município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

'•"Umíi"-'
MUNICÍPIO DE

PLANALTO
^«ar

85750-000 PLANALTO - PARANA

«rMiv'

Planalto-PR, 18 de fevereiro de 2022.

DE: Willian Fernando Kegler - Secretário Municipal de Agricultura
PARA: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal
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SOLICITAÇÃO: 3^
Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a
competente autorização objetivando a Aquisição de veículos novos O KM, visando o
apoio à Assistência Técnica Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos
programas executados pela Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as
características e demais condições definidas no edital e seus anexos. Conforme
abaixo:

LOTE; 1
Item

Objeto

Quant.

Unid.

Valor

Valor total

unitário
01

VEICULO

AUTOMOTOR:

NOVO;

01

UN

95.146,63 95.146,63

ZERO
QUILÔMETRO;
TIPO
UTILITÁRIO;
ANO/MODELO
MÍNIMO 2022;
MOTOR:

MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA
DE 88 CV UTILIZANDO ETANOL;

TORQUE

MÍNIMO

12,5

KGF.M

UTILIZANDO
ETANOL;
COMBUSTÍVEL
FLEX
(GASOLINA/ETANOL); CONSUMO
MÁXIMO
DECLARADO
NA
ETIQUETA INMETRO NO ETANOL

DE

NO

MÍNIMO

7,5

KM/L

NA

CIDADE E 8,8 KM/L NA RODOVIA;
CARROCERIA:

UTILITÁRIO
CARROCERIA
ABERTA;
DUAS
PORTAS
LATERIAIS; COR PREFERENCIAL:
BRANCA,
PRATA,
CINZA
OU

PRETA;
PARA

CAPACIDADE
02

CAPACIDADE

MÍNIMA

OCUPANTES;
CARGA

NA

CAÇAMBA MÍNIMO DE 700 KG;
COMPRIMENTO MÍNIMO 4400MM;
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LARGURA

MÍNIMA

1700MM;

ENTRE-EIXOS MÍNIMO: 2700MM
CONFORTO I SEGURANÇA:

AR CONDICIONADO; DIREÇÃO
HIDRÁULICA
E/OU
ELÉTRICA;
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS;
SISTEMA DE SOM COM RÁDIO E

ALTO-FALANTES, CONEXÃO USB
E INTERFACE BLUETOOTH; AIRBAGS
FRONTAIS;
ALARME

ANTIFURTO;

TRAVA

ELÉTRICA

DAS PORTAS;
SISTEMA DE
FREIOS COM ABS; JOGO DE
TAPETES
DE
BORRACHA;
PROTETOR DE CARTER; VIDROS

COM PELÍCULA DE PROTEÇÃO
PRETA
(INSULFIM)
TRANSPARÊNCIA

CONFORME

COM
MÍNIMA

LEGISLAÇÃO

VIGENTE.

GARANTIA DE FÁBRICA:
GARANTIA NO MÍNIMO DE 36
(TRINTA E SEIS) MESES.
VEICULO

AUTOMOTOR;

NOVO;

01

UN

80.612,0680.612,06

ZERO QUILÔMETRO; TIPO HATCH;
ANO/MODELO MÍNIMO 2022;
MOTOR:

MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA
DE 80 CV UTILIZANDO ETANOL;

TORQUE

MÍNIMO

10,0

UTILIZANDO
COMBUSTÍVEL

KGF.M
ETANOL;
FLEX

(GASOLINA/ETANOL); CONSUMO
MÁXIMO
DECLARADO
NA
ETIQUETA INMETRO NO ETANOL

DE

NO

MÍNIMO 9,0 KM/L

NA

CIDADE E 10 KM/L NA RODOVIA;
CARROCERIA:

HATCH;
QUATRO
PORTAS
LATERIAIS; COR PREFERENCIAL:
BRANCA, PRATA, CINZA
OU

PRETA;
PARA

CAPACIDADE
05

CAPACIDADE

MÍNIMO

DE

MÍNIMA

OCUPANTES;
PORTA-MALAS

285

LITROS;

L(lA!|j[AtK/rt
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COMPRIMENTO MÍNIMO 3800MM;
LARGURA
MÍNIMA
1650MM;
ENTRE-EIXOS MÍNIMO: 2460MM
CONFORTO/SEGURANÇA:

AR

CONDICIONADO:

DIREÇÃO

HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA;
VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS;
SISTEMA DE SOM COM RÁDIO E
ALTO-FALANTES, CONEXÃO USB
E INTERFACE BLUETOOTH; AIRBAGS
FRONTAIS;
ALARME
ANTIFURTO; TRAVA ELÉTRICA
DAS PORTAS; DESEMBAÇADOR

ELÉTRICO DO VIDRO TRASEIRO;
SISTEMA DE FREIOS COM ABS;
JOGO

DE

BORRACHA;

TAPETES

DE

PROTETOR

DE

CARTER; VIDROS COM PELÍCULA

DE PROTEÇÃO PRETA (INSULFIM)
COM

TRANSPARÊNCIA

CONFORME

MÍNIMA

LEGISLAÇÃO

IVIGENTE.

GARANTIA DE FÁBRICA:
GARANTIA NO MÍNIMO DE 36
(TRINTA E SEIS) MESES.
TOTAL GERAL

Valor total para a contratação é de R$ 175.758,69 (cento e setenta e cinco mil
setecentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Cordialmente,

X

Wílllam Fernaricío Kegler
Secretário Municipal de Agricultura

GüüS

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46) 3555-8101
E-maii: planalto@pianalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis. 1 583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

rwiuNicfr?io OI

TERMO DE REFERENCIA

1. ORGÃO INTERESSADO
Secretaria Municipai de Agricultura.
2. OBJETO

2.1. Aquisição de veículos novos O KM, visando o apoio à Assistência Técnica Rural
Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas executados pela Secretaria
Municipal de Agricultura, observadas as características mediante processo licitatório,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus anexos.
3. SECRETÁRIO RESPONSÁVEL
Willian Fernando Kegler.

4.JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO
4.1 Desmembrado de Capanema e instalado em 11 de novembro de 1963, a sede do
Município situa-se à 400 metros de altitude e a 553 Km de Curitiba. Com uma população de
13.654 habitantes, o Município de Planalto vem sendo um dos que há a persistência e

predominância de pessoas no meio rural. Pelos dados do Censo 2010, 55,6 % da
população nesse meio reside. São pequenas propriedades familiares que mantém o
alicerce da economia municipal, através da produção de milho, soja, trigo e leite, sendo
esta a atividade responsável pelo maior renda das famílias na zona rural. Porém, nos

últimos anos muitos pequenos produtores têm investido na hortifruticultura visando o
fornecimento para a merenda escolar e também à feira do produtor rural, sendo estes

importantes canais de comercialização em pequena escala, entretanto com rápida
produção e consequentemente geração de renda na propriedade.
4.2 Assim sendo, o apoio às atividades da bovinocultura de leite e hortifruticultura são
fundamentais para a geração de renda na pequena propriedade rural e consequentemente
evitar o êxodo rural.

4.3 Os veículos ora pleiteados, que serão adquiridos com o apoio da SEAB - Secretaria de
Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná, serão de grande utilidade para as visitas
às propriedades atendidas pelos Programas Municipais de apoio aos produtores, assim

como para o transporte de insumos e material de apoio à atividade (caixas, estrados, etc.).
4.4 Para confecção do presente Termo de Referência, utilizou-se a pesquisa de preços
realizada junto a sites de concessionárias, orçamentos e Banco de Preços, também em
anexo à este termo de referencia.

5.DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:
LOTE: 1

jtern Objeto

Quant.

Inid.
Unid

Valor

Valor total

unitário
01

VEÍCULO AUTOMOTOR: NOVO; ZERO
QUILÔMETRO;
TIPO
UTILITÁRIO;

01

UN

95.146,63 95.146,63
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ANO/MODELO MÍNIMO 2022;
MOTOR:

MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 88
CV

UTILIZANDO

ETANOL; IORQUE

MÍNIMO 12,5 KGF.M UTILIZANDO
ETANOL;
COMBUSTÍVEL
FLEX
GASOLINA/ETANOL);
CONSUMO
MÁXIMO DECLARADO NA ETIQUETA
INMETRO NO ETANOL DE NO MÍNIMO
7,5 KM/L NA CIDADE E 8,8 KM/L NA
RODOVIA;
CARROCERIA:

UTILITÁRIO

CARROCERIA

ABERTA;

DUAS PORTAS
LATERIAIS; COR
PREFERENCIAL: BRANCA, PRATA,
CINZA
OU
PRETA; CAPACIDADE

MÍNIMA
PARA 02 OCUPANTES;
CAPACIDADE CARGA NA CAÇAMBA
MÍNIMO DE 700 KG; COMPRIMENTO
MÍNIMO 4400MM; LARGURA MÍNIMA

1700MM;

ENTRE-EIXOS

MÍNIMO:

2700MM

CONFORTO/SEGURANÇA:

AR
CONDICIONADO;
DIREÇÃO
HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA; VIDROS
ELÉTRICOS DIANTEIROS; SISTEMA DE
SOM COM RÁDIO E ALTO-FALANTES.
CONEXÃO
USB
E
INTERFACE
BLUETOOTH; AIR-BAGS FRONTAIS;
ALARME
ANTIFURTO;
TRAVA

ELÉTRICA DAS PORTAS;

SISTEMA

DE FREIOS COM ABS; JOGO DE
TAPETES DE BORRACHA; PROTETOR

DE CARTER; VIDROS COM PELÍCULA
DE PROTEÇÃO PRETA (INSULFIM)
COM

TRANSPARÊNCIA

MÍNIMA

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
GARANTIA DE FÁBRICA:

GARANTIA NO MÍNIMO DE 36(TRINTA
E SEIS) MESES.
02

VEICULO AUTOMOTOR; NOVO; ZERO

QUILÔMETRO;
TIPO
ANO/MODELO MÍNIMO 2022;

01

UN

80.612,06 80.612,06

HATCH;

MOTOR:

MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80
CV UTILIZANDO ETANOL; IORQUE
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mínimo

10,0

ETANOL;

KGF.M

UTILIZANDO

COMBUSTÍVEL

(GASOLINA/ETANOL):

FLEX

CONSUMO

MÁXIMO DECLARADO NA ETIQUETA
INMETRO NO ETANOL DE NO MÍNIMO
9,0 KM/L NA CIDADE E 10 KM/L NA
RODOVIA;
CARROCERIA:

HATCH; QUATRO PORTAS LATERÍAIS;
COR
PREFERENCIAL:
BRANCA,
PRATA,
CINZA
OU
PRETA;
CAPACIDADE
MÍNIMA
PARA
05
OCUPANTES; CAPACIDADE PORTA-

MALAS MÍNIMO DE 285 LITROS;
COMPRIMENTO
MÍNIMO 3800MM;
LARGURA MÍNIMA 1650MM: ENTREEIXOS MÍNIMO: 2460MM
CONFORTO/SEGURANÇA:

AR
CONDICIONADO;
DIREÇÃO
HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA; VIDROS
ELÉTRICOS DIANTEIROS; SISTEMA DE
SOM COM RÁDIO E ALTO-FALANTES,
CONEXÃO
USB
E
INTERFACE
BLUETOOTH; AIR-BAGS FRONTAIS;
ALARME
ANTIFURTO;
TRAVA

ELÉTRICA

DESEMBAÇADOR

DAS

PORTAS;

ELÉTRICO

DO

VIDRO
TRASEIRO: SISTEMA
DE
FREIOS COM ABS; JOGO DE TAPETES
DE
BORRACHA; PROTETOR
DE

CARTER; VIDROS COM PELÍCULA DE
PROTEÇÃO PRETA (INSULFIM) COM
TRANSPARÊNCIA MÍNIMA CONFORME

LEGISLAÇÃO VIGENTE.
GARANTIA DE FÁBRICA:

GARANTIA NO MÍNIMO DE 36(TRINTA
ESEIS) MESES.
TOTAL GERAL

Valor total para a contratação é de R$ 175.758,69 (cento e setenta e cinco mil
setecentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e nove centavos).
OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição do CATMAT e a do Edital,
prevalecerá a descrição constante no Edital.
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6.CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. A empresa vencedora do certame deverá fazer a entrega do objeto licitado junto a
Secretaria Municipal de Agricultura no Município de Planalto - PR, sem custos adicionais
ao município.

6.2. A empresa vencedora deverá entregar os veículos no prazo máximo de 90 (noventa)
dias a contar da emissão de solicitação de Faturamento/Empenho por parte da Secretaria
Municipal de Finanças.

6.3. A empresa para se habilitar ao processo licitatório deverá apresentar as certidões,
autorizações e licenças exigidas pela legislação vigente que regre a venda de veículos
novos.

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

6.5. Não será aceito nenhum veículo que esteja em desacordo com o solicitado pelo
departamento responsável neste termo de referência.
7. GARANTIA:

7.1 A contratada fica obrigada a fornecer garantia de no mínimo de 36 (trinta e seis) meses.
7.1.1 Se o veículo entregue apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente
comprovados pela freqüência de manutenções corretivas realizadas em concessionárias do
fabricante, deverá ser substituído no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos. Este prazo
será contado a partir da última manutenção corretiva realizada pela fabricante, dentro do
período supracitado.
7.2.A licitante vencedora, deverá:

7.2.1.Comprovar que dispõe de assistência técnica autorizada, a uma distância rodoviária

da sede do município de no máximo 150 km, para manutenção da garantia de fábrica do
veículo. Para fins de economicidade quando da sua manutenção, assistência técnica e
revisões periódicas, dispondo de estrutura própria. Instalações adequadas, equipamentos,
ferramental e equipe técnica especializada na marca.

,8. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela
Secretária de Agricultura desta municipalidade.
8.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação á qualidade dos serviços
executados e/ou entrega do objeto, 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 e/ou entrega, 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 e/ou entrega do objeto será a
acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado, Willían Fernando
Kegler, o qual assumirá a função de fiscal do Contrato, nos termos do art. 67 da lei
n°8666/93
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Planalto - PR, 18 de fevereiro de 2022.

Wllllan Fernando Kegler
Secretário de Agricultura

?. C.3or''/
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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PLANO DE TRABALHO - PROJETO PARANÁ MAIS CIDADES 2021/2022

MUNICÍPIO: PLANALTO
NR/5EAB: FRANCISCO BELTRÃO

[lDADOS cadastrais DO MUNICÍPIO
CNP3: 76.460.526/0001-16

Município: PLANALTO

Endereço: Praça São Francisco de Assis, 1583
UF; PR

CEP: 85.750-000

Banco: 001

Telefone: (46) 3555-8100

Ugência: 4754-6

NO da
No
da C
Conta: 10.561-9

2. DADOS CADASTRAIS DO PREFEITO

Nome: LUIZ CARLOS BONI
NO RG: 3.895.670-1

Endereço: Rua Paraná, 2058

NO CPF: 747.491.029-20

relefone: (46) 99905-8121

Email: boni.bonil968@gmail.com

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Aquisição de Veículo (01 veículo utilitário 02 portas, motor 1.4, capacidade 720 kg
e 01 veículo para 5 passageiros, 05 portas), visando o apoio à Assistência Técnica
Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos Programas executados pela
Secretaria Municipal da Agricultura.
3. VIGÊNCIA
3.1. Início da execução/ vigência: após a publicação no DIOE.

3.2. Término da execução/vigência: 12 meses após a publicação no DIOE.
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4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Desmembrado de Capanema e instalado em 11 de novembro de 1963, a
sede do Município situa-se à 400 metros de altitude e a 553 Km de Curitiba.
Com uma popuiação de 13.654 habitantes, o Município de Pianaito vem sendo

um dos que há a persistência e predominância de pessoas no meio rural. Pelos
dados do Censo 2010, 55,6 % da população nesse meio reside. São pequenas

propriedades familiares que mantém o alicerce da economia municipal, através
da produção de milho, soja, trigo e leite, sendo esta a atividade que garante
uma renda mensal para a família na zona rural. Porém, nos últimos anos
muitos pequenos produtores têm investido na hortifruticuitura visando o
fornecimento para a merenda escolar e também à feira do produtor rural,
sendo estes importantes canais de comercialização em pequena escala,
entretanto com rápida produção e conseqüente rentabilidade ao agricultor.
Assim sendo, o apoio às atividades da bovinocuitura de leite e
hortifruticuitura são fundamentais para a geração de renda na pequena

propriedade rural e consequentemente evitar o êxodo rural.
Os veículos ora pleiteados, que serão adquiridos com o apoio da SEAB -

Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná, serão de
grande utilidade para as visitas às propriedades atendidas pelos Programas
Municipais de apoio aos produtores, assim como para o transporte de insumos
e material de apoio à atividade (caixas, estrados, etc.).

5. CAPACIDADE INSTALADA

O Município de Planalto, inscrito no CNPJ sob o n® 76.460.526/0001-16 dispõe de
pessoal com capacidade administrativa e técnica para a utilização do objeto constante
deste Plano de Trabalho - Projeto Paraná Mais Cidades, proposto para formalização de
Convênio, no respeitante à aquisição dos veículos destinados ao apoio aos Programas

para o fortalecimento da agricultura familiar. Informamos que o Secretário da
Agricultura, Willian Fernando Kegler, Engenheiros Agrônomo , CREA-PR n°. 110674/D,
será responsável pelo acompanhamento do convênio. Salientamos ainda, que este
Proponente assume a responsabilidade pela execução do objeto proposto em todas as
fases exigidas legalmente, licitação, acompanhamento da execução e prestação de
contas.

