de veículos oficiais deste Município de
Planalto-PR, após a homologação do PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N°

/2022, pelas condições do Edital de Chamamento Público N° 001/2022, seus
anexos e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

18
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Paragrafo Primeiro: A empresa vencedora do certame deverá realizar os serviços
solicitados em até 48 horas da solicitação formal da Secretaria Municipal interessada
nos termos do subitem seguinte.

Paragrafo Segundo: O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter
as seguintes informações:

Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
Identificação do veículo;
Local onde serão realizados os serviços;
Assinatura da(o) Secretána(o) Municipal solicitante.

Paragrafo Terceiro: O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de
Licitação/Compras 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.

Paragrafo Quarto: A empresa licitante deve negar o fornecimento dos Itens e a
prestação dos serviços caso estes sejam solicitados sem a elaboração do
requerimento e as informações previstas no subitem.

Paragrafo Quinto: As peças, materiais e acessórios deverão ser fornecidos pela
administração ao credenciado.

a) A empresa credenciada que prestará o serviço de manutenção, não poderá ser a
mesma que irá fornecer as peças, caso haja necessidade de troca da mesma.

Paragrafo Sexto: No momento da solicitação a unidade requisitante deverá verificar
qual empresa esta habilitada para a prestação dos serviços, devendo respeitar
rigorosamente o rodízio dos prestadores habilitados e credenciados junto ao
Município.

Paragrafo Sétimo: A cobrança da mão de obra será com base no preço indicado no
Chamamento e acatado pelo credenciado por intermédio do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES

Parágrafo primeiro: Os valores estimados não implicarão em nenhuma previsão de
crédito em favor dos Contratados, que só fará jus aos valores correspondentes após a
devida comprovação dos serviços efetivamente prestados.

Parágrafo segundo: A contratação de todos os itens descritos na tabela 01 do objeto,
perfazem um valor total estimado de R$ 596.340,00 (quinhentos e noventa e seis mil
trezentos e quarenta reais) divididos em ITENS.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO E REAJUSTE

A despesa da presente Licitação ocorrerá à conta das seguintes dotações:

DOTAÇÕES
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Conta da despesa Funcional programática Destínação de recurso
00040 01.102.04.122.0402.2012 3.3.90.39.00.00.00000
00260 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.39.00.00.00000
00480 05.115.15.452.1501.1052 3.3.90.39.00.00.00000
00750 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.39.00.00.00000
01030 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.39.00.00.00000
01470 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.39.00.00.00000
01700 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.39.00.00.00000

02280 10.144.08.241.0801.2021 3.3.90.39.00.00.00000
02480 11.133.20.606.2001.1058 3.3.90.39.00.00.00000
02970 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.39.00.00.00000

,  ̂ Ni* W W W W W« WWWI 1

conta de dotações orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma
natureza.

Parágrafo primeiro - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica,
para conta em nome da Pessoa Jurídica contratada, á vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada, no prazo máximo de trinta (30) dias após o recebimento do objeto, com a
apresentação da Nota Fiscal no Departamento de Compras.

Parágrafo segundo - Deverá apresentar as certidões (FGTS, INSS, TRABALHISTA,
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento, além da cópia
do Termo Circunstanciado, conforme modelo anexo.

Parágrafo terceiro - Na falta de apresentação dos documentos indicados no Parágrafo
Terceiro, ou se irregulares, ficará o pagamento suspenso até o cumprimento da
exigência.

Parágrafo quarto - Os preços firmados entre os contratantes não serão passíveis de
reajuste.

Parágrafo quinto - O contratante pagará ao contratado pelos serviços prestados, a
importância financeira correspondente ao número de exames ou procedimentos
realizados e devidamente comprovados por relatórios, juntamente com a apresentação
das requisições e autorizações de acordo com o período estabelecido.

Parágrafo sexto: Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva do
CONTRATANTE, o valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do
vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação "pro rata tempore" do
IGP-M - índice Geral de Preços do Mercado.

Paragrafo sétimo: Ao emitir a nota fiscal deverá a empresa enviar a mesma, no dia da
emissão e v|a e-mail fnotafiscal@planalto.pr.qov.br). Caso a contratada não receba
a confirmação do recebimento do documento fiscal, deverá entrar em contato com o
Departamento de Compras deste Município para evitar qualquer prejuízo às partes
Contato: (46 3555 - 8100).
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CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

Parágrafo único: A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos
causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução deste contrato,
inclusive acidentes, mortes, perdas e destruições parciais ou totais, isentando a
Contratante de todas as reclamações que possam surgir, consequentemente, a este
contrato, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos de seus prepostos ou
de qualquer pessoa física ou jurídica na execução dos mesmos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas
condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo
convencionados.