5.1 Equipamentos que devem ser disponibilizados ao Projeto
Quantidade

Próprio ou contratado

Veículo utilitário 2 portas

01

Convênio

Veículo 5 passageiros, 5 portas

01

Convênio

Tipo de Equipamento

MUNICÍPIO
DE PLmViALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16
Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
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6. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS
Duração

Indicador

Unitário

{R$)

Físico

SEAB Total (R$)
Meta

Natureza

Descrição

Despesa
4.4.90.52

Veículo utilitário 2

Município de

portas, potência

Planalto

mínima motor 1.4

Município

Contrapartida(R$)

Localização
Inicio

Término

Após a
publicação no

12 meses após a
publicação no

DIOE

DIOE

Após a
publicação no

12 meses após a
publicação no

DIOE

DIOE

Quant

Un

R$
92.927,00

75.000,00

17.927,00

84.863,00

40.000,00

44.863,00

115.000,00

62.790,00

com capacidade
mínima de carga 720
Kg
4.4.90.52

Veículo 5

Município de

passageiros, 05

Planalto

portas

município de planalto
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7. BENEFICIÁRIOS

Descrição

N.o Total

1 - Número de comunidades previstas para serem atendidas

2 - Número de agricultores previstos para serem atendidos
Nome da(s) Comunidade(s) atendida(s): Barra Grande, Linha Bonifácio, São José do Barra Grande,
Linha São Roque, Lajeado LambarI, Km 47, Bico da Anta, Centro Novo, Lajeado Muniz, São Miguel,
Sangão, São José do Liso, Sagrada Família, Colônia Nova, Lajeado Cedro, Barra das Flores, Linha
Primavera, São Marcos, São Vicente, São João, São Valério, Linha 7 de Setembro, Ponte do Capanema,
Linha Boa Vista, Santa Terezinha, Linha São Paulo e Esquina São Paulo.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

a. Realização de processo licitatório conforme legislação específica;
b. Aquisição do veículo conforme legislação: Lei Federal n^ 8.666/93;
c. Os veículos ora pleiteados serão utilizados para a visita dos técnicos às
propriedades e auxílio ao transporte de insumos e materiais de apoio às atividades
de bovinocultura de leite e hortifruticultura, principalmente àqueles agricultores que
produzem para a merenda escolar e feirantes;
d. O agendamento das visitas às propriedades será feito pelos técnicos da
Secretaria Municipal da Agricultura;

e. As revisões, assistência técnica e guarda do veículo será de responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Planalto;
f. A prestação de contas será realizada conforme legislação específica do TCE-PR.

9. PLANO DE APLICAÇAO DOS RECURSOS

Especificação

Partícipes

Valor R$

Veículo utilitário 2 portas,

SEAB

75.000,00

Prazo de Execução

12 meses

motor potência mínima
1.4 com capacidade

mínima de carga 720 Kg

Município

17.927,00

12 meses

Veículo 05 passageiros, 05

SEAB

40.000,00

12 meses

Município

44.863,00

12 meses

portas

município de planalto
CNPJ: 76.460.525/0001-16

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

MUNIcrplO DE
W^jhàAt

am VísMe»

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Valor(R$)

Meta

Repasse a partir da publicação do extrato

Meses

no DIOE/PR
R$ 115.000,00

SEAB

Município (contrapartida financeira*)

'

R$ 62.790,00
R$ 177.790,00

Valor total do convênio

(SEAB+Município)

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meses após a publicação

Meta

Meses

01 02 03 04

Aquisição de Veículo
(Veículo utilitário 2
portas, motor 1.4 com
X
capacidade de carga 720
Kg)

X

05

06

07 08 09

10

11

X

12. DECLARAÇAO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO
Nome

CLÁUDIO A. W. S. HOLSTEN

Formação

Engenheiro Agrônomo

N.° Registro

25.242/D

Cargo/função

Eng. Agrônomo

Local

PLANALTO

Data

16/11/2021

Assinatura

12

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/0001-16

MUNICÍPIO DE

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

PLANALTO

85750-000 PLANALTO - PARANA

13. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova
junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito
em mora ou situação de Inadimplência com o Tesouro Nacional e Estadual ou

qualquer órgão da Administração Pública Federal e Estadual que impeça a
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do

Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.
Nome LUIZ CARLOS BONI
Cargo PREFEITO MUNICIPAL
CPF

747.491.029-20
f

Local PLANALTO
Data 05/10/2021

'J)i ? C ^-,,1 )
Assinatura

14 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB
(Chefe do NR/SEAB)

Cargo

Nome

Chefe NR Francisco Beltrão

Denise Chiapetti Adamchuk

CPF

627.697.909-00

Local

Francisco Beltrão

pata

Assinatura

0Ü14

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

Praça São Francisco de Assis, 1583

PLANALTO

85750-000 PLANALTO - PARANA

15. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, pue este Plano de Trabalho se encontra em
consonância com as Diretrizes da SEAB e em condições técnicas para a sua

aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.
15.1. Técnico do DEAGRO-Sede,

Curitiba,

(nome, registro no conselho de classe e
assinatura)

15.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável — DEAGRO

Curitiba,
Márcio da Silva

CREA-5C 7.857/D

16. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se
em conformidade com a legislação vigente, estando apto para sua
efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA

Curitiba,

ül5

)

)

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001 -1 6

Fone:(46)3555-81 OO - Fax:(46)3555-81 OI
E-mail: planalto@planatto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1 583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

SITE FIAT

Utilitário

R$

91.890,00 R$

SITE VW *

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

DIVEL

FIORENTINA

114.990,00 R$

BANCO DE PREÇOS

95.390,00 R$

97.900,00 R$

95.406,50 R$

MÉDIA

95.146,63

Obs.: O Valor do site da VW não foi considerado para o cálculo devido ao valor muito acima pois não possuia disponível o modelo cotado.

Kobs

C.}
H-*

CD

)

)
município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

DIVEL

ZACARIAS

SITE VW

CHEVROLET
HATCH

R$ 73.890,00

RS 79.590,00

RS

77.420,00 RS

75.290,00

derson A. Kobs

c:j
f>

RS

ORÇAMENTO SANTA
FÉ

78.740,00 RS

84.990,00 RS

BANCO DE

PREÇOS

94.364,44 RS

MEDIA

80.612,06

Relatório de Cotação: Veículos Agricultura
Pesquisa realizada entre 18/11/2021 08:16:13 e 16/02/2022 15:51;02
Relatório {jfrr.ido iio dia 1

111. d'' 35) (IF^ ]

'/li,! lív)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preçosiobtidos - Preço calculado com base na média aritmética de iodos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa N'65de07deJulhode2021. no Artigos^, 'A pesrpjisa depreçosserá materializada emefocumentoqiJeconterátNCV-Mélodomatemáticoap/lcxiopara a
defíràção do vahrestimada'

Preço

Preços

Preço

Quantidade

Percentual

Estimado

Estimado
Calculado

1)veículo utilitário

1 Unidade

R$ 95.406,50(un)

R$ 95.406,50

RS 95.406,50

2) VEÍCULO HATCH, NOVO.4 PORTAS, BRANCO.

1 Unidade

RS 94.364,44(un)

R$94,364,44

RS 94,364,44

Valor Global:
Valor do Item em relação ao total

R$ 189.770,94

Quantidade de preços por item

# 1) veículo ut..

# 2)VEÍCULO
HATCH,,,.

Detalhamento dos Itens
Item 1: veículo utilitário

I

Preço Estimado: RS 95.406.50 (un)

Quantidade

^ Unidade

Percentual: - Preço Estimado Calculado: RS 95.406,50

Média dos Preços Obtidos: RS 95.406,50

I

Observação

Descrição

veículo novo, utilitário tipo pik up, fabricação nacional ano e modelo 2021 motorização mínima 1,4, capacidade para um passageir
o sentado mais motorista, potência mínima de 86vc(e) 85cv(g),flex., cor branca, câmbio manual de 5 marchas a frente carroceria
tipo pik up. ar-condicionado, protetor de caçamba, kit de ferramentas exigidas por lei e normas do contran. obs: o veículo deve ser

entregue adesivado conforme o programa e modelo informado para a aplicação no veículo, garantia mínima de 01 ano.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

RS 99.500,00

/nc. / Ari. 5"da IN65de 07de Julho de202/

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Data: 13/12/2021 08:30

Relatório gerado no dia 16/02/2022 15:52:35(IP: 187.49.128,118)

Código Validação; JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQylQvFLixJYfa9%2bYhSw%2fJIHdtcVIOIA4rrga03
http://www.barcodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQyíQvFLIxJYfa9%252bYhSw%252fJIHdlcV10IA4rrga03

0018

Objeto; Contratação de empresa para fornecimento de veículo automotor "O" zero
quilômetro tipo pick-up, de fabricação nacional: Completo; Ano/Modelo
2021/2021 ou superior, para realização de serviços para a Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, e demais secretarias, conforme

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:682021 / UASG.985529
Lote/Item: /1

condições, quantitativos e exigências estabelecidas no Instrumento
Ata: 1 ink Ata

Convocatório, Termo de Referência e demais anexos e peças técnicas

Adjudicação: 14/12/2021 16:10

integrantes do processo..

Descrição: Veículo Pick-Up - Veículo Pick-Up Nome: Veículo Pick-Up,

Homologação: 14/12/2021 16:11

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
.br

Quantidade
Unidade

Unidade

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

77.396,810/0001-33

R$ 99.500,00

FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LIDA

*VENCEDOR*
Marca: FIAI
Fabricante: FIAI

Modelo: STRADA ENDURANCE CS 1.4

Descrição: Veículo automotor "O" zero quilômetro tipo pick-up; de fabricação nacional; Completo; Ano/Modelo 2021/2021 ou superior; cor branca (pintura sólida
); com 02(duas) portas dianteiras; motor com no mínimo 1.4cc: movido a gasolina/álcool (flex); com potência mínima de 80cv;transmissão manual com no mí
nimo de 05(cinco) marchas a frente e 1 a ré, protetor de caçamba com abas, fabricado em material plástico de alta resistência; ar condicionado; air bag's (pass
ageiro e motorista): direção hidráulica; rodas em aço ou liga leve com no mínimo aro 14; equipado com retrovisores externos em ambos os lados com regulare
m interna manual ou elétrica; vidros dianteiros com acionamento elétrico; travas elétricas nas portas; sistema de som com no mínimo am/fm cd player e entra

da usb com alto falantes; tapetes de borracha; protetor de cárter; película de proteção solar (insulfilm), conforme legislação vigente e demais equipamentos de
série e os exigidos pelo cOdigo nacional de trânsito; kit de ferramentas obrigatório.;
Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Cascavel

AV BRASIL, 1406

(45)3218-1010

casoavel.contabil@fipal.com,br

RS 106.500.00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
//TC ÍArt. 5° da IN 65de 07de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Objeto: Aquisição de veículos utilitários pick-up, para a Secretaria de Agricultura e

Data: 05/11/2021 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Política Ambientai.

Descrição: Veículo carroceria aberta - VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO
ANO/MODELO 2021 OU SUPERIOR, UTILITÁRIO TIPO PICK UP,PARA 05

SRP: NÃO

Identificação: N®Pregão:972021 /UASG:9B7683
Lote/Item: /I

OCUPANTES,FLEX - GASOLINA/ETANOL,02 ANOS DE GARANTIA, MOTOR 1.3
Ata: I ink Ata

OU SUPERIOR, MÍNIMO 85 CV, CÂMBIO MANUAL OU AUTOMÁTICO DE NO

MÍNIMO 05 MARCHAS PARA FRENTE E UMA A RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU

Adjudicação: 05/11/2021 15:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

ELÉTRICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS,TRAVAMENTO DE PORTAS POR

br

CONTROLE REMOTO, AR CONDICIONADO,05 CINTOS DE SEGURANÇA DE 3
PONTAS SENDO 02 DIANTEIROS E 03 NO BANCO TRASEIRO,SISTEMA DE

Quantidade

AUDIO/RADIO FM COM CONEXÃO USB E BLUETODTH, ALTO-FALANTES,

Unidade

Unidade

ANTENA DE TETO, TOMADA 12V, FREIOS COM SISTEMA ANTITRAVAMENTO

(ABS), RODAS EM AÇO OU LIGA LIVE, PNEUS NOVOS, PINTURA SOLIDA, COR
BRANCA, PROTETOR DE CAÇAMBA, PROTETOR DE CARTER, GRADE DE

PROTEÇÃO DO VIDRO TRASEIRO, GANCHOS INTERNOS NA CAÇAMBA PARA
FIXAÇÃO DE CARGA, TAPETES, ENGATE PARA REBOQUE (CARRETINHA)
INSTALADO,EQUIPAMENTOS E KIT DE FERRAMENTAS OBRIGATÓRIOS DE

SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 600KG,
CONFORME EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR
77,396.810/0001 -33

FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$106.500,00

♦VENCEDOR*

Relatório gerado no dia 16/02/2022 15:52:35 (IP: 187,49,128.118)
Código Validação: JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQylQvFLixJYfa9%2bYhSw%2fJIHdtcVIOIA4rrga03
http;//www.bancodeprecos.com.br/Cer1ificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQ^Q\4^LixJYfa97o252bYhSw%252fJIHdtcV10IA4rrga03

0G19

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: FIAT
Fabricante: FIAT
Modelo: FIAT STRADA ENDURANCE CD

Descrição: VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO ANO/MODELO 2021 OU SUPERIOR, UTILITÁRIO TIPO PICK UP,PARA 05 OCUPANTES,FLEX - GASOLI
NA/ETANOL,02 ANOS DE GARANTIA, MOTOR 1.3 OU SUPERIOR, MÍNIMO 85 CV, CÂMBIO MANUAL OU AUTOMÁTICO DE NO MÍNIMO 05 MARCHAS PARA FRE

NTE E UMA A RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS,TRAVAMENTO DE PORTAS POR CONTROLE REMOTO,AR CONDICIONA

DO,05 CINTOS DE SEGURANÇA DE 03 PONTAS SENDO 02 DIANTEIROS E 03 NO BANCO TRASEIRO, SISTEMA DE ÁUDIO/RADIO FM COM CONEXÃO USB E BL
UETOOTH, ALTO-FALANTES, ANTENA DE TETO,TOMADA 12V, FREIOS COM SISTEMA ANTITRAVAMENTO (ABS), RODAS EM AÇO OU LIGA LIVE, PNEUS NOVO

S, PINTURA SOLIDA, COR BRANCA,PROTETOR DE CAÇAMBA.PROTETOR DE CÁRTER, GRADE DE PROTEÇÃO DO VIDRO TRASEIRO,GANCHOS INTERNOS NA

CAÇAMBA PARA FIXAÇÃO DE CARGA.TAPETES, ENGATE PARA REBOQUE(CARRETINHA)INSTALADO, EQUIPAMENTOS E KIT DE FERRAMENTAS OBRIGATÓ
RIOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA,CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 600 KG, CONFORME EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Cascavel

AV BRASIL, 1406

(45)3218-1010

cascavel.contabil@fipal.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

RS 85.000,00

Inc. lArt. 5° da IN 65de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE

Data: 09/06/2021 09:00

Objeto: Aquisição de veiculo conforme resolução 769/2019, tipo utilitário PIK UP, para

Modalidade: Pregão Eletrônico

atender a demanda de atendimentos dos serviços prestados para a população
através da Secretária Municipal de Saúde, de Vera Cruz do Oeste..

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregào:262021 / UASG:987989

Descrição: Veículo utilitário - Veículo novo, utilitário tipo pik up, fabricação nacional ano e

Lote/Item: /I

modelo 2021 motorização mínima 1.4, capacidade para um passageiro sentado
Ata: I ink Ala

mais motorista, potência mínima de 86vc(e)85cv(g), flex., cor branca, câmbio
manual de 5 marchas a frente carroceria tipo pik up, ar-condicionado. protetor de
caçamba, kit de ferramentas exigidas por lei e normas do CONTRAN. obs: o

Adjudicação: 09/06/2021 13:33
Homologação: 21/05/2021 11:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

veículo deve ser entregue adesivado conforme o programa e modelo informado
para a aplicação no veículo, garantia mínima de 01 ano.

.br

Quantidade

CatMat: 150046 - VEÍCULO UTILITÁRIO

Unidade

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR

00.836.942/0001-04

Unidade

RS 85.000,00

VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PECAS LTDA

*VENCEDOR*
Marca: FIAT

Fabricante; fiaT
Modelo: STRADA ENDURANCE 1.4 2021

Descrição: Veículo novo, utilitário tipo pik up, fabricação nacional ano e modelo 2021 motorização mínima 1.4, capacidade para um passageiro sentado mais

motorista, potência mínima de 86vc(e)85cv(g). flex., cor branca, câmbio manual de 5 marchas a frente carroceria tipo pik up. ar-condicionado, protetor de caça
mba, kit de ferramentas exigidas por lei e normas do CONTRAN.obs; o veículo deve ser entregue adesivado conforme o programa e modelo informado para a a
plicação no veículo, garantia mínima de 01 ano.
Cidade:

Endereço;

Pouso Alegre

ROD JK - BR 459,SN

Email:

(35)9871-9500

contabil.correa@hotmail.com

RS 90.626,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1; Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc UArt. 5° da IN 65de 07de Julho de2021

Órgão: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU /(2) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS
DO IGUAÇU

Data; 26/08/2021 08:00

Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: N°Licitação;89D173
Lote/Item: 1/1

Relatório gerado no dia 16/02/2022 15:52:35 (IP: 187.49.128.118)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQylQvFUxJYfa9%2bVhSw%2fJIHdtóVIOIA4iTga03
http;/Avww.bancodeprecos.com.br/CerlificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDIOCgsdM2JDbgQylQvFLixJYfa9%252bYhSw%252fJlHdtcV10IA4rrga03

Objeto; Aquisição de 01 (um) veículo novo, O (zero) km, de primeiro empíacamento, tipo
pick-up,02(duas) portas, ano/modelo de fabricação 2021 ou superior, direção

Adjudicação: 30/08/2021 13:42

hidráulica ou elétrica, motor 1.3, potência mínima de 105CV.combustível flex,

Homologação: 30/08/2021 13:42

câmbio manual,ar condicionado quente e frio. sistema de freios ABS, rodas de
Fonte: www.licitacoes-e.com.br

aço 15" com calotas, cor branca e demais especificações contidas no Termo de
Quantidade: 1

Referência - ANEXO I, para uso junto ao CRAS no Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família- PAIF e da Secretaria de Assistência Social de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

Descrição: PiCK-UP - Aquisição de 01 (um)veículo novo,0(zero) km, de primeiro
empíacamento,tipo pick-up,02(duas) portas, ano/modelo de fabricação 2021 ou

superior, direção hidráulica ou elétrica, motor 1.3, potência mínima de 105CV,
combustível flex, câmbio manual, ar condicionado quente e frio, sistema de freios

ABS, rodas de aço 15 com calotas, cor branca e demais especificações contidas
no Termo de Referência ANEXO I, para uso junto ao CRAS no Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família PAIF e da Secretaria de Assistência
Social de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR
72.421,936/0001-05

RS 90.626,00

FIORENTINA VEÍCULOS LTDA

*VENCEDOR*
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Veículo novo, O (zero) km, de primeiro empíacamento,tipo pick-up,02(duas) portas, MARCA: FIAT, MODELO;STRADA FREEOOM T3 CP. ANO/MOD

ELO de fabricação 2021/2021, ano/modelo de fabricação 2021 ou superior, com as seguintes especificações mínimas: direção hidráulica ou elétrica, motor 1.3,
potência mínima de 105CV,combustível flex, câmbio manual, ar condicionado quente e frio, sistema de freios ABS,2 airbags (passageiro e motorista), bancos e

m tecido, banco do motorista com ajuste de altura, cintos de segurança 3 pontos, alerta sonoro e visual para não utilização de cinto de segurança do motorista,
painel de instrumentos com conta giros, velocímetro e marcador do nível do combustível, para sol para motorista e passageiro,sistema de som por rádio com n
o mínimo 2 alto falantes, tomada 12 volts no console centrai, travas elétrica nas 02 portas, vidros elétricos nas 02 portas, sistema de alarme, ganchos para am
arração de carga e capota marítima, iluminação na caçamba, lanterna de neblina, rodas de aço aro 15 com calotas, cor branca, veículo para uso junto ao CREA
S no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e indivíduos PAIF e da Secretaria de Assistência Social de Quedas do Iguaçu, Estado do Para

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato;

Telefone;

Email:

Dois Vizinhos

R SENADOR ATTILIO FONTANA, 1299

JOSUÉ

(46) 3581-5300

josuegerencia@fiatfiorentina.com.br

Item 2: VEÍCULO HATCH, NOVO,4 PORTAS, BRANCO.
Preço Estimado: RS 94,364,44(un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R$ 94.364,44

Quantidade

Descrição

1 Unidade

VEÍCULO HATCH, NOVO,4 PORTAS, BRANCO,

Média dos Preços Obtidos: RS 94.364,44
Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
rnc. I Ari. 5» da IN65de 07de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS
Objeto: Aquisição de trés (03) veículos zero km para serem utilizados pela Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esporte do Município de Nova Tebas - Pr.

Descrição: Veículo especial - VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO: PASSEIO, NOVO
ZERO QUILÔMETROS, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2021 OU VERSÃO

08/10/2021 14:00
Modalidade

Pregão Eletrônico

Identificação N°Pregão:702G21 /UASG:989913
Lote/Item

ATUALIZADA CONTENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS E

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS COMBUSTÍVEL: FLEX GASOLINA/ALCOOL; COR:
BRANCA, QUANTIDADE PORTAS: 04 UN;TIPO CÂMBIO: MANUAL DE 5

Adjudicação 19/10/2021 08;20

MARCHAS,TIPO DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU SUPERIOR;TIPO REFRIGERAÇÃO: AR Homologação

19/10/2021 08:44

CONDICIONADO:04 CILINDROS EM L[NHA;POTENCIA 104 CV;SUSPENSÃO

www.comprasgovernamentais.gov

DIANTEIRA iNDEPENDENTE;FREIOS ABS;PNEUS NOVOS;RODAS DE LIGA LEVE

.br

ARO 15;LIMPAD0R E LAVADOR DO VIDRO TRASEIROiTRAVAMENTO CENTRAL

Quantidade

DAS PORTAS; VIDROS ELÉTRICOSiPELÍCULA DE INSULFILM NOS VIDROS;

Unidade

Unidade

ALARME ANTIFURTO PERIMÉTRICO;KIT MULTIMÍDIA;TANQUE DE

COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MINÍMA DE 50 LITROS;TODOS OS
EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO PARA

VEÍCULOS.PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 01 ANO;
CatMat: 150241 -VEÍCULO ESPECIAL
Relatório gerado no dia 16/02/2022 15:52:35(IP: 187.49.128.118)
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I

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR
40.976.095/0001-06

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEÍCULOS LIDA

RS 88.000,00

♦VENCEDOR*
Marca; GM/CHEVROLET
Fabricante: GM/ CHEVROLET
Modelo: ONIX LT1.0 TURBO

Descrição: MARCA: CHEVROLET MODELO: ONIX LT 1.0 - TURBO VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO: PASSEIO, NOVO ZERO QUILÔMETROS, ANO DE FAB

RiCAÇÂO E MODELO 2021 / 2022, CONTENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES: COMBUSTÍVEL: FLEX GASDLINA/ALCOOL; COR: BRANC
A; QUANTIDADE PORTAS: 04 UN; TIPO CÂMBIO: MANUAL DE 5 MARCHAS; TIPO DIREÇÃO: ELÉTRICA; TIPO REFRIGERAÇÃO: AR CONDICIONADO: POTÊNCIA 11
6 CV; SUSPENSÃO DIANTEIRA INDEPENDENTE; FREIOS ABS; PNEUS NOVOS; RODAS DE LIGA LEVE ARO 15; LIMPADOR E LAVADOR DO VIDRO TRASEIRO; TRA
VAMENTO CENTRAL DAS PORTAS; VIDROS ELETRICOS, PELÍCULA DE INSULFILM NOS VIDROS; ALARME ANTIFURTO PERIMETRICO, KIT MULTIMÍDIA; TANQU
E DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 44 LITROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO PARA VEÍCULOS; PRAZ
0 DE GARANTIA MÍNIMO DE 01 ANO;
Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email;

SP

São Paulo

AV SANTO AMARO, N.960

(11)5430-6000

pedragon.sp(S)pedragon.com.br

34.406.957/0001-54

JDQ NOVAIS COMERCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS

RS 90.000,00

ESPECIALIZADOS EIRELÍ

Marca: volkswagen
Fabricante: volkswagen
Modelo: gol 1.6

Descrição: VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL. TIPO: PASSEIO, NOVO ZERO QUILÔMETROS, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2021 OU VERSÃO ATUALIZADA C
ONTENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMBUSTÍVEL: FLEX GASOLINA/ALCOOL; COR: BRANCA; QUANTIDADE PORTAS:

04 UN; TIPO CÂMBIO: MANUAL DE 5 MARCHAS; TIPO DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU SUPERIOR; TIPO REFRIGERAÇÃO: AR CONDICIONADO; 04 CILINDROS EM LIN
HA; POTÊNCIA 104 CV; SUSPENSÃO DIANTEIRA INDEPENDENTE: FREIOS ABS; PNEUS NOVOS: RODAS DE LIGA LEVE ARO 15; LIMPADOR E LAVADOR DO VIDR
O TRASEIRO; TRAVAMENTO CENTRAL DAS PORTAS; VIDROS ELETRICOS: PELÍCULA DE INSULFILM NOS VIDROS; ALARME ANTIFURTO PERIMÉTRICO; KIT MU
LTIMÍDIA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MINÍMA DE 50 LITROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSI
TO PARA VEÍCULOS; PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 01 ANO;

30.105.413/0001-00

Endereço:

Telefone:

Email:

AVENIDA DOUTOR CHAFIC FACURY. 3906

(16) 9283-1987

jdqnovais@gmail.com

IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA.

R$ 90.300,00

Marca: peugeot
Fabricante: peugeot
Modelo: 208 like

Descrição: COMBUSTÍVEL: FLEX GASOLINA/ALCOOL; COR: BRANCA; QUANTIDADE PORTAS: 04 UN; TIPO CÂMBIO: MANUAL DE 5 MARCHAS; TIPO DIREÇÃO:
HIDRÁULICA OU SUPERIOR; TIPO REFRIGERAÇÃO: AR CONDICIONADO; 04 CILINDROS EM LINHA; POTÊNCIA 104 CV; SUSPENSÃO DIANTEIRA INDEPENDENT
E; FREIOS ABS; PNEUS NOVOS; RODAS DE LIGA LEVE ARO 15, LIMPADOR E LAVADOR DO VIDRO TRASEIRO; TRAVAMENTO CENTRAL DAS PORTAS; VIDROS E

LÉTRiCOS. PELÍCULA DE INSULFILM NOS VIDROS, ALARME ANTIFURTO PERIMÉTRICO; KIT MULTIMÍDIA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MINÍ
MA DE 50 LITROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO OÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO PARA VEÍCULOS; PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 01 ANO;
Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

RAGUAS VIRTUOSAS, 1203

(11)2256-1528

betaass@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

RS 110.000,00

/nc /Ãrt. 5'da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de 03 (três) veículos novos, zero km,

Data: 29/09/2021 09 00

Modalidade: Pregão Eletrônico

hatch, compacto, ano de fabricação/modelo mínimo do ano da contratação, com
capacidade para 05 (cinco) lugares, atendendo as necessidades do
Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde..

Identificação: Nopregâo:662021 / ÜASG:450996
Lote/Item: /I

Adjudicação: 29/09/2021 18:06
Homologação: 21/10/2021 17:09
Fonte: wvw.comprasgovernamentais.gov
.br

Quantidade
Unidade

Unidade
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Descrição; Automóvel - Veículo novo, O (zero) km, hatch, compacto, ano de
fabricação/modelo mínimo do ano da contratação; com primeiro emplacamento
em nome do Município de Pato Branco; combustível flex (etanol/gasolina):

capacidade para 05 (cinco) lugares; com 04(quatro) portas; pintura original de
fábrica na cor branca; motorização mínima de 1.0 turbo ou 1.3 aspirado com

potência de, no mínimo,94 CV (gasolina) e 101 CV (etanol); câmbio manual de,
no mínimo.05(cinco) velocidades a frente e 01 (uma) a ré; direção com
acionamento hidráulico, elétrico ou eletro-hidráulico original de fábrica; deve vir

equipado com rodas de aço e seus respectivos pneus, mais estepe, conforme
linha de montagem; tanque de combustível com capacidade mínima de 44

(quarenta e quatro) litros; porta malas com capacidade mínima de 250(duzentos
e cinqüenta) litros; freios ABS com EBD; sistema elétrico de, no mínimo, 12 V;
com no mínimo vidros elétricos dianteiros; com trava elétrica nas quatro portas;

com sistema de ar condicionado original de fábrica; com ar quente; Rádio com
conexão USB e interface Bluetooth; com kit de ferramentas e demais itens de

segurança exigidos por lei e normas do CONTRAN; conforme especificações do
Edital.

CatMat: 1506B2 - AUTOMÓVEL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

40,882.988/0001 -84

FORNECE VEÍCULOS LTDA

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RSno.ooo.oo

*VENCEDOR*
Marca: VOLKSWAGEN
Fabricante: VOLKSWAGEN
Modelo: FOX CONNECT

Descrição: Veículo novo, O (zero) km,hatch,compacto,ano de fabricação/modelo mínimo do ano da contratação; com primeiro emplacamento em nome do M
unicípio de Pato Branco; combustível flex (etanol/gasolina); capacidade para 05(cinco)lugares; com 04(quatro) portas; pintura original de fábrica na cor branca
; motorização mínima de 1.0 turbo ou 1.3 aspirado com potência de, no mínimo,94 CV (gasolina)e 101 CV (etanol); câmbio manual de, no mínimo,05(cinco)vel
ocidades a frente e 01 (uma)a ré. direção com acionamento hidráulico, elétrico ou eletro-hidráulico original de fábrica; deve vir equipado com rodas de aço e se

us respectivos pneus, mais estepe,conforme linha de montagem;tanque de combustível com capacidade mínima de 44(quarenta e quatro)litros: porta malas
com capacidade mínima de 250(duzentos e cinqüenta) litros; freios ABS com EBD: sistema elétrico de, no mínimo,12 V:com no mínimo vidros elétricos diantei
ros;com trava elétrica nas quatro portas; com sistema de ar condicionado original de fabrica; com ar quente; Rádio com conexão USB e interface Bluetooth; co
m kit de ferramentas e demais itens de segurança exigidos por lei e normas do CONTRAN;conforme especificações do Edital.
Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

Brasília

Q SRTVS QUADRA 701 CONJUNTO.D

(61)3201-8955

contatofornece@gmai1.com

RS 83.660,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. I An. 5° da IN 65de 07de Julho de 2021

Data: 21/09/2021 08:30

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR
Objeto; Aquisição de 02(dois) veículos automotores, Okm, novos, sendo 01 (um) do tipo
hatch e 01 (um) do tipo sedan para atender as necessidades da Secretaria de
Finanças e da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:762021 / UASG:985487

Econômico do Município de Maripá/PR..

Descrição; Veículo especial - Veículo automotor, novo, O km; tipo Hatch; com capacidade
para 5 passageiros: 04 portas; ano/modelo 2021/2022 ou modelo mais recente:
motor com potência mínima de 110CV,flex (etanol/gasolina): direção hidráulica
e/ou elétrica: ar-condicionado (quente e Frio); travas elétricas das portas; banco
do motorista com regulagem em altura ou volante com regulagem de altura;

Lote/Item: /I
Ata; I ink Ata

Adjudicação: 21/09/2021 09:52
Homologação: 27/09/2021 14:14

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov
•br

Banco traseiro com encosto rebatível; Cintos de segurança traseiros de 3 pontos

(inclusive o central): vidros elétricos em todas as portas; alarme anti-furto:

Quantidade: 1

sistema de Rádio AM/FM e entrada USB ou sistema mais moderno, antena,jogo

Unidade: Unidade

de no mínimo,04 alto-falantes; apoio para cabeça nos bancos traseiro: central

elétrica para fechamento de vidros dianteiros e travamento de todas as portas
automático; cor prata metálico, cobertura dos retrovisores externos na cor do
veículo, para-choques na cor do veículo; air bag, no mínimo, duplo frontal; freios
ABS; Roda no mínimo 15"; espelhos retrovisores externos com regulagem

interna; porta malas com capacidade mínima de 260 litros; desembaçador do
vidro traseiro; transmissão automática de 06 velocidade com opção de troca

manual: película protetora de segurança (insulfilm),..
CatMat: 150241 - VEÍCULÓ ESPECIAL
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RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR
77.310.928/0001-05

RIEDI COMERCIO DE VEÍCULOS LIDA

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 83.660.00

*VENCEDOR*
Marca: CHEVROLET

Fabricante: GENERAL MOTORS
Modelo: ONIX LT HATCH 1.0 TURBO

Descrição: Veículo automotor GM/CHEVROLET ONIX LT HATCH 1.0 TURBO, novo, O km;tipo Hatch; com capacidade para 5 passageiros;04 portas; ano/model
o 202t/2022 ou modelo mais recente; motor com potência mínima de IICCV,flex (etanol/gasolina); direção hidráulica e/ou elétrica; ar-condicionado(quente e

Frio); travas elétricas das portas; banco do motorista com regulagem em altura ou volante com regulagem de altura; Banco traseiro com encosto rebatível; Cint

os de segurança traseiros de 3 pontos (inclusive o central); vidros elétricos em todas as portas; alarme anti-furto; sistema de Rádio AM/FM e entrada US8 ou si
stema mais moderno,antena,jogo de no mínimo,04 alto-falantes; apoio para cabeça nos bancos traseiro; central elétrica para fechamento de vidros dianteiros
e travamento de todas as portas automático; cor prata metálico, cobertura dos retrovisores externos na cor do veículo, para-choques na cor do veículo; air bag,

no mínimo, duplo frontal; freios ABS; Roda no mínimo 15"; espelhos retrovisores externos com regulagem interna; porta malas com capacidade mínima de 260 li
tros; desembaçador do vidro traseiro;transmissão automática de 06 velocidade com opção de troca manual; película protetora de segurança (insulfilm) dentro
das normas regulamentares; protetor de cárter; tapetes(dianteiros e Traseiros). Garantia mínima de 3 ano.
Estado:

Cidade:

Endereço:

PR

Palotina

AV PRESIDENTE KENNEDY,2726
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^ LAUDO DA COTAÇÃO
/ITENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendoassim, porreunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágii e eficaz.
Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - veículo utilitário

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
05/11 /2021 e 13/12/2021,calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

-1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 26/08/2021,calculado pela
fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

Item 2 - VEÍCULO HATCH, NOVO,4 PORTAS, BRANCO.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
21/09/2021 e 08/10/2021,calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais,

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

- Capta as 3 melhores propostas iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média(Me)é calculada somando-se todos os valores de um
conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.
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VEÍCULOS LTDA.

Dois Vi/.inhos, 17 de Fevereiro de 2022

A empresa FIOUKNTINA VEÍCUl.OS LTDA,com sede na Rua Senador Altilío i-onlana
N'M299, Centro Sul, Dois Vizinhos -PR. contato teleíõnico (46) 3581- 5300, e-mail
vendas5(d)riatfiorcmina.com.br, inscrita iio CNP.Í/MF sob o número 72.421.936/0001-05, envia o
presente orçamento com objetivo de participar da cotação de preço feita pelo Município de Planalto
- Pr. rcícrcnte a cotação do produto abaixo.
DBCRÍÇÃO DO PRODUTO

QUANTl
DAOE

VALOR
UNITÁRIO

FIAT STRADA ENDURANCE 1.4 FLEX MANUAL
2022/2022

COR: Preto Vulcano.