Parágrafo primeiro: Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar
seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus
Anexos, especialmente do Termo de Referência;

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis, na forma prevista no artigo 67 da Lei 8666/93;

d) Acompanhar a execução dos serviços credenciados por meio de auditorias,
comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas, sob a
responsabilidade do fiscal designado para acompanhamento do contrato e as
ocorrências deverão ser registradas em relatórios anexados ao processo de
credenciamento;

e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando-lhe prazo para correção de tais
irregularidades;

f) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

g) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;

h) Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao
cumprimento dos prazos, pela contratada, fiscalização da qualidade dos serviços
que estão sendo prestados, bem como a expedição de autorização de serviço;

1) Compete a contratante o recebimento, conferência e atestado das notas fiscais
emitidas pela contratada;

j) Solicitar a substituição imediata de qualquer material ou equipamento que não
atenda as exigências do serviço;

k) Preparar os expedientes referentes ao pagamento das parcelas contratuais;

,o
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I) Fiscalizar as instalações da contratada, verificando se persistem as mesmas

condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do contrato;
m) Solicitar à empresa nos prazos previstos, a documentação referente a seu

pessoal, observado as especificações constantes no termo de referencia,
supervisionando rotineiramente a observância das normas de Segurança e
Higiene do Trabalho;

n) Providenciar as inspeções da execução dos serviços, com vistas ao
cumprimento dos prazos pela Contratada, fiscalização da qualidade dos serviços
que estão sendo prestados;

Parágrafo segundo: Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Realizar o trabalho de acordo com as especificações e condições constantes
no termo e no prazo determinado;

b) Zelar pela padronização e qualidade dos serviços a serem fornecidos,
condizentes com as necessidades descritas no presente Termo de
Referência.

c) Arcar com os custos inerentes a execução dos serviços objeto do contrato;
d) Não transferir a outrem o objeto do Contrato;
e) Dar garantias e cumprir rigorosamente os prazos estipulados no contrato;
f) Manter sempre a qualidade na prestação do serviço executado;
g) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e

morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a
terceiros;

h) Assegurar ao Município as condições necessárias ao acompanhamento, a
supervisão, ao controle, a fiscalização e auditoria da execução do objeto
contratado, permitindo o livre acesso dos servidores do Município, a qualquer
tempo e lugar, a todos os atos relacionados direta e indiretamente ao
contratado, quando no desempenho das atividades de acompanhamento e
controle;

i) Utilizar empregados habilitados com conhecimento dos serviços a serem
executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

j) Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da
obrigação constante do item anterior;

k) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação especifica,
cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao Município de Planalto;

I) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
contratante;

m) Fornecer sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, guia do recolhimento do INSS, e do pagamento
dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição da
Contratante;

n) Não permitir a utilização do trabalho do menor;
o) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
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exigidas no edital, apresentando com a fatura mensal os comprovantes de
regularidade fiscal, social e trabalhista;

p) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada;

q) Executar os serviços conforme proposto pela Contratante durante o prazo de
vigência do contrato respeitando suas Cláusulas;

r) A empresa credenciada deverá dispor de instalação para o atendimento á
execução dos serviços, os quais deverão ser prestados na sede da mesma.

s) A empresa vencedora deverá dispor de estrutura mínima par ao atendimento
da frota:

01)Mínimo 01 boxe coberto apropriado para o atendimento;
02)Mínimo 01 mecânico especializado com ferramental e equipamentos

especializados na oficina ou a campo.
03)Ferramental completo para realizar a manutenção dos veículos leves,

pesados ou maquinas, conforme o item no qual irá se credenciar.
t) Os serviços de mão de obra preventiva e corretiva serão executados nas

instalações da Contratada, ou quando as condições dispuser, no local
indicado na Requisição/Ordem de serviços, com custos de deslocamento e
todas as demais despesas referentes a mão de obra, materiais e
equipamentos para a prestação dos serviços sob responsabilidade da
contratada.

u) Toda prestação de serviços ocorrerá somente após a emissão da
requisição/ordem de serviços, cabendo a contratada a obrigação de devolver
o veiculo em perfeitas condições de funcionamento, realizando tais serviços
com pessoal qualificado, mediante emprego da técnica e ferramental
adequados.

v) Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas, os serviços que
lhes forem confiados, de acordo com as especificações de fabrica e eventuais
complemeníações da contratante, conforme contrato e ordem de serviços,
bem como executar o que não for explicitamente mencionado, mas que seja
necessário para a perfeita execução dos serviços.

w) Realizar conforme orientação do fabricante os serviços de inspeção de
qualidade das peças que lhe forem fornecidas e nos serviços a serem
executados.