-Airbag duplo (motorista e passageiro)
-Alertas de uso de cinto de segurança do motorista

R$y7.900.00

-Apoia-pé para o motorista

-Apoios de cabeça com regulagem de altura
-Ar-condicionado

-Cintos de segurança retráíeis de 3 pontos com regulagem de
altura

; -Computador de bordo
-Console centra! com porta-objetos e porta-copos
-Conta-giros
-Controle eletrônico de estabilidade

-Direção hidráulica

-E-locker - Controle de Tração Avançado(TC+)
-Espelho no para-sot lados motorista e passageiro
-Foilow me home
-Freios ABS com EBD

-Ganchos para amarração de carga na caçamba
-Grade de proteção no vidro traseiro

j -Grade frontal na cor preta
^ -Hill Hoider (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia
nas arrancadas do ve Iculo em subida)

-Hodômetro digital (total e parcial)
-indicador de combustível
-Indicador de troca de marcha

-Limpador e lavador do para-brisas
-Luz de iluminação da caçamba
-Luz de leitura

-Luzes de posição diurnas

-Maçanetas e retrovisores externos na cor preta
-Moldura dos para-lamas
-Motor Ftre 1,4 8V Fíex

-Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes
-Porta objetos nas portas
-Porta-escadas

-Preparação para Rádio (Cabeamento e Chicote)
-Protetor de caçamba
FIOkENTlNA VEÍC ULOS l.I DA

RUA SENADOR .Al I IEIO FONTANA 1299

CNPJ; 72.421,9.16.0001.05

CENTRO St n. DUlS VÍ/INÍ lOS -RR

FONE;.0581-8300

CEP 85660.0í(

-Retrovisores externos com comando interno mecânico

-Roda em chapa na cor chumbo 5.5 x 15' + Pneus 195/65 R15
-Suspensão elevada

-Suspensão traseira com eixo ómega e molas parabólicas longitudinais

-Tampa da caçamba com nova tecnologia
-Tomada 12V

-Volante com regulagem de altura
-Alarme. Vidros elétricos.
-Travas elétricas;

-Brake iight:

-Fechadura elétrica na caçamba:
-Comando elétrico da tampa do combustível,
-Ajuste de altura do banco do motorista;
-Protetor de cárter;
-Capota maritima.

VALOR
TOTAL

'Proposta válida até 28 de fevereiro de 2022.

Fiorentina Veículos Itda

MOIlf-N riNA veículos I,IDA

RUA SENADOR AlTILiO FOM ANA 1299

CNI'J;72.421.936/U{)01-05

CENTRO SUl. DOIS VIZINHOS - l'l<

R)NL: 3581-8300

rE,l'S5660-0U

Ou 2/

DIVEL
PROPOSTA COMERCIAL

Prefeitura Municipal de Planalto - Pr

A empresa Divel Distribuidora de Veicules LTDA.,estabelecida na Avenida Presidente Kennedy 463/501 Dois Vizinhos-PR,Tel {46)3536-8000 e endereço eletrônico marcos.freitas@divelvw.com.br, inscrita no

CNPJ sob ne 75.928.838/0001-49.

,
Ml

VALOR

DESCRIÇÃO

QTD

Saveiro Trendüne CS 1.6 104 cv (E)/101 cv(G) Manual de 5 velocidades Total

D.

flex 2 portas ano 2022/2022 cor branco

UNI

MARCA

UNITARI
O

"ABS"-freios com sistema antitravamento e "EBD" - distribuição eletrônica de
frenagem

"Aerowischer"- palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance
"ESS" - alerta de frenagem de emergência
2 airbags(passageiro e motorista)
2 portas

Antena do teto

Banco do motorista com ajuste de altura
Console central com porta-copos

Direção hidráulica

Faróis simples com máscara escurecida

VOLKSW
UN

AGEN

R$
95.390,00

Freios a disco nas quatro rodas

Limpador do para-brisa com temporizador
Motor 1.61

Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de
combustível

Para-choques na cor do veículo
Para-sol com espelho para motorista

Para-sol com espelho para passageiro
Pneus 205/60 RI5/ Rodas de Aço

Porta-revistas no encosto do banco do passageiro
Preparação para sistema de som com fiação
DIVEL Distribuidora de Veículos Ltda.

CNPJ 75.928.838/0001-49 Inscrição Estadual 32300499-46
Av. Presidente Kennedy, 463/501 Dois Vizinhos - PR CEP 85660-000

Fone(46) 3536-8000 Emaíl: divelvw@wln.com.br Caixa Postal 83
.^

O

DIVEL
Revestimentos da carroçaria na soleira sem caixa de roda
Revestimentos dos bancos em tecido
Suporte para celular
Tomada 12V no console central

Ar-condicionado com filtro de poeira e pôlen
Chave tipo "canivete" com controle remoto

Iluminação da caçamba
Luz de freio elevada {brake light)

Santantônio (aro de proteção da cabina)e grade protetora da janela traseira
Travamento elétrico das portas com controle remoto
Vidros elétricos
Som

Valor Total R$ 95.390,00( noventa e cinco mil trezentos e noventa reais)
A validade desta proposta é de 60(sessenta) dias corridos
Prazo de entrega :60 dias.

Dois Vizinhos, 15 de Fevereiro de 2022

Marcos' Antonio de
Freitas

Representante Legal

'75.928.838I0ÔÔ149
DIVEL ■ Distribuidora de
Veicuios Ltda.

Âv. Presidente Kennedy,4^3/501

[C|P 85660-000 - Dois Vizinhos
DIVEL Distribuidora de Veículos Ltda.

CNPJ 75.928.838/0001-49 Inscrição Estadual 32300499-46
Av. Presidente Kennedy, 463/501 Dois Vizinhos - PR CEP 85660-000
Fone (46) 3536-8000 Email: diveivw@wlnxom.br Caixa Postal 83
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Nova Fiat Strada

MEU CARRO
R$ 90.990,00

PREÇO INICIAL

R$ 900,00

R$ 91.890,00

Seu Fiat Novo Strada é o ENDimWf .5 1.4 com câmbio

PAGAMENTO

MANUAL na cor BRANCO BANCHISA.

PAGAMENTO AVISTA

R$ 91.890,00

LIDO BRANCO BANCHISA R5 900,00

VERSÃO, MOTOR E CÂMBIO

VERSÃO ENDURANCE CS|
MOTOR 1.4 ] CÂMBIO MANUAL|ALIMENTAÇÃO FLEX|
ANO 2022 ] PREÇO R$ 90.990,00

ITENS DE SERIE

»

Airbog duplo (motorista e passogeiro)

•

Indicodor de troco de marcho

»

Alertas de uso de cinto de seguronço do motorista

•

»

Apoia-pé para o motorista

•

Limpador e lovador do para-brisas
Luz de iluminoção da caçamba
Luz de leitura

»

Apoios de cabeça com regulagem de altura

•

•

Ar-condicionado

•

Luzes de posiçõo diurnas

•

Cintos de seguronço retrateis de 3 pontos com regulagem de oitura

•

Maçanetas e retrovisores externos no cor preta

»
»

Computador de bordo
Console central com porta-objetos e porta-copos

•
•

Moldura dos pora-tomas

»
•

Conta-giros
Controle eletrônico de estabilidade

•
•

Poro-choque traseiro com eslribos antiderropantes

•

Direção hidróulica

•

Porta-escadas

•

E-locker - Controle de Tração Avonçado {TC+)

•

Preparaçõo paro Rádio (Cabeamento e Chicote)

»

Espelho no para-sol lados motorista e passageiro

•

Protetor de coçambo

Follow me home

•

Retrovisores externos com comando interno mecânico

. . Freios ABS com EBD

•

Rodo em chapa na cor chumbo 5.5 x 15' + Pneus 195/65 RI 5

Motor Pire 1.4 8V Flex

Porta objetos nos portas

•

Ganchos para amorraçõo de cargo na coçomba

•

Suspensõo elevado

•

Grode de proteção no vidro traseiro

•

Suspensão traseira com eixo ômego e molas parabólicos

•

Grode frontal no cor preto

•

Hiil Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia

•

Tampo da caçamba com nova tecnologia

longitudinais

nos arrancodas do ve ículo em subido)

•

Tomado 12V

•

Hodômetro digital (total e porciol)

•

Volante com regulagem de altura

»

Indicador de combustível

PífCO N* HfD£ FIAI, COM FSETE FCTO MERAMSNtE IIUSTIIAIIVA O mONITOU OE VÍDEO E A IMPFESSaO S06ÍE O PAPEI IIÁO SEPPODUZEM COM lOTAiI EKAIIDÁO A CO» DO VtICUlO 05 VEICUIOS FlAl E5TÀO EM CONFO»MIDADE COM O PSOCONVE. A FIAT AUTOMÜVtlS
PESEEVA-SE OOHEiro OE AlTERAP ESPECIFICAÇÕES E A OFEÍTa DE lüUIPAMENTOS 06 SÉ«IE£ OPCIONAIS SEM AVISO PSEviO.

GG30
https;//strada.fiat.com.br/monte.html

Configurador

17/02/2022 14:42

Configurador
Saveiro

Ç Alterar versão ^
Saveiro Cross CD 1.6 120 cv (E)/110 cv (G) Manual de 5 velocidades Total flex 2 portas

(51 Equipamentos de série

[S? Dados técnicos

>

<

3.045,03 R$/mês

Preço R$ 114.990,00

Transmissão

>

Cores

Saveiro Cross CD 1.6 120 cv(E)/ 110 cv

(G) Manual de 5 velocidades Total flex 2
portas

Interior
>
https://www.vw.com.br/pt/configurador.html/ ^app/saveiro/cross-cd.app?category-app=private&carlineld-app=30345&exteriorld-app=F14+A1A1&... 1/5

Confiqurador

17/02/2022 14:42

Resumo

Saveiro Cross CD 1.6 120 cv (E)/ 110 cv
(G) Manual de 5 velocidades Total flex 2

Preço R$ 114.990,00

portas

Opções selecionadas

Sem custos adicionais

Preço R$ 114.990,00

/\ Mostrar menos

3 Equipamentos de série

^ Dados técnicos

Motor selecionado
1.6 Manual de 5 velocidades

Potência: 120 cv (E)/110 cv (G)|
Mais informação
Trocar seleção

Exterior selecionado
Preto Nínja
Trocar seleção
Sem custos adicionais

^i32
2/5

https://www.vw.com.br/pt/configurador.html/ app/saveiro/cross-cd.app?category-app=private&carlineld-app=30345&exteriorld-app=F14+A1 A1&...

Configurador

17/02/2022 14:42

Couro sintético Native "Marajó" preto

Trocar seleção

Resumo de financiamento
Editar parâmetros de financiamento
Com financiamento CDC do Banco Volkswagen

CDC
Valor da Entrada

R$68.994,00

Saldo Financiado

18 X R$2.921,34

Seguro Proteção Financeira

18 X R$123,69

Quantidade de Prestações
Valor Total das Prestações

18 X R$3.045,03

Texto legal Volkswagen do Brasil
*1 Antes de contratar o crédito, escolha o tipo mais adequado ao seu objetivo.

www.vwfs.com.br Simulação efetuada na data de hoje, conforme opções de cor e
acessórios simulados, zero quilômetro. Custo do frete não incluso. Financiamento

^

pelo Banco Volkswagen com entrada e prestações de acordo com a simulação.
Primeira prestação com vencimento em 30 dias. Capitalização de juros mensal. Os
custos de registro de contrato serão aplicados de acordo com o DETRAN de cada
Estado ou autoridade estadual competente para realização do registro. A critério
do cliente, no caso de inclusão dos custos de registro de contrato e demais

despesas decorrentes deste no financiamento, os valores deverão compor o CET e
serão informados ao cliente previamente à contratação. lOF, cadastro, seguro de

proteção financeira {caso selecionado) e garantia estendida (caso selecionada)
inclusos nos cálculos das prestações e no CET. Para mais informações e outras

opções de modelos e valores, consulte uma Concessionária autorizada
Volkswagen. Condições, preço do veículo e taxas de juros com validade para a data
de hoje, podendo ser reajustado, após esse período, conforme política de
comercialização do fabricante e do Banco Volkswagen. Crédito sujeito a
aprovação. Os valores mencionados tratam-se de preço ao público sugerido pela
Volkswagen. Condições válidas apenas para vendas no varejo. Essa oferta não é
válida para utilização na CVVE (Central de Vendas de Veículos a Empregados)ou
https;//www.vw.com.br/pt/configurador.html/ app/saveiro/cross-cd.app?category-app=private&carlineld-app=30345&exteriorld-app=F14+A1Âlâ'.

17/02/2022 14:42

Configurador

U5UU / /u iV:ío. bAL: UÍ5UU / /u 1V20. Morario ae atenaimenio: begunaa a bexta-

feira das 8h às 20h e ao Sábado das 8h às 14h. Acesso às pessoas com deficiência
auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Horário de

atendimento: Segunda a Sexta-feira das 8 às 17h.
ÍD-17753

^

Estou interessado

_

^

Solicite um orçamento

^ Salvar
Imprimir configuração

O que você gostaria de ver agora?
Saveiro - conheça os destaques.
^

Ir para showroom

Institucional

Nome Page

Site de Imprensa
VW Collection
''I /

1'j34
https://www.vw.com.br/pt/configurador.html/ ^app/savelro/cross-cd.app?category-app=private&carlineld-app=30345&exterlorld-app=F14+A1A1&...
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Configurador

Fale Conosco

Inovação

Tecnologia
VW Play
We Connect Go
NovaVW

Redes Sociais

Facebook

Instagram
Twitter

Linkedin
YouTube

Infornnações Legais| Aviso de Privacidade| Política de Cookies 1 Exerça os seus direitos

© Volkswagen 2022

Texto legal Volkswagen do Brasil
1.

Para maiores informações a respeito da simulação de financiamento, utilize o botão Opções
de Pagamento.

"üliSS
https://www.\/w.com.br/pt/configurador.html/ ^app/saveiro/cross-cd.app?category-app=private&carlineld-app=30345&exteriorld-app=F14+A1A1&...
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PROPOSTA COMERCIAL

Prefeitura Municipal de Planalto - Pr
A empresa Divel Distribuidora de Veicules LTDA., estabelecida na Avenida Presidente Kennedy 463/501Dois Vizinhos - PR,Tel(46)3536-8000 e endereço eletrônico marcos.freitas@divelv\A/,com.br, inscrita no
CNPJ sob n975.928.838/0001-49.

ITE
M

DESCRIÇÃO

Gol 1.0 84 cv(E)/ 76 cv(G)Manual de 5 velocidades Total flex 4 portas
2021/2022 cor branco

QTD

UNI

D.

D.

VALOR
MARCA

UNITÁRIO

"ABS"-freios com sistema antitravamento e "EBD"- distribuição eletrônica
de frenagem
"Aerowischer" - palhetas do limpador de para-brisa com melhor
performance

"E-Flex" - sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina
"ESS" - alerta de frenagem de emergência
2 airbags (passageiro e motorista)
3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura
4 portas

Alerta sonoro e visual para não utilização do cinto de segurança do
motorista

Antena no teto

Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen

VOLKSVVA

R$

GEN

75.290,00

UN

Banco do motorista com ajuste de altura

Banco traseiro com encosto rebativel

Chave tipo "canivete"sem controle remoto

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (inclusive o central)

Colunas centrais externas com aplique em preto fosco
Desembaçador do vidro traseiro

Direção hidráulica
Faróis simples com máscara escurecida

Lavador e limpador do vidro traseiro
DIVEL Distribuidora de Veículos Ltda.

CNPJ 75.928.838/0001-49 Inscrição Estadual 32300499-46
Av. Presidente Kennedy,463/501 Dois Vizinhos - PR CEP 85660-000
Fone (46) 3536-8000 Emall: divelvw@win.com.br Caixa Postal 83

0036

í

♦

DIVEL
Limpador do para-brisa com temporizador
Luz de freio elevada (brake light)

Painel de instrumentos com conta-giros. velocímetro e marcador do nível
de combustível

Para-sol com espelho para motorista

Para-sol com espelho para passageiro
Pneus 185/65 RI4

Revestimentos dos bancos em tecido

Rodas de aço aro 14" com calotas "Xisto"
Suporte para celular
Tomada \2SJ no console central

Travamento elétrico das portas sem controle remoto
Vidros dianteiros elétricos
4 alto-falantes e 2 tweeters

Sistema infotainment "Media PIus" com bluetooth. MP3 e entradas USB,
SD-cardeAUX-IN

Valor Total R$ 75.290,00(setenta e cinco mil duzentos e noventa reais)
A validade desta proposta é de 60(sessenta) dias corridos
Prazo de entrega :60 dias.

Dois Vizinhos, 15 de Fevereiro de 2022.

Marcos Antonio de
Freitas

Representante Legal

175.928.838/0001.4S'
OiVEL ■ Oistribuidora de
Veículos Uda.

Av. Presidente Kennedy,4831501

(C|P 85660-000 - Dois Vizinhos -Pj
DIVEL Distribuidora de Veículos Ltda.

CNPJ 75.928.838/0001-49 inscrição Estadual 32300499-46
Av. Presidente Kennedy, 463/501 Dois Vizinhos - PR CEP 85660-000
Fone (46) 3536-8000 Emaii; divelvw@wln.com.br Caixa Postal 83

•oCiST

ZACARIAS veículos LTDA - CASCAVEL/PR

CHEVROLET

município DE PLANALTO- PR

GM/

ONiX HATCH

MOTOR J.O FLEX f 82 CV)

/INO/MODELO - 2022/2022
COR BRANCO

^ PACOTE R7A/RGD - VERSÃO 1.0 MANUAL

06 Airbags(duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina)/ Ar-condícionado / Assistente de partida em acüve /
Aviso sonoro e visual do cinto de segurança para todos os passageiros / Banco traseiro bipartido e rebatível /

Chave tipo canivete dobrável / Cinto de segurança do motorista com ajuste de altura / Cintos de segurança
traseiros laterais e central de 3 pontos / Computador de bordo / Conjunto de alto falantes - 4 unidades (2
tweeters e 2 dianteiros) / Controlador de limite de velocidade / Controle eletrônico de estabilidade e tração /
Controles do radio e telefone no volante / Direção Elétrica Progressiva / Rádio AM/FM stereo, MP3/WMA

playcr, bluetooth e entrada USB dupla (apenas carregamento) / Roda de aço aro 14" com calotas integrais /
Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix e Top Tether")/ Sistema de freios com ABS, sistema de
distribuição de frenagem ("EBD")e assistência de frenagem de urgência("PBA")/ Transmissão manual de seis

velocidades / Trava elétrica das portas com acionamento na chave / Vidro elétrico nas portas dianteiras e
traseiras cora acionamento por "um toque",anti esmagamento e fechamento/abertura automática pela chave

VALOR RS 78.740,00

Proposta válida para 30 dias.
CASCAVEUPR^é de Fevereiro de 2022.
A'

SIDNEV JÒSéA/ICINI
ZACARIAS míCULOS LTDA.

45 -9 99Í30t94( 45- 21013451

^9 138,608'0005INSCK EST 906.60907-56

$idiney.vÍcini@zácarías.coni.br

ZACARIAvS VEÍCULOS LTDA.

b;.AO CRÍST(v.'AO CEP SêÔI6-280
SRâSíl. I61Ô

SCAVfcu

-

PARANÁ

^

r'

HMBI Santa Fé
Hyundai

ORÇAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL PLANALTOPR

HB20 1.0 - FLEX- EVOLUTION - MANUAL -2021/2022

R$: 84.990,00(OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA
REAIS)
Opcionais:
-Motor -1.0 manual- BOcv (etanol)- 75cv (gasolina)

- 4 Airbag, frontal duplo e lateral de tórax
-Freios ABS com EBD

-Controle de estabilidade(ESP)e tração(TCS)
-Sinalização de frenagem de emergência(ESS)
-Assistente de partida em rampa(HAC)
-Câmera de ré

-Alarme perimétrico
-Rodas de liga leve 15"
-Ar-condicionado

-Direção elétrica progressiva
-Vidros elétricos dianteiros e traseiros

-Abertura e fechamento dos vidros elétricos por meio da chave

-Travas elétricas nas portas e porta-malas com comandos na chave
-Chave principal tipo canivete
-Retrovisores externos com ajuste elétrico
-Computador de bordo com 7 funções
-Banco do motorista com regulagem de altura

-Volante com regulagem de altura e profundidade
- Acendimento automático dos faróis

-Central multimídia blueMedia® Central multimídia flutuante com tela touchscreen

de 8 polegadas, conectividade com smartphone Apple CarPlay® e Google Android
Auto, conexão Bluetooth® com streaming de áudio, acesso a agenda e histórico de

chamadas, MP3 player, conexões USB e comandos de áudio e Bluetooth®
volante.
-Porta Malas 300 litros
.■SÔô

-Cor: branco, prata e preto
Francisco Beltrão-PR, 17 de Fevereiro de 2022.

^ ,

FÉ CGS!ÉRCI©
©E VEICüLOS SíÂ
-

ca

_

y:ipsmEj®oo BsSrSo

HMB IISAHTA FE,

Rua Antonina, 4751 Centro
T. (46) 3055-5999
CEP 85.601-580
| Francisco Beltrão - PR www.santafehyunda\çp^^r

Minha configuração
Gol

r'v
Gol 1.0 84 cv (E)/ 75 cv (G) Manual de 5 velocidades Total flex 4 portas
Total Flex

Manual

Potência

84 cv (E)/ 75 cv(G)

Gol 1.0 84 cv (E)/ 75 cv (G) Manual de 5 velocidades Total flex 4 portas

Preço R$ 69.790,00

Opções selecionadas

Preço R$ 7.630,00

Preço R$ 77.420,00
1.485,10 R$/mês

Código Volkswagen

Acesse sua configuração mais tarde utilizando este código.

V7M8ROR9

GCí4G

Resumo de financiamento
Com financiamento CDC do Banco Volkswagen^
CDC

Valor da Entrada

R$61.936,00

Saldo Financiado

12 X R$1.42A,99

Seguro Proteção Financeira

12 X R$60,11

Quantidade de Prestações

12

Valor Total das Prestações

12 x R$1.A85,10

2

Antes de contratar o crédito, escolha o tipo mais adequado ao seu objetivo.

www.vwfs.com.br Simulação efetuada na data de hoje, conforme opções de cor e acessórios simulados, zero quilômetro.
Custo do frete não incluso. Financiamento pelo Banco Volkswagen com entrada e prestações de acordo com a simulação.
Primeira prestação com vencimento em 30 dias. Capitalização de juros mensal. Os custos de registro de contrato serão
aplicados de acordo com o DETRAN de cada Estado ou autoridade estadual competente para realização do registro. A critério
do cliente, no caso de inclusão dos custos de registro de contrato e demais despesas decorrentes deste no financiamento, os

valores deverão compor o CET e serão informados ao cliente previamente à contratação. lOF, cadastro, seguro de proteção
financeira (caso selecionado) e garantia estendida (caso selecionada) inclusos nos cálculos das prestações e no CET. Para mais
informações e outras opções de modelos e valores, consulte uma Concessionária autorizada Volkswagen. Condições, preço do
veículo e taxas de juros com validade para a data de hoje, podendo ser reajustado, após esse período, conforme política de
comercialização do fabricante e do Banco Volkswagen. Crédito sujeito a aprovação. Os valores mencionados tratam-se de

preço ao público sugerido pela Volkswagen. Condições válidas apenas para vendas no varejo. Essa oferta não é válida para
utilização na CWE(Central de Vendas de Veículos a Empregados)ou para negócios realizados através de Vendas Corporativas.
Central de Relacionamento Capitais e Regiões Metropolitanas: A003-6636. Demais regiões; 0800 770 1936. SAC:0800 770
1926. Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira das 8h às 20h e ao Sábado das 8h às lAh. Acesso às pessoas com
deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 283A. Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira das
8àsl7h.
ID-17720

3DU

Exterior
Branco Cristal

Sem custos adicionais

Interior
Tear "Creta" Preto

Itens de série
© Sua configuração possui os itens de série abaixo

• ''ABS"-freios com sistema antitravamento e "EBD" - distribuição eletrônica de frenagem
"Aerowischer" - palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance

"E-Flex" - sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina
"ESS" - alerta de frenagem de emergência
2 airbags (passageiro e motorista)

3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura
A portas

Alerta sonoro e visual para não utilização do cinto de segurança do motorista
Antena no teto

Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
Banco do motorista com ajuste de altura
• Banco traseiro com encosto rebatível

Chave tipo "canivete" sem controle remoto

Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (inclusive o central)
Colunas centrais externas com aplique em preto fosco
Desembaçador do vidro traseiro
Direção hidráulica

Taréis simples com máscara escurecida
Lavador e limpador do vidro traseiro

Limpador do para-brisa com temporizador
Luz de freio elevada (brake light)

Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível
Para-sol com espelho para motorista

• Para-sol com espelho para passageiro
Pneus 105/65 RIA

Preparação para sistema de som com fiação
Revestimentos dos bancos em tecido

Rodas de aço aro IA" com calotas "Xisto"
Suporte para celular
Tomada 12V no console central

Travamento elétrico das portas sem controle remoto
• Vidros dianteiros elétricos

Ficha técnica

üvi43

DESEMPENHO
Aceleração de 0 a 100 km/h
Velocidade máxima

13,1 s(E)/13,4 s(G)
167 km/h(E)/166 km/h (G)

MOTOR

Cílindrada

Potência líquida máxima
Iorque líquido máximo

999 cm'

84 cv(E)/ 75 cv(G)- 6.250 rpm
10,4 kgfm (E)/ 9,7 kgfm (G)- 3.000rpm

FREIOS

Dianteiros

Traseiros

Discos ventilados

Tambor

PRINCIPAIS DIMENSÕES
Comprimento

3.892 mm

Distância entre eixos

2.467 mm

Largura

1.893 mm

Altura

1.475 mm

PESOS
Em ordem de marcha

Carga útil máxima

1.001 kg
434 kg

COMPARTIMENTO DE CARGA
Compartimento de carga

2631

G:í44

DIREÇÃO
Direção

Hidráulica

TRANSMISSÃO
Transmissão

Manual de 5 velocidades

RODAS E PNEUS
Pneus

185/65 R14

RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL
Reservatório de combustível

55 litros

NUMERO MÁXIMO DE PASSAGEIROS
Número máximo de passageiros

1

Para maiores informações a respeito da simulação de financiamento, utilize o botão Opções de Pagamento.

2

Antes de contratar o crédito, escolha o tipo mais adequado ao seu objetivo.

www.vwfs.com.br Simulação efetuada na data de hoje, conforme opções de cor e acessórios simulados, zero quilômetro.

Custo do frete não incluso. Financiamento pelo Banco Volkswagen com entrada e prestações de acordo com a simulação.
Primeira prestação com vencimento em 30 dias. Capitalização de juros mensal. Os custos de registro de contrato serão
aplicados de acordo com o DETRAN de cada Estado ou autoridade estadual competente para realização do registro. A critério
do cliente, no caso de inclusão dos custos de registro de contrato e demais despesas decorrentes deste no financiamento, os
valores deverão compor o CET e serão informados ao cliente previamente à contratação. lOF, cadastro, seguro de proteção
financeira {caso selecionado) e garantia estendida (caso selecionada) inclusos nos cálculos das prestações e no CET. Para mais
informações e outras opções de modelos e valores, consulte uma Concessionária autorizada Volkswagen. Condições, preço do
veículo e taxas de juros com validade para a data de hoje, podendo ser reajustado, após esse período, conforme política de
comercialização do fabricante e do Banco Volkswagen. Crédito sujeito a aprovação. Os valores mencionados tratam-se de

preço ao público sugerido pela Volkswagen. Condições válidas apenas para vendas no varejo. Essa oferta não é válida para
utilização na CVVE (Central de Vendas de Veículos a Empregados)ou para negócios realizados através de Vendas Corporativas.
Central de Relacionamento Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003-6636. Demais regiões: 0800 770 1936. SAC:0800 770
1926. Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira das 8h às 20h e ao Sábado das 8h às 14h. Acesso às pessoas com
deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira das
8 às 17h.
ID-17720

As cores exibidas podem diferir dos revestimentos e acabamentos reais.

U yf 4

Interruptor para Inibir o air bag do lado do passageiro(com indicação visual)
Luz de cortesia no porta-malas
Luz de cortesia dianteira

Painel de instrumentos 3,5"

Sistema de luz "siga-me"(faróis permanecem acesos por um período de tempo após travamento das portas)
Sistema de luz "leve-me"(acendimento automático de faróis e lanternas ao destravar as portas)
Sombreiras - motorista com espelho e cobertura e passageiro com espelho
Tomada de força 12V no console central
Transmissão manual de seis velocidades

Abertura remota da tampa de combústivel
Trava elétrica das portas com acionamento na chave

Vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras com acionamento por "um toque", anti esmagamento e
fechamento/abertura automática pela chave
BANCOS

• Banco traseiro bipartido e rebatível

• Bancos dianteiros esportivos com encosto de cabeça integrado
• Bancos de tecido

• Encosto de cabeça do banco traseiro para 3 passageiros com ajuste de altura
ENTRETENIMENTO

• Conjunto de alto falantes - 4 unidades(2tweeters e 2 dianteiros)

• Rádio AM/FM stereo, MP3/WMA player, Bluetooth e entrada USB dupla(apenas carregamento)
APEAMENTO INTERNO

• riCabamento interno na cor preto "Jet Black"(Tonalidade Preta)

• Os preços podem variar de acordo com o seu Estado. Solicite sua proposta em uma das nossas
Concessionárias Chevrolet. Preço público sugerido de varejo (frete incluso). Pode variar de
acordo com a configuração e acessórios escolhidos. Os municípios do AM,AC, RO, RR,SP além
de Macapá e Santana(AP)possuem variações de preço público sugerido decorrentes da
tributação locai.
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Veículos

Compre um

Novidades

Hyundai

Vendes

Hyundai

Hyundai

HB20 NOVA

GERAÇÃO
Evolution

Motor Kappa 1.0 Manual
Branco Atlas

'Imagem do carro meramente ilustrativa.

Garantia

Total: R$79.590,00
Preço sugerido, podendo variar entre concessionárias.

Estilo exterior

Grocie frontal cascacling na cor preta com contorno preto
Faróis corn rnóscora negro
Lonternos Btack BezeI

Rodos de ligo leve de 15", modelo Vulcan,pneu5iaS/60 RI.Ç
Retrovisores externos no cor do carroceria com repetidores lalerois
Moçanelos externos na cor do carroceria

Acobomento em preto fosco ncis molduros das portos e coluno 6,exceto poro veículos no cor preto

Estilo interior

Segurança

Conforto e conveniência

Sistemo de áudio

rrocor. váíirioc p,»!;)

Garantia

o Rr.ir.íl. exceto Zoria Franca <!e Manaua e fsiaíto rieSão Paijip "r^v

Total: R$ 79.590,00

Imsgens rnf>rametit<i ilustraüvfl.s referente nos veículos HB20 <!e rmo/moítelo :Oi2/-.>!;2Z e veicules Creia lie arra. ír.rjdeic 2(j.-2/2022.0 piodutci real podo variar-n" rei,y?ic
Preços validos pata vercutos HBÍO tse ano/modeio 2022/2022 í> veículos Creta rio atici/rncriek)

FrHte !ncKi.so.

G049

Veículos

<®)HYunoni

Compre um

Novidades

Hyundoi

Hyundoi

Vendes

Hyundai

HB20 NOVA

GERAÇÃO
Evolution

Motor Kappa 1.0 Manual
Branco Atlas

'Imagem do carro meramente ilustrativa.

Garantia

Total: R$79.590,00
'Preço sugerido, podendo variar entre concessionárias.

Estilo exterior

Qrocle frontal cascading no cor preta com contorno preto
Faróis com móscora negro
Lonterrvas Black Sezei

Rodos de liga leve de l.í", modelo Vuican, pneus185/60 RIS
Retrovisores externos no cor do corroceria com repetidores laterais
Maçanetas externos rta cor do corroceria

Acobomento em preto fo-sco nos molduras dos portas ecolurua B.exceto poro veiculos na cor preto

Estilo interior

Segurança

Conforto e conveniência

Sistema de áudio

I

ivia» ^tivio^xic

fo c

App gratuito disponível em;

" - Gd5Q

Veículos
HYUnORI

Compre um

Novidades

Hyundai

Vendas

Hyundai

Hyundai

HB20 NOVA

GERAÇÃO

:

Evolution

Motor Kappa 1.0 Manual
Branco Atlas

&M:
*lmagem do carro meramer^te ilustrativa.

Garantia
i«iT)^r-títo <2a

^

Total: R$ 79.590,00
Preço sugerido, podendo variar entre concessionárias.

Estilo exterior

Grade frontal cascocling na cor preta com contorno preto
Faróis com móscoto negra
Lanternas Slack Bezei

Rodas de ligo leve de 1.S", modelo Vulcan, pneus 185/60 R1.5
Retrovisores evternos no cor do corrocsriü com lepelcdores laterais
Maçanetas externas no cor do corrocerla

Acobomento em preto fosco nos molduros dos portos e coluno B, exceto pora veículos no ccr prelo

Estilo interior

Segurança

Conforto e conveniência

Sistema de áudio
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CNPJ;76.460.526/000M6

MUNICÍPIO DE

PLANALTO

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

Planalto-Pr., 21 de fevereiro de 2022.

DE: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
Aquisição de veículos novos O KM. visando o apoio à Assistência Técnica Rural
Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas executados pela Secretaria
Municipal de Agricultura, observadas as características e demais condições
definidas no edital e seus anexos, encaminhamos:

PARA:

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

PARA:

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

PARA:

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

Cordialmente,

c. a O (\J\
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

0052
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Planalto-PR, 21 de fevereiro de 2022.

Secretaria de Finanças
Prefeita Municipal

DE:
PARA:

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando à Aquisição de veículos novos O KM,

visando o apoio à Assistência Técnica Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento
dos programas executados pela Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as
características e demais condições definidas no edital e seus anexos, expedido por
Vossa Excelência na data de 21/02/2022, 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 pelo secretário William Fernando Kegler, no valor total de R$
175.758,69 (cento e setenta e cinco mil setecentos e cinqüenta e oito reais e
sessenta e nove centavos). Sendo que o pagamento será efetuado através das
Dotações Orçamentárias:
DOTAÇOES
Conta da despesa

Funcional programátíca

Destinação de recurso

02580

11.133.20.606.2001.2057

4.4.90.52.00.00.00000

02581

11.133.20.606.2001.2057

4.4.90.52.00.00.01097

Cüiti^mente,

IJA
JONES ROBERTO KINNER
CONTADOR - C.l. RG N° 3.654.820-7 - PR

ENSON ELEMAR SCHABO
Secretário de Finanças

Xi53

j Prefeitura Municipal de Planalto - 20"j
Saldo das contas de despesa
Calculado em:21/02/2022

órgão / Unidade/PrGjeto ou ^iudade/Conta de despesa/ Fonte de recirso{ F. PADRAO/ORIG/APL/ DES/ DET )
rmmr:t

Vala aulaizaci?