x) A contratada deverá dar plena e total garantia dos serviços contra qualquer
problema eventual, de no mínimo 06 (seis) meses, excluindo-se sabotagem,
má operação ou acidente.

y) A contratada deverá reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou
refazer, prioritariamente e exclusivamente por conta e risco da contratada, no
total ou em parte, por um prazo não maior que o original as peças
substituídos ou os serviços executados, com vícios, defeitos, incorreções,
erros, falhas, imperfeições ou recusados pelo Município, decorrente de culpa
da contratada, inclusive por emprego de mão de obra, acessórios ou materiais
impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para
justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer titulo, mesmo nas
aquisições e serviços recebidos por esse Município, mas cujas irregularidades
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venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de garantia,
z) Fornecer todo o material e documentação técnica necessária para a perfeita

administração e acompanhamento do contrato,
aa)Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado por ela,

seus empregados, representantes, ou prepostos direto e indiretamente, a este
município, ou a livre iniciativa, inclusive aos decorrentes de serviços
prestados com vícios ou defeitos, durante os prazos de validade das
garantias, mesmo depois do vencimento do Contrato,

bb)Responsabilizar-se integralmente pelos equipamentos recebidos, incluindo
todos os pertences, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se a
reparação total da perda em casos de furto ou roubo, incêndios ou acidentes,
independente de culpa, não transferindo a terceiros, desde o momento do
recebimento do veiculo para manutenção até a entrega do bem ao município,

cc) Somente utilizar equipamentos revisados e em plenas condições de uso nos
seus serviços, não podendo a contratada valer-se, em nenhuma hipótese, de
itens recondicionados ou não calibrados em seus serviços.

dd)Os veículos deverão ficar em local coberto, limpo e fechado, sem acesso do
publico externo, de modo que ofereça segurança, visto tratar-se de
equipamentos oficiais, deixando-os livres da ação da chuva, vento, poeira,
granizo e demais intempéries.

ee)Empregar pessoal devidamente qualificado.

CLÁUSULA OITAVA - DOS TERMOS ADITIVOS

Parágrafo único: O preço da presente contratação será fixo e irreajustável, exceto
quando houver fator interveniente que comprovado diante dos termos da lei.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO

Parágrafo único: 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.

A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a
saber:

a) Advertência;

b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;

c) 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 iicitante que:

1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
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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.

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:

I  - Ocorrendo atraso, ou não realização da prestação de serviços, injustificado, a
Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor total
previsto de recebimento pela Contratada no ato do atraso, por dia de atraso ou não
realização do serviço.

II - 10% (dez por cento) sobre o valor total previsto de recebimento pela Contratada no
ato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do
adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;

III - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento ou serviço não realizado;

IV - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço
não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

V - 2% (dois por cento) sobre o valor total previsto de recebimento pela Contratada no
ato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, aplicada em dobro na
reincidência;

VI -10% (dez por cento) sobre o valor total previsto de recebimento pela Contratada no
ato, 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.

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:

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.
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Constituem üícítos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do credenciamento,
sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.

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.

A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

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.

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.

As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

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 citada.

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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

Parágrafo único: A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pela
CONTRATANTE, através de profissionais qualificados, pertencentes à Secretaria
Municipal de Administração.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA
SUBCONTRATAÇAO

DA CESSÃO DO CONTRATO E

Parágrafo único: Fica expressamente proibido a CONTRATADA substabelecer,
subcontratar, ceder ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e
obrigações estipulados neste Contrato sem: (1) a anuência expressa (por escrito) do
CONTRATANTE; e (II) o atendimento das condições que venham a ser estipuladas
pela CONTRATANTE para tanto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos
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elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE no art.
80 da Lei n° 8.666/93 em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

A Administração poderá a qualquer tempo, com fulcro no Artigo 78, inciso XII, da Lei N°
8.666/93, quando a necessidade do serviço puder ser suprida pela nomeação dos
candidatos aprovados no concurso público em andamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato será de 12 meses, contados da assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses,
caso haja interesse da administração, com anuência da credenciada, nos termos do
art. 57, da Lei n° 8.666/93, e a indicação de novas dotações orçamentárias, através de
Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de
ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto
contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

I - Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no
processo de licitação ou execução de contrato;

II - Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou execução do contrato;

III - Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

IV - Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo
licitatório ou afetar a execução do contrato;

V - Prática obstrutiva: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes dos organismos financeiro multilateral,
com o objetivo de impedir materialmente a apuração das alegações de prática prevista,
deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de
o organismo financeiro multilateral e promover inspeção.