Vala atualizado

Liquido empenhado

■

çj-j Emitido pa CADASTRO DE PPA, na \«fsão 5528z
• GrupodafaJedoe)efclcio/EA- Grupo da fonte de eierciciosantenaes

21/02/2022 1013:14
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EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N'' ..../2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° ..../2022

DATA DA REALIZAÇÃO: .J..J2Q22
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas
LOCAL: Prefeitura do Município de Planalto- Paraná
vwvw.comprasqovernamentais.qov.br "Acesso Identificado"

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.° 76.460.526/000116, através da Secretaria de Administração, sediado à Praça São Francisco de Assis n° 1583 centro - Planalto - Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Luiz Carlos
Boni, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, para atender á solicitação da
Secretaria Municipal de Agricultura, objetivando a Aquisição de veículos novos O KM,
visando o apoio à Assistência Técnica Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos
programas executados pela Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as
características e demais condições definidas neste edital e seus anexos.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
de 2022 às OShOOmín
UASG: 987775 - MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR

Local da Sessão Pública: wvvw.comDrasqovernamentais.aov.br

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital
e seus Anexos, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n° 10.024, de 20

de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela
Lei Complementar Federal n.° 147, de 14 de agosto de 2014 e o Decreto Municipal de n°
2727/2007 de 26/06/2007 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal
n.° 8.666 de 21 de junho de 1993.

É Pregoeira, deste Município, Carla Sabrina Rech Malinski, designada pela Portaria n°
002/2022 de 03 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná,
Edição n° 2426, de 05/01/2022.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA
SESSÃO PÚBLICA

O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa
de
preços,
será
exclusivamente
por
meio
eletrônico,
no
endereço
www.comprasqovernamentais.qov.br.

A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá

de

2022 às 09h00mln, no site www.comprasqovernamentais.qov.br, nos termos das
condições descritas neste Edital.

D

^
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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

DO OBJETO
Constitui objeto deste PREGÃO a Aquisição de veículos novos O KM, visando o
apoio à Assistência Técnica Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos
programas executados pela Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as
características e demais condições definidas neste edital e seus anexos.

Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços
eletrônicos:

wvvw.comprasqovernamentais.gov.br

e

www.planalto.pr.qov.br/licitacoes/.

A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se
ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no
Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão
as últimas.

As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor
de Licitações pelo telefone n°(046) 3555-8100/ 35558121.

As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela
Secretaria Municipal de Administração, telefone n°(46) 3555-8100.
DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA
O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, observada às

especificações técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste
Edital.

Será utilizado o modo de disputa "ABERTO", em que se inicia com a apresentação de
lances sucessivos (fase aberta), com envio final de um lance fechado pelos detentores
das melhores propostas da fase aberta (fase fechada).

DA IMPUGNAÇÀO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou
providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital,
desde que o faça com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a
abertura da sessão pública do certame.

4.1.1

As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas
em dias úteis, das 08h00 às 17h00, à Praça São Francisco de Assis, 1583,
centro, Setor de Licitações, Centro, Planalto - PR, ou encaminhadas através de
e-mail no endereço eletrônico: licitacao@planalto.pr.aov.br.
Página 2
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4.1.2

Caberá ao Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois)
dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

4.1.3

A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

4.1.4

Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de
afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização
deste PREGÃO.

A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se
tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento
original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na
hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e
possui poderes de representação da impugnante.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet,
endereçados exclusivamente ao e-mail: licitacaofSjpianalto.pr.qov.br.

4.3.1

O pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsidios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

4.4.1

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.

4.4.2

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
Poderão participar deste Pregão interessados empresas que sejam especializadas e
credenciadas (fabricantes ou concessionárias credenciadas, com base na lei federal

6729/79) cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que
estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 3, de
26 de abril de 2018.

5.1.1

As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar
do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua
Página 3
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habilitação

de

acordo

com

as

orientações

que

seguem

no

link:

www.comprasqovernamentaís.qov.br/índex.php/sícaf até o terceiro dia útil

a data do recebimento das propostas.
5.1.2

A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de
consulta ao Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão.

5.1.3

Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da
Lei n° 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014,
de 07 de agosto de 2014.

Será vedada a participação de empresas:
a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

c) enquadradas nas disposições no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações posteriores, ou ainda,
d) que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou
liquidação.
Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará "sim" ou "não", em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
5.3.1

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n.°
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus artigos 42 a 49;

5.3.2

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
definidos neste Edital;

5.3.3

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.3.4

Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a
partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
inciso XXXlll, da Constituição Federal;
Página 4
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5.3.5

Que a proposta foi elaborada de forma independente;

5.3.6

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1° e
no inciso III do artigo 5° da Constituição Federal.

DO CREDENCIAMENTO

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio www.comprasqovernamentais.qov.br. por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

6.5.1
A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente

com os documentos de habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, prospecto com as informações técnicas do
veículo, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10
deste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes
dos sistemas.

7.4

Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

7.5

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43. § 1° da LC n° 123, de 2006.

7.6

Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da
licitante, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.

7.7

Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar
rigorosamente a descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital
e seus anexos, descrevendo detalhadamente as características do objeto/serviço
cotado, informando marca/fabricante e modelo (se for o caso) em campo próprio

do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais após a vírgula.
7.8

A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
da sessão pública do Pregão.

7.9

Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive
ICMS e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens
ou da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o
Município de Planalto.

7.10 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.

7.11

Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos
de negociação e julgamento da proposta.

7.12 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após
o encerramento do envio de lances.

8

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES

IO
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No dia
de 2022 às OOhOOmin, horário de Brasília-DF, a sessão pública na
internet será aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas
eletrônicas recebidas e início da etapa de lances.

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.

8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

8.5

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.
8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item.

8.6

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.8

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser de R$ 10,00 (dez reais).

8.9

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
"ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
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A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período
de prorrogação, inclusive no caso de lances Intermediários.
8.13

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.

8.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro(a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
8.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro(a), devendo a ocorrência ser comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

8.16
Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

8.17 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
8.18 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

8.20 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro(a) persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro(a) aos
participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação.

8.21

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
8.21.1 no pais;
8.21.2 por empresas brasileiras;

8.21.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais;
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8.21.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
8.22 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.

8.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro(a) deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstas neste Edital.

8.24 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.25 O pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
8.26 Após a negociação do preço, o Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação
ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no parágrafo único do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
9.2.1

Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
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diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.5

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de não aceitação da proposta.

9.5.1

O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

9.6

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.7

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chaf a nova
data e horário para a sua continuidade.

9.8

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.

10

DA HABILITAÇÃO

10.1

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
10.1.1

SICAF.

10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
íhttps://certidoes-apf.apps.tcu.qov.br /

10.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por Intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário.

10.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.

10.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
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10.5 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:
10.5.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
10.5.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.
10.5.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução
CGSIM n° 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada á verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.6 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÒMICO-FINANCEIRA consistirá em:
10.6.1 Certidão

negativa

de

pedido

de falência

ou

recuperação iudicial ou

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à
matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a

120 (cento e vinte) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro
prazo não constar do documento.
10.7 A documentação relativa á REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em:

10.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ:
10.7.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa
ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual.
10.7.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa

da União, expedida pela Secretaria da Receita Federa! do Ministério da Fazenda;

10.7.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
10.7.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos
relacionados com o objeto licitado;

10.7.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de
Tempo de Serviço fFGTS):

10.7.7 Prova de inexistência de débitos inadimpiidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), nos termos da Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011;

O C)
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10.7.7.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s)
nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de
regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado
vencedor do certame, para regularização da documentação, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.7.7.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções cabíveis.

10.8 Deverá apresentar ainda as DECLARAÇÕES:
10.8.1 Declaração Unificada conforme modelo.(ANEXO 111);

10.8.2 Declaração de Assistência Técnica(ANEXO IV);

10.8.3 Declaração de Garantia/Fornecimento.(ANEXO V);
10.8.4 Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público
que comprove já ter entregue objeto igual ao objeto deste certame;

10.8.5 "FOLDERS", ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do veiculo
ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos
mesmos, permitindo a consistente avaliação da equipe técnica.

10.9 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição
cadastra! no SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e
atualizados.

10.9.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6° da Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 3, de 26 de abril de 2018, PODERÁ SUBSTITUIR
APENAS os documentos indicados nos subitens acima 10.5 - Habilitação
Jurídica, 10.6 - Qualificação econômico-fínanceira e 10.7 - Regularidade
fiscal e trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios apresentação.
10.9.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema

(SICAF) ou no CRC, o licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com
os demais, o documento válido que comprove o atendimento das exigências
deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvando o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno
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porte, conforme disposto na Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014.
10.9.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de
regularidade fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com
alguma documentação vencida junto ao SICAF;

10.10 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e
sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.
10.11 No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de habilitação e classificação.
10.12 O não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a
inabilitação do licitante.

10.13 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo,
e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.

10.14 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s)
para a habilitação do licitante nos remanescentes.
10.15 Constatado o atendimento ás exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

Ti

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO

11.1

Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor
oferta, item a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema
COMPRASNET, a PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o
último lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fará uso de a ferramenta "CONVOCAR
ANEXO", devendo o licitante anexar o documento utilizando o link "ANEXAR" disponível
apenas para o licitante/vencedor.

11.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02
(duas) horas, sob pena de inabilitação.
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11.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02
(DUAS) HORAS de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 7h30min
às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, contados da convocação.
11.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por
meio do e-mail: licítacao@planalto.pr.gov.br. Após o envio do e-mail, o responsável
pelo envio deverá entrar em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do email e do seu conteúdo. A pregoeira não se responsabilizará por emails que, por
qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou
navegador, tanto do Município de Planalto, quanto do emissor.
11.4.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o
prazo de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob
qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço, sendo realizado, pela
Pregoeira, o registro da não aceitação da proposta.
11.4.1.1

Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá
solicitar, dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação
do mesmo.

11.4.2 É facultado a Pregoeira ou á autoridade competente, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão
pública.

11.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta
de Preços atualizada ou não atender às exigências habilitatòrias, a Pregoeira

DESGL7\SSIFICARÁ e examinará a

proposta subsequente e, assim,

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda a este Edital.
11.5

A proposta deverá conter:

11.5.1 proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente
Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de
desclassificação da proposta;

11.5.2 preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por
extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária;

11.5.3 especificação detalhada e marca do objeto;
11.5.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.
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11.5.5 prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no
art. 69, § 2° combinado com o artigo 66,§ 4°;
11.5.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real),
com até duas casas decimais (0,00).

11.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve
atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob
pena de desclassificação.
11.5.8 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo
sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos
complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

11.5.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados
no mercado no dia de sua apresentação.
11.6 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da
PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação
serão formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido;
entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.

12

DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

12.1

A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverá ser encaminhada em

original ou cópias autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no
prazo máximo de 03 (trèsl dias úteis, contados da solicitação da pregoeira no sistema
eletrônico, no seguinte endereço: Praça São Francisco de Assis, 1583 - Centro Planalto - PR, CEP 85.750-000. Aos cuidados do Departamento de Compras, Licitações
e Contratos e a pregoeira responsável: Carla Sabrina Rech Malinski. O envelope
contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou
empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico.
12.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da
documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro
lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.

12.3 Ocorrendo a inabilitação, a pregoeira convocará o autor do segundo menor lance para
apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem
crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de

aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.
13

DOS RECURSOS
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Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante
poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recorrer.

13.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência
desse direito.

13.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a
apresentação das razões de recurso, ficando os demais liciíantes, desde logo intimados
para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.
13.4

Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, no site: www.comprasaovernamentais.qov.br

13.5 O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo

13.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco)
dias para;
13.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do
prazo estabelecido;
13.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão;

13.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;

13.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

13.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatòrio para
determinar a contratação.

13.9 Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.
14

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.1

A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve á anulação de atos anteriores
á realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.
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14.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

14.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
14.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

15

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1

Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em
primeiro lugar será declarado vencedor.

15.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação,
será examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem
de classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que
atenda a todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.
15.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pela pregoeira, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade
competente.

15.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à
aquisição do objeto licitado.

16

DO RECEBIMENTO

16.1. A empresa vencedora do certame deverá fazer a entrega do objeto licitado junto a
Secretaria Municipal de Agricultura no Município de Planalto - PR, sem custos
adicionais ao município.

16.2. A empresa vencedora deverá entregar os veículos no prazo máximo de 90 (noventa)
dias a contar da emissão de solicitação de Faturamento/Empenho por parte da
Secretaria Municipal de Finanças.
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16.3. A empresa para se habilitar ao processo licitatório deverá apresentar as certidões,
autorizações e licenças exigidas pela legislação vigente que regre a venda de veículos
novos.

16.4. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa.
16.5. Não será aceito nenhum veículo que esteja em desacordo com o solicitado pelo
departamento responsável neste termo de referência.
17

DA GARANTIA

17.1 A contratada fica obrigada a fornecer garantia de no mínimo de 36 (trinta e seis) meses.
17.1.1 Se o veículo entregue apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente
comprovados pela freqüência de manutenções corretivas realizadas em concessionárias
do fabricante, deverá ser substituído no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos. Este
prazo será contado a partir da última manutenção corretiva realizada pela fabricante,
dentro do período supracitado.
17.2. A licitante vencedora, deverá:

17.2.1.Comprovar que dispõe de assistência técnica autorizada, a uma distância rodoviária da
sede do município de no máximo 150 km, para manutenção da garantia de fábrica do

veículo. Para fins de economicidade quando da sua manutenção, assistência técnica e
revisões periódicas, dispondo de estrutura própria, instalações adequadas,
equipamentos, ferramental e equipe técnica especializada na marca.

18

DAS OBRIGAÇÕES

18.1 São Obrigações da CONTRATANTE:
18.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTFRATADA para a fiel
execução do contrato.
18.1.2 Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no decorrer da execução.
18.1.3 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com as normas orçamentárias financeiras
em vigor.
18.1.4 Definir o local de entrega da máquina.

18.1.5 Fiscalizar o cumprimento das obrigações, no que se refere à execução do objeto.
18.1.6 Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas no
veiculo.

18.2 São Obrigações da CONTRATADA:
18.2.1. O veiculo entregue deverá ser de primeira linha e estar em conformidade com as
normas em sua versão mais recente. Na entrega serão verificadas quantidades e
especificações conforme descrição do Contrato.

18.2.2. Não será aceito nenhum veiculo que esteja em desacordo com o solicitado pelo
departamento responsável no termo de referência

18.2.3. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento,
encargos trabalhistas e

previdenciários e outros custos decorrentes direta e
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indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da
contratada.

18.2.4. Entregar por sua exclusiva conta e responsabilidade e em perfeitas condições.
18.2.5. Responder por todos os vícios e defeitos dos materiais.
18.2.6. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
18.2.7. Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento
das obrigações decorrentes da aquisição.
18.2.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
18.2.9. Responsabilizar-se civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que cause ao
Município, a preposto seu ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da
execução do serviço, objeto deste termo de referência, não cabendo à Administração,
em hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes
decorrentes.

19

19.1

DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado através de transferência eletrônico para a conta bancária
da Contratada indicada pela mesma, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

19.2 A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA,

CERTIDÃO ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.
19.3 Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção
por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento
até que o problema seja definitivamente sanado.

2Õ

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS
Durante a vigência do Contrato, os valores registrados não serão reajustados.
Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto
no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

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

Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao
Departamento de Licitações e Contratos do Município de Planalto.
Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham
todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto
no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

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

20.7 Valor máximo estimado da licitação é de R$ 175.758,69 (cento e setenta e cinco
mil setecentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e nove centavos).
20.8 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são
oriundos do Convênio 557 182921041/2021 entre o Estado, por intermédio da
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o Município de
Planalto. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

Funcional programática

Destinação de recurso

02580

11.133.20.606.2001.2Q57

4.4.90.52.00.00.00000

02581

11.133.20.606.2001.2057

4.4.90.52.00.00.01097

21 DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
21.1 As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão no TERMO DE
CONTRATO, cuja minuta consta como Anexo VI deste Edital.
21.2 O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o
endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao
Contratado a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal, em até 05(cinco) dias úteis após o seu recebimento.
21.3 A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante,
será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para
retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das
vias originais prevista no item anterior.
21.4 Para a assinatura do contrato, esta deverá ser assinada pelo representante legal da
adjudicatária (diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do
contrato social e procuração, na hipótese de nomeação de procurador, e cédula de
identidade do representante.

21.5 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Administração.

22

DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1

DAS SANÇÕES POR

DESCUMPRIMENTO

DA PROPOSTA - FASE PRÉ

CONTRATUAL:
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22.1.1 À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela,
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
22.1.1.1
Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de
desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as
penalidades dos itens seguintes;
22.1.1.2
Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar,
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;
22.1.1.3
A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
22.1.1.4
10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso
de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar
de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições
estabelecidas neste Edital;

22.2

DAS SANÇÕES POR INADIMPLENCIA DO CONTRATO - FASE CONTRATUAL

22.2.1 Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que
se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações.
22.2.2A 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;
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.
22.2.3A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos.
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade,
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1%(um por cento) sobre o valor total
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias
contados da ata de sua convocação;

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição
do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
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d)0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento do objeto;
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso
por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição
do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração,
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais
sanções cabíveis;
22.2.4 Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato conforme discriminado a seguir:

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e

10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente, conforme Artigo 419 do
Código Civil.
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração e descredenciamento no SICAF, os que
incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.
22.2.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

23

DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

22.3 Fica assegurado ao Município de Planalto o direito de revogar a licitação por razões de
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interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulála em virtude de vício insanável.

22.4 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade
dos atos que diretamente dele dependam.
22.5 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

22.6 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela
Administração.

22.7 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos
que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
22.8 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público
ou aos demais interessados.

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

22.10 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de
Planalto - PR.

24

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

22.11 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na
legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n°
8.429/1992), a Lei Federal n° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que
para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção,
bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos
Municípios
do
Paraná
através
do
endereço
eletrônico
www.dlariomunicipal.com.br/amp/. e no Portal de Transparência do Município através
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do endereço eletrônico wvvw.planalto.pr.qov.br/.

22.12 As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e
não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.

22.13 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

22.14 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pela pregoeira.
22.15 Será facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento,
promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,

inclusive parecer técnico à Secretaria requerente do certame com relação aos produtos
cotados, bem como solicitar aos órgãos competentes, elaboração de parecer técnico
destinado a fundamentar a decisão.

22.16 A Pregoeira poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer
documentos, para fins de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam
irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos
princípios básicos da licitação e não gerem a majoração do preço proposto.
22.17 As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as
operações no sistema eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem
enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão, bem como será responsável
pela apresentação dos documentos solicitados nos prazos previstos.
22.18 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação
de documentação referente ao presente Edital.

22.19 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.20 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se

o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal na Prefeitura Municipal de Planalto, exceto quando explicitamente
disposto em contrário.

22.21 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem
que caiba às Licitantes direito à indenização.
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22.22 A anulação do procedimento licitatório induz a da Ata de Registro de Preços, ressalvado
o disposto no parágrafo único. art. 59 da Lei 8.666/93.
22.23 O resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPRASNET através do site
http://www.comprasgovernamentais.gov.br e estará disponível junto a Divisão de
Licitações do Município de Planalto.

22.24 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do
Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.

22.25 É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as
fases do certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e
interpretar o conteúdo destes, desobrigando totalmente o órgão licítador, por
interpretações errôneas ou inobservâncias.
22.26 A proponente deverá indicar à Pregoeira todos os meios de contato (telefone/endereço
eletrônico (e-mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente
atualizados durante todo o decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o
retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais serão considerados recebidos,
não lhe cabendo qualquer alegação de não recebimentos dos documentos.
22.27 A pregoeira não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de
Planalto, quanto do emissor.

22.28 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem enviada e emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.

22.29 Caso o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances
da sessão pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem o prejuízo dos atos realizados.
22.30 Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a
sessão pública será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h
(vinte e quatro horas), após a comunicação do fato aos participantes em campo próprio
no sistema eletrônico.

25.2 CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O
PREGÃO SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELA
PREGOEIRA VIA CHAT.

22.31 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo
indisponibilidade no Sistema Comprasnet que impeça a realização do certame na data e
horário marcado, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia
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útil subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação
do Pregoeiro em contrário.
22.32 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
22.33 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será
competente o Foro da Comarca de Capanema - PR.

22.34 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.
22.35 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
ANEXO I

Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento;

ANEXO 11
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V

Modelo Padrão de Proposta Comercial;
Modelo de Declaração Unificada;
Modelo de Declaração de Suporte Técnico
Modelo de Declaração de Garantia

ANEXO VI

Modelo de Minuta de Contrato

Planalto - PR,

de fevereiro de 2022.

LUIZ CARLOS BONI
PREFEITO MUNICIPAL

O
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EDITAL DE PREGÃO N® ....12022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° . ./2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM
OBJETO: Aquisição de veículos novos O KM, visando o apoio à Assistência Técnica
Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas executados pela
Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as características e demais
condições definidas neste edital e seus anexos

ANEXO-I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO INTERESSADO

Secretaria Municipal de Agricultura.
2. OBJETO

2.1. Aquisição de veículos novos O KM, visando o apoio à Assistência Técnica Rural
Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas executados pela Secretaria
Municipal de Agricultura, observadas as características mediante processo licitatório,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus anexos.
3. SECRETÁRIO RESPONSÁVEL
Wilitan Fernando Kegler.

4.JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO
4.1 Desmembrado de Capanema e instalado em 11 de novembro de 1963, a sede do

Município situa-se à 400 metros de altitude e a 553 Km de Curitiba. Com uma população de
13.654 habitantes, o Município de Planalto vem sendo um dos que há a persistência e
predominância de pessoas no meio rural. Pelos dados do Censo 2010, 55,6 % da população
nesse meio reside. São pequenas propriedades familiares que mantém o alicerce da
economia municipal, através da produção de milho, soja, trigo e leite, sendo esta a atividade
responsável pelo maior renda das famílias na zona rural. Porém, nos últimos anos muitos
pequenos produtores têm investido na hortifruticultura visando o fornecimento para a
merenda escolar e também à feira do produtor rural, sendo estes importantes canais de
comercialização em pequena escala, entretanto com rápida produção e consequentemente
geração de renda na propriedade.
4.2 Assim sendo, o apoio às atividades da bovinocultura de leite e hortifruticultura são

fundamentais para a geração de renda na pequena propriedade rural e consequentemente
evitar o êxodo rural.

4.3 Os veículos ora pleiteados, que serão adquiridos com o apoio da SEAB - Secretaria de
Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná, serão de grande utilidade para as visitas

.'to
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às propriedades atendidas pelos Programas Municipais de apoio aos produtores, assim
como para o transporte de insumos e material de apoio à atividade (caixas, estrados, etc.).
4.4 Para confecção do presente Termo de Referência, utilizou-se a pesquisa de preços
realizada junto a sites de concessionárias, orçamentos e Banco de Preços, também em
anexo à este termo de referencia.

5.DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:
LOTE: 1

Item Objeto

Quant.

ünid.

Valor

Valor total

unit

01

VEÍCULO AUTOMOTOR: NOVO; ZERO
QUILÔMETRO;
TIPO
UTILITÁRIO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2022;

95.146,63 95.146,63

MOTOR:

MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 88
CV UTILIZANDO ETANOL; TORQUE

MÍNIMO 12,5 KGF.M UTILIZANDO
ETANOL;
COMBUSTÍVEL
FLEX
(GASOLINA/ETANOL);
CONSUMO
MÁXIMO DECLARADO NA ETIQUETA
INMETRO NO ETANOL DE NO MÍNIMO
7,5 KM/L NA CIDADE E 8,8 KM/L NA
RODOVIA;
CARROCERIA;

UTILITÁRIO

CARROCERIA

ABERTA;

DUAS
PORTAS
LATERIAIS;
COR
^^REFERENCIAL:
BRANCA, PRATA,
OINZA
OU
PRETA; CAPACIDADE

VlÍNIMA

PARA

02

OCUPANTES;

CAPACIDADE CARGA

NA CAÇAMBA

VIÍNIMO DE 700 KG; COMPRIMENTO
VllNIMO 4400MM; LARGURA MÍNIMA
1700MM;
ENTRE-EIXOS
MÍNIMO:
2700MM

CONFORTO I SEGURANÇA:

AR
CONDICIONADO;
DIREÇÃO
HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA; VIDROS
ELÉTRICOS DIANTEIROS; SISTEMA DE

SOM COM RÁDIO E ALTO-FALANTES,
CONEXÃO
USB
E
INTERFACE
3LUET00TH; AIR-BAGS FRONTAIS;
ALARME
ANTIFURTO;
TRAVA

ELÉTRICA DAS PORTAS; SISTEMA DE
-REIOS COM ABS; JOGO DE TAPETES
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DE

AA^4V
'

BORFiACHA;

PROTETOR

DE

OARTER; VIDROS COM PELÍCULA DE
^-ROTEÇÃO PRETA (INSULFIM) COM
FRANSPARÊNCÍA MÍNIMA CONFORME

-EGISLAÇÂO VIGENTE.
GARANTIA DE FÁBRICA:

GARANTIA NO MÍNIMO DE 36 (TRINTA
E SEIS) MESES.

VEÍCULO AUTOMOTOR: NOVO; ZERO
QUILÔMETRO;
TIPO
HATCH;
ANO/MODELO MÍNIMO 2022;

UN

80.612,06 80.612,06

MOTOR:

MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80
CV UTILIZANDO ETANOL; TORQUE

MÍNIMO 10,0 KGF.M UTILIZANDO
ETANOL;
COMBUSTÍVEL
FLEX
(GASOLINA/ETANOL);

CONSUMO

MÁXIMO DECLARADO NA ETIQUETA
INMETRO NO ETANOL DE NO MÍNIMO
9,0 KM/L NA CIDADE E 10 KM/L NA

RODOVIA;
CARROCERIA:

HATCH; QUATRO PORTAS LATERIAIS;
COR
PREFERENCIAL:
BRANCA,
='RATA,
CINZA
OU
PRETA;
CAPACIDADE
MÍNIMA
PARA
05
OCUPANTES; CAPACIDADE PORTA-

VIALAS MÍNIMO DE 285 LITROS;
COMPRIMENTO
MÍNIMO
3800MM;
-ARGURA MÍNIMA 1650MM; ENTREEIXOS MÍNIMO: 2460MM
CONFORTO/SEGURANÇA:

AR
CONDICIONADO;
DIREÇÃO
HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA; VIDROS
ELÉTRICOS DIANTEIROS; SISTEMA DE
SOM COM RÁDIO E ALTO-FALANTES,
CONEXÃO
USB
E
INTERFACE
BLUETOOTH; AIR-BAGS FRONTAIS;
ALARME
ANTIFURTO;
TRAVA

ELÉTRICA
DAS
PORTAS;
CESEMBAÇADOR ELÉTRICO DO VIDRO
TRASEIRO; SISTEMA DE FREIOS COM
^BS;
JOGO
DE
TAPETES
DE
30RRACHA; PROTETOR DE CARTER;
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V/IDROS

COM

PELÍCULA

DE

^'ROTEÇÃO PRETA (INSULFIM) COM
FRANSPARÊNCIA MÍNIMA CONFORME

-EGISLAÇÂO VIGENTE.
GARANTIA DE FÁBRICA:

GARANTIA NO MÍNIMO DE 36 (TRINTA
ESEIS) MESES.

TOTAL GERAL

|

Valor total para a contratação é de R$ 175.758,69 (cento e setenta e cinco mil
setecentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e nove centavos).
OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição do CATMAT e a do Edital,
prevalecerá a descrição constante no Edital.

6.C0NDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. A empresa vencedora do certame deverá fazer a entrega do objeto licitado junto a
Secretaria Municipal de Agricultura no Município de Planalto - PR, sem custos adicionais ao
município.
6.2. A empresa vencedora deverá entregar os veículos no prazo máximo de 90 (noventa)
dias a contar da emissão de solicitação de Faturamento/Empenho por parte da Secretaria
Municipal de Finanças.
6.3. A empresa para se habilitar ao processo licitatório deverá apresentar as certidões,
autorizações e licenças exigidas pela legislação vigente que regre a venda de veículos
novos.

6.4. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa.
6.5. Não será aceito nenhum veículo que esteja em desacordo com o solicitado pelo
departamento responsável neste termo de referência.
7. GARANTIA:

7.1 A contratada fica obrigada a fornecer garantia de no mínimo de 36 (trinta e seis) meses.
7.1.1 Se o veículo entregue apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente
comprovados pela freqüência de manutenções corretivas realizadas em concessionárias do
fabricante, deverá ser substituído no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos. Este prazo
será contado a partir da última manutenção corretiva realizada pela fabricante, dentro do
período supracitado.
7.2,A licitante vencedora, deverá:
7.2.1.Comprovar que dispõe de assistência técnica autorizada, a uma distância rodoviária da
sede do município de no máximo 150 km, para manutenção da garantia de fábrica do

veículo. Para fins de economicidade quando da sua manutenção, assistência técnica e
revisões periódicas, dispondo de estrutura própria, instalações adequadas, equipamentos,
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ferramental e equipe técnica especializada na marca.

8. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela
Secretária de Agricultura desta municipalidade.
8.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação á qualidade dos serviços
executados e/ou entrega do objeto, 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 e/ou entrega, 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 e/ou entrega do objeto será a
acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado, Willian Fernando Kegler,
o qual assumirá a função de fiscal do Contrato, nos termos do art. 67 da lei n°8666/93

Planalto - PR, 18 de fevereiro de 2022.

Willian Fernando Kegler
Secretário de Agricultura

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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EDITAL DE PREGÃO N° ..../2022
PROCESSO administrativo N° ....72022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO; Aquisição de veículos novos O KM, visando o apoio à Assistência Técnica
Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas executados pela
Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as características e demais
condições definidas neste edital e seus anexos
ANEXO-II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(uso obrigatório por todas as licitantes)
(papel timbrado da licitante)
A empresa
estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob n°
, neste ato representada por
, cargo. RG
, CPF
(endereço), vem por meio desta,
apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico n° ....72022 em epígrafe que tem
por objeto a Implantação de Aquisição de veículos novos O KM, visando o apoio á Assistência

Técnica Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas executados pela
Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as características e demais condições
definidas neste edital e seus anexos, em atendimento a as Secretarias e Departamentos do
Município, conforme segue:
Item

Especificação

Marca e j

Unidade

Quantidade

Valor

XX

Unitário R$
R$

Modelo
1

XX

XX

XX

Informar Valor total R$...

A validade desta proposta é de 60(sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da

sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.
A apresentação da proposta Implicará na plena aceitação das condições estabelecidas
neste edital e seus anexos.

de 2022.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)
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EDITAL DE PREGÃO N° . ./2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° ...72022

MODALIDADE; PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM
OBJETO: Aquisição de veículos novos O KM, visando o apoio à Assistência Técnica
Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas executados pela
Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as características e demais
condições definidas neste edital e seus anexos

ANEXO -

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)
A pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná
PREGÃO ELETRÔNiCO N° ...72022

Pelo presente instrumento, a empresa
, CNPJ n°
, com sede na
através de seu representante legal infra-assinado, que:

( )Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei
Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Compiementar n° 147/14, bem assim que
inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.
*Marcar este item caso se enquadre na situação de microemoresa. emoresa de oeaueno oorte
ou cooperativa.

1)
Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal,
não empregamos 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.

2)
Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes
impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

3)
Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão
público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

município de planalto
CNPJ:76.460.526/000M6
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4)
Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de
empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993.

5)
Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6)
Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos
procedimentos licitatòrios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da
empresa é o(a) Sr.(a)
, Portador(a) do RG sob n°
e CPF n°
, cuja função/cargo
é
(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela
assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.
7)
Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura
referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo
que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail:

Telefone:()

8)
Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de
alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como
intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9)
Nomeamos e constituímos o senhor(a)
portador(a) do
CPF/MF sob n.°
, para ser o{a) responsável para acompanhar a execução
da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.° N® ..../2022 e
todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento
convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

de 2022.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)
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EDITAL DE PREGÃO N° ..../2022
PROCESSO ADIVIINISTRATIVO N° . ./2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de veículos novos O KM, visando o apoio à Assistência Técnica
Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas executados pela
Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as características e demais
condições definidas neste edital e seus anexos.

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO SUPORTE TÉCNICO

Como representante legal da empresa
inscrita no CNPJ sob o n°
CEP n°

, Fone

(denominação da Pessoa Jurídica),
com sede a Rua
, cidade de

n°
,
, Estado do

, declaro que nossa empresa dispõe de assistência técnica autorizada, a uma
distância máxima da sede do município de 200 km, objeto do Pregão Eletrônico n° ..../2022,
descritas no Anexo I do Edital, conforme a seguir relacionadas:

- Indicar a empresa e o endereço de assistência técnica autorizada, a uma distância
rodoviária máxima da sede do município de 150 km, devendo ser anexada declaração em
papel timbrado deste com reconhecimento de firma no qual o mesmo se responsabiliza
pelos serviços e prazos pactuados e que possui mecânicos treinados e dispõe de
estoque de peças para pronto atendimento sempre que for solicitado.

de 2022.

Local 0 Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)
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EDITAL DE PREGÃO N° ....12022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° ..../2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de veicules novos O KM, visando o apoio à Assistência Técnica
Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas executados pela
Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as características e demais
condições definidas neste edital e seus anexos

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA/FORNECIMENTO
A

empresa

,
com
sede
na
n°
,
C.N.P.J.
n°
, por intermédio de seu representante legal o(a)
, portador (a) da Carteira de Identidade r\°
e
, DECLARA, sob as penas da Lei, que se obriga a oferecer

Sr(a)
do CPF n°
garantia de funcionamento do veiculo, objeto deste edital, conforme constante no Anexo I do
presente Edital, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados da solicitação do veiculo,
sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados,
devendo realizar substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia,
vicio ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas
características de operação, sem qualquer ônus para a administração.

de 2022.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)
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EDITAL DE PREGÃO N® ..../2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° .. ./2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO; Aquisição de veículos novos O KM, visando o apoio à Assistência Técnica
Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas executados pela
Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as características e demais
condições definidas neste edital e seus anexos
ANEXO-VI
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE PLANALTO, com
sede à Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF
sob o n° 76.460.526/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor LUIZ
CARLOS BONI, inscrito no CPF sob o n° 747.491.029-20 e abaixo assinado, doravante
designado CONTRATANTE e de outro
, inscrita no CNPJ sob o n°
,
com sede na cidade de
neste ato representado pelo(a) Sr.(a)
portador do

CPF n°
, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas
da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência
da licitação realizada através do Pregão Eletrônico n° ..../2022, mediante as seguintes
cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente termo é Aquisição de veiculos novos O KM, visando o apoio à
Assistência Técnica Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas
executados pela Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as características e
demais condições definidas neste edital e seus anexos

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato,
assim como ao Edital n° ..../2022 - pregão eletrônico, observadas as especificações
disponibilizadas no Anexo I do referido instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda
em receber é de R$ (....), e o presente contrato não prevê atualização de valores.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao
objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como

demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações
assumidas pelo presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

)OcOi
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Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da
Nota Fiscal, acompanha das CND's FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento
definitivo do objeto, através de transferência eletrônico para a conta bancária da Contratada
indicada pela mesma.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo
cumprimento das obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55,
inciso XIII da Lei Federal n° 8.666/93.