Parágrafo primeiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo
financeiro multilateral mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá
sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível,
indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados
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pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento de empresa,
diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, coercitivas
ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução em contrato financiado pelo
organismo.

Parágrafo segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante
vencedor, como condição para a contratação deverá concordar e autorizar que, na
hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateraí, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local da
execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados á
licitação 0 à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA VINCULAÇAO AO EDITAL E À PROPOSTA

O presente contrato está vinculado à Inexigibilidade ..../2022 e seus anexos, ao Edital
de Chamamento Público N° /2022, bem como à Proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo,
bom como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato e do
procedimento licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.° 8.666/93, dos princípios gerais de
direito, da Lei Federal N° 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e das normativas do
Sistema Único de Saúde (SUS).

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo,
perante o Foro da Comarca de Capanema - Pr. Não obstante qualquer mudança de
domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um
representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras
medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor,
com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produzam efeitos legais.

Planalto - PR. de de 2021.

Contratante Contratada

Testemunhas:
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ANEXO II - TABELA DE VALORES DE REFERÊNCIA

A Comissão de Licitações
Referente Edital de Chamamento Público 001/2022

(RAZÃO SOCIAL - CNPJ - ENDEREÇO - TELEFONE)

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

3.000 H Prestação de serviços de R$62,16 R$186.480,00
manutenção preventiva e
corretiva, visando os
consertos e reparos
mecânicos da frota de
veículos leves, utilitários e
minivans de todas as
secretarias deste Município
de Planalto.

TOTAL R$186.480,00

ITEM QUANT. UN OBJETO PREÇO
UNIT.

3.000 H Prestação de serviços de R$ 65,64
manutenção preventiva e
corretiva visando os consertos
e reparos mecânicos da frota
de veículos pesados
(caminhões, ônibus e micro
ônibus) deste Município de
Planalto.

PREÇO
TOTAL

R$196.920,00

ITEM QUANT. UN OBJETO

TOTAL R$ 196.920,00

PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 3.000 H Prestação de serviços de R$70,98 R$212.940,00
manutenção preventiva e
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corretiva visando consertos e

reparos mecânicos da frota de
máquinas deste Município de
Planalto.

TOTAL R$212.940,00

Declaramos que aceitamos a demanda conforme for contemplado e nos valores
apresentados acima, conforme edital de Chamamento Público 001/2022.

(LOCAL E DATA)

NOME:

RG:

CARGO:
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ANEXO III - SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
(Papel timbrado da empresa)
À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Chamamento Público N° 001/2022

Â Comissão Permanente de Licitação do Município Planalto

A empresa, , CNPJ n° ,
Inscrição Estadual n° , neste ato representado por

, portador (a) do CPF n° e do RG
n° , vem requerer o Credenciamento, objeto do
Chamamento Público n° 001/2022, para atender a Secretaria Municipal de
Administração, apresentamos a documentação exigida no Edital a fim de submetê-la
ao exame da Comissão Permanente de Licitações.

Declaramos estar de acordo com os valores constantes da Tabela dos serviços
ofertados e do contido na Minuta de Contrato vinculado a este Edital.

Informamos como segue, o endereço para atendimento aos serviços propostos e a
conta bancária para futuros pagamentos:

Endereço: Rua/n°/Referência/Bairro/Complementos/CEP/Fone/Fax/Email
Conta bancária: Banco/Agência/Conta corrente.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, de 2022.

(Assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ)
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E CUMPRIIVÍENTO DO DISPOSTO
NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DE
COMPROMETIMENTO

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Chamamento Público N^ 001/2022

DECLARAMOS, para fins de licitação, que a empresa , CNPJ

I  - Não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de
governo, estando apta a contratar com o poder público;

II - Que para cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da Constituição
Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que
determina o inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, acrescida pela Lei n° 9.854/99.

III - Comprometemo-nos a manter durante a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

Local, data.

Nome e assinatura do representante legal da proponente
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ANEXO V - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME
ou EPP)

MUNICÍPIO DE

PLANALTO

RAZÃO
SOCIAL:.

CNPJ

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Chamamento Público N° 001/2022

ENDEREÇO. FONE:

MUNICIPIO: EST.

O  representante legal da
empresa^

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório de credenciamento no CHAMAMENTO PÚBLICO N°
001/2022, 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 VI - DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO INCISO III, DO ARI. 9° DA LEI

8.666/93

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Chamamento Público N*^ 001/2022

(Razão Social da LIGITANTE) , inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada à , DECLARA, sob as penas da Lei,

para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, que não tem em seu quadro societário e de empregados, servidores públicos
da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de
decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Palmas.

Local e Data.

Carimbo da Empresa e Assinatura do Representante Legal
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