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

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

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

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

PARÁGRAFO SEXTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no
MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo
quantitativo de serviços/materiais constantes neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o
presente edital, são oriundos do Convênio 557 182921041/2021 entre o Estado, por intermédio
da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o Município de Planalto.
Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

Funcional programática

Destinação de recurso

02580

11.133.20.606.2001.2057

4.4.90.52.00.00.00000

02581

11.133.20.606.2001.2057

4.4.90.52.00.00.01097

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. A CONTRATADA deverá ainda, manter
durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação especificadas no edital
(Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho).
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PARÁGRAFO DÉCIMO - Durante a vigência do contrato, os valores registrados não serão
reajustados.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos
casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não serão liberadas recomposições decorrentes de
inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os pedidos de recomposição de valores deverão ser
protocolados junto ao Setor de Licitação da Prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Somente serão analisados os pedidos de recomposição de
valores que contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição,
conforme disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

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

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO
PARAGRAFO PRIMEIRO- A empresa vencedora do certame deverá fazer a entrega do
veiculo licitado junto a Secretaria Municipal de Administração no Município de Planalto - PR,
sem custos adicionais ao município.
PARAGRAFO SEGUNDO- A empresa vencedora deverá entregar o veículo no prazo máximo
de 90 (noventa) dias a contar da emissão de solicitação de Faturamento / Empenho por parte
da Secretaria Municipal de Finanças.

PARÁGRAFO TERCEIRO- O prazo de vigência do presente contrato é de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, contados a partir da assinatura do mesmo.

4. CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO / OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O veículo entregue deverá ser de primeira linha e estar em
conformidade com as normas em sua versão mais recente. Na entrega serão verificadas
quantidades e especificações conforme descrição do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Não será aceito nenhum veículo que esteja em desacordo com o
solicitado pelo departamento responsável no termo de referência
PARAGRAFO TERCEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento,
descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e
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indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da
contratada.

PARAGRAFO QUARTO - Entregar por sua exclusiva conta e responsabilidade e em perfeitas
condições.
PARAGRAFO QUINTO - Responder por todos os vícios e defeitos dos materiais.
PARAGRAFO SEXTO - Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

PARAGRAFO SÉTIMO- Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para
o adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição.

PARÁGRAFO OITAVO - Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para
o adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição.

PARÁGRAFO NONO - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do contrato.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Responsabilizar-se civil e criminalmente, por todo e qualquer dano
que cause ao Município, a preposto seu ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência
da execução do serviço, objeto deste termo de referência, não cabendo à Administração, em
hipótese alguma, responsabilidade

por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes

decorrentes.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE:

As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se
pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada,
que deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o
desperdício.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional
da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de
comportamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e
complementos que promovam a redução do consumo de água e que apresentem eficiência
energética e redução de consumo.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.

PARÁGRAFO QUARTO - Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à
redução do consumo de energia e Água
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PARÁGRAFO QUINTO - Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se
fizerem necessários, para a execução dos serviços.

PARÁGRAFO SEXTO - Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando
o desperdício de água.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas
de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo
de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.

PARÁGRAFO OITAVO - Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças
religiosas, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da
empresa.

PARÁGRAFO NONO - Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de
adversidades ao meio ambiente e á saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos
serviços, como exige a Lei n° 9.985/00.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou
insumos que forem utilizados pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os
potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de
aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eíetroeietrônicos que estejam em
desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.

PARÁGFRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
PARÁGFRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por
material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando
ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu
aproveitamento;

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Colaborar para a não geração de resíduos e,
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e
a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A contratada deverá observar no que couber, durante a
execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a
fim de reduzir a impressão de documentos;
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preferencialmente a função "duplex" (frente e verso), bem como de papel confeccionado
com madeira de origem legal.
b) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em
aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes
vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Armazenar, transportar e destinar os resíduos em
conformidade com as normas técnicas especificas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e
da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer á CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao
fornecimento;

c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto
contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do
Pregão Eletrônico n° ..../2022 e da Cláusula Primeira deste instrumento;
b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional,
incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas
necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações
decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos trabalhistas;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando
o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos
mesmos;

f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar
necessário;

g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto
contratado, ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos
entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de
03 (três) dias úteis;

h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital
do Pregão Eletrônico n° ..../2022, durante a vigência do Contrato.
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CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA

PARÂGFIAFG PRIMEIRO; A contratada fica obrigada a fornecer garantia de no mínimo de 36
(trinta e seis) meses.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se o veículo entregue apresentar defeitos sistemáticos de
fabricação, devidamente comprovados pela freqüência de manutenções corretivas
realizadas em concessionárias do fabricante, deverá ser substituído no prazo máximo de
20 (vinte) dias corridos. Este prazo será contado a partir da última manutenção corretiva
realizada pela fabricante, dentro do período supracitado.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A licitante vencedora deverá comprovar que dispõe de assistência
técnica autorizada, a uma distância rodoviária da sede do município de no máximo 150
km, para manutenção da garantia de fábrica do veículo. Para fins de economicidade
quando da sua manutenção, assistência técnica e revisões periódicas, dispondo de
estrutura própria, instalações adequadas, equipamentos, ferramental e equipe técnica
especializada na marca.

CLAUSULA NONA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

PAFRÁGFRAFO PRIMEIRO - 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.

PAFIÁGRAFO SEGUNDO - 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;
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.

PARÁGF5AFO TERCEIRO - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato, sujeitará o contratado á multa de mora, que será graduada de
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acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado,
injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1%(um por cento) sobre
o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.

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

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
d) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;
e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da
última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração,
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das
demais sanções cabíveis;

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

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
llcitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem
prejuízos graves ao município.
2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores
às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

5)se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas.
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9) serão punidos com a pena de declaração de inídoneidade 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 - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE,
independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses;
a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTfRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar
ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os
prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas
obrigações contratuais.

PAFõÁGRAFO SEGUNDO: - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à
CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666, de
21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei n° 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa
do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros
referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será

feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de
documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais
do Município de Planalto - Pr, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, §

O
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1° da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
Fica assegurado ao Município de Planalto - PR o direito de revogar a licitação por razões de
interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em
virtude de vício insanável.

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

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de
indenizar pela Administração.

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

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

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

PARÁGFRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o
Prefeito Municipal de Planalto - Pr.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de
obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com
o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei
8.666/93.

b) A CONTFRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de
todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza
trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advirem de prejuízos causados a terceiros.

município de planalto
CNPJ: 76.460.525/0001-16

MUNICÍPIO DE

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

BLáNALIQ

85750-000 PLANALTO - PARANA

't^hsTA'

'

c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico,
para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo
ao Contratado a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal, em até 05(cinco) dias após o seu recebimento.

d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo
Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou
para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega
das vias originais prevista no item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992), a Lei
Federal n° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste
contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens

financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou Indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam
da mesma forma

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PARTES INTEGRANTES
As condições estabelecidas no edital n° ..../2022 - Pregão Eletrônico e na proposta
apresentada pela
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento,
independentemente de transcrição.

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização da execução do objeto contratual se dará de forma
ampla e irrestrita, competindo ao gestor e ao fiscal do contrato o seu exercício;

PAFRÁGRAFO SEGUNDO - Caberá ao gestor do contrato, o titular da diretoria de gestão de
pessoas, promoverem todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições
estipuladas neste contrato e ainda:
a) Propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades previstas neste
contrato e na legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela
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CONTRATADA;

b) Encaminhar o fato á deliberação superior, com vistas a oficiar aos órgãos públicos
competentes para adoção das medidas corretivas e punitivas aplicáveis, no caso de haver
indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao erário;

c) Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes á execução do objeto
contratado;

d) Atestar as notas fiscais e encaminhá-las á unidade competente para pagamento;
e) Promover o adequado encaminhamento, á unidade competente, das ocorrências
contratuais constatadas ou registradas pelo fiscal para fins de aplicação de penalidades e
demais medidas pertinentes;

f) Manter controles adequado e efetivo do presente contrato sob sua gestão, do qual
»

constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo
contratual, com base nas informações e relatórios apresentados pelo fiscal;
g) Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

PARÁGF^AFO TERCEIRO - Caberá ao fiscal do contrato, ao servidor Willian Fernando Kegler o
acompanhamento da recebimento do objeto da presente contratação, informado ao gestor
do contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda:

a) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinado o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos
observados;

b) acompanhar e fiscalizar o recebimento dos produtos, dirimir as duvidas que surgirem no
curso da sua vigência do contrato e de tudo dar ciência á CONTRATADA, para fiel
execução do contato durante toda a vigência do contrato;

c) sustar, recusar, mandar substituir quaisquer produtos, obras ou equipamentos, que
estejam em desacordo com as especificações técnicas, e as constantes do termo de

referencia, determinando para a correção de possíveis falhas ou substituições de produtos
em desconformidade com o solicitado:

d) conferir a execução do objeto contratual, por ocasião da entrega das notas fiscais ou
equivalentes, devendo aferir os produtos, quando executado satisfatoriamente, para fins de
pagamento;

e) exigir o cumprimento de todos os itens constantes do anexo I do edital, da proposta da
CONTRATADA e das cláusulas deste contrato; e

f) solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que: comprometa a
perfeita execução do contrato; crie obstáculos á fiscalização; não corresponda ás técnicas
ou as exigências dlsciplinares do órgão; e cujo comportamento ou capacidade técnica

sejam inadequados á execução do contrato, que venha causar embaraço á fiscalização em
razão de procedimentos incompatíveis com o exercício de sua função.

PARÁGRAFO QUARTO - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, pelos danos causados ao CONTF?ATANTE ou a

terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empregados ou prepostos.

PARÁGRAFO QUINTO - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da
CONTRATANTE, não elide nem diminui a responsabilidade da CONTFRATADA quanto ao
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cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a
quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão co-responsabilidade da
CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

PARÁGRAFO SEXTO - Ao contratante não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos
considerados inadequados pelo gestor.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Por força do contido no art. 68, da Lei n°. 8.666/93, a contratada, por
ocasião da assinatura do contrato, deverá indicar preposto, aceito pelo gestor deste
contrato, para representá-la sempre que for necessária.

PARÁGRAFO OITAVO - Ao preposto da contratada competirá, entre outras atribuições:
a) Representar os interesses da CONTRATADA perante o CONTRATANTE;
b) Realizar os procedimentos administrativos junto ao CONTRATANTE;

c) Manter o CONTRATANTE informado sobre o andamento e a qualidade dos produtos;
d) Comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato
com os esclarecimentos julgados necessários;

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico
de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se
por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do
mesmo a Comarca de Capanema, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de

domicilio da CONTRATADÁ, que em razão disso é obrigada a manter um representante com
plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste
referido foro.

Planalto - Pr

PREFEITO MUNICIPAL

de

de 2022.

CONTRATADA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
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TERMO DE CONVÊNIO N** 557/2021 QUE

CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ,
POR SUA SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO -

SEAB, E O MUNICÍPIO DE PLANALTO,
VISANDO

OBJETIVOS

DE

INTERESSE

COMUM, PARA IMPLEMENTAÇÃO DE
PROJETO PREVISTO NO DECRETO N°

7973/2021

QUE

INSTITUIU

O

PLANO

PARANÁ MAIS CIDADE II - PPMC II.

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

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA, domiciliado nesta Capital e o MUNICÍPIO DE
PLANALTO, inscrito no CNPJ n° 76.460.526/0001-16, com sede na PC São

Francisco de Assis, n° 1583, CEP 85.750-000, de ora em diante denominado
simplesmente CONVENENTE, neste ato representado pelo Chefe do Poder
Executivo, LUIZ CARLOS BONI, residente e domiciliado no município de Planalto Estado do Paraná, em consonância com o contido no protocolado n® 18.292.104-1,
resolvem celebrar este Convênio, nos termos do Decreto Estadual n° 7973 de 28 de

junho de 2021, que será regido pelas disposições da Lei Estadual n° 15.608/2007,

além do contido na Resolução n° 028/2011-TCE-PR, regulamentada pela Instrução
Normativa n° 061/11 de 16/12/2011, ou outras que venham a substituí-las,
subsidiariamente, no disposto na Lei n.° 8.666/1993, na Lei Complementar Federal
n° 101/2000, pela Lei n° 8.429/1992 e pelo Decreto Estadual n° 4.189/2016,

celebram o presente Convênio, mediante as seguintes cláusulas e condições:
^

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.Constitui objeto deste Convênio a conjugação de esforços na implementação de
ações que integram o Plano Paraná Mais Cidades íl - PPMC II, visando o
desenvolvimento rural sustentável em benefício da agricultura familiar, mediante a
aquisição de um veículo utilitário 02 portas, um veículo para 05 passageiros —

05 portas, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho, parte integrante
e indissociável deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS
2. integram este Convênio, independente de transcrição, o Plano de Trabalho
aprovado pelas autoridades competentes, bem como os documentos constantes do
Protocolado n° 18.292.104-1.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3. O presente Convênio terá vigência de 12 (doze) meses, com início na data da

publicação de seu extrato na Imprensa Oficial Estadual, podendo ser prorrogado nos
termos da lei, mediante termo aditivo.
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CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES
4.1. Compete ao CONCEDENTE:

4.1.1.Realizar o acompanhamento, a fiscalização, o controle, a supervisão e a
avaliação do cumprimento do objeto deste convênio, por meio de análise de
relatórios acerca do seu processamento, diligências e visitas in loco, comunicando
ao CONVENENTE quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos

públicos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, bem como suspender a
liberação de recursos, fixando prazo para saneamento ou apresentação de
informações e esclarecimentos;

4.1.2.Liberar os recursos financeiros em obediência ao cronograma de desembolso
constante do Plano de Trabalho, que guardará consonância com as metas, fases ou
etapas de execução do objeto deste convênio;

^

4.1.3.Exigir do CONVENENTE a apresentação de toda a documentação necessária,
com prazo de validade vigente, para a transferência de recursos;

4.1.4.Realizar o registro e controle dos recursos repassados, inclusive junto ao
Sistema Integrado de Transferências - SIT do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná - TOE/PR;

4.1.5.Analisar e aprovar as prestações de contas parciais e final dos recursos
aplicados na consecução do objeto deste convênio;

4.1.6.Notificar ao CONVENENTE, quando não apresentada a prestação de contas
dos recursos aplicados ou quando constatada a má aplicação dos recursos públicos
transferidos, e instaurar, se for o caso, a Tomada de Contas Especial.

^•'1-7.yalidar o termo de recebimento provisório e definitivo do objeto deste
Convênio, emitido pelo Convenente;

4.1.8.Emitir termo de objetivo atingido do presente Convênio;

4.1.9.Praticar os demais atos necessários ao cumprimento do objeto deste
Convênio, podendo inclusive constituir comissão especial para acompanhamento de
sua execução;

4.1.10.Designar, em ato específico, o fiscal da transferência, dando cumprimento ao
contido na Resolução n° 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e suas
alterações posteriores;

4.1.11.Publicar, no Diário Oficial do Estado, o extrato do presente instrumento até
quinto dia útil seguinte ao de sua assinatura e dos eventuais aditivos, se houver.
4.2. Compete ao CONVENENTE:

4.2.1.Cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de

Trabalho, as exigências legais aplicáveis, além das disposições deste convênio,
adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste convênio;
4.2.2.Utilizar os recursos financeiros de acordo com o Plano de Trabalho e em
conformidade com os procedimentos legais;

4.2.3.Previamente ao repasse dos recursos previstos no Plano de Trabalho,
apresentar ao CONCEDENTE, prova de regularidade com a Fazenda Nacional,
incluindo prova de regularidade relativa à Seguridade Social, com a Fazenda
Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Liberatória junto ao Tribunal de Contas
do Estado e consulta ao CADIN;
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4.2.4.Manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convênio em
caderneta de poupança específica, aberta na instituição financeira contratada pelo
CONCEDENTE, inclusive os resultantes de eventual aplicação no mercado
financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, em
conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu
objeto;
4.2.5.Proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento na contapoupança específica vinculada a este convênio, em conformidade com os prazos
estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;
4.2.6.Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos
financeiros fixados neste instrumento, indicados na Cláusula Quinta;
4.2.7.Efetuar as prestações de contas parciais e final ao CONCEDENTE, na forma
estabelecida neste convênio;

4.2.8.Efetuar as prestações de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do

^

Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências, conforme
Resolução n.° 28/2011, alterada pela Resolução n.° 46/2014, e Instrução Normativa
n.° 61/2011, todas desse órgão de controle;

4.2.9.lnformar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado
de Transferências - SIT, conforme a Resolução n° 028/2011 e Instrução Normativa n°
61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná -TCE/PR;

4.2.10.Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos,
irregularidade na execução e gestão financeira deste convênio, comunicando tal fato
ao CONCEDENTE;

4.2.11.Restituir ao CONCEDENTE o valor transferido, atualizado monetariamente

desde a data do recebimento, acrescido de juros na forma da legislação aplicável
aos débitos junto à Fazenda Estadual:

a) quando não for executado o objeto deste instrumento;

b) quando não forem apresentadas as prestações de contas no prazo estabelecido;
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.

4.2.12.Restituir ao CONCEDENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a
^

contar da conclusão do objeto, denúncia, rescisão ou extinção deste convênio, os
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas das
aplicações financeiras realizadas, devidamente atualizados, sob pena de imediata
instauração de tomada de contas especial, providenciada pela autoridade
competente do CONCEDENTE;

4.2.1 S.Manter atualizada a escrituração contábil relativa à execução deste convênio,
para fins de fiscalização, acompanhamento e de avaliação dos recursos obtidos;
4.2.14.Prestar ao CONCEDENTE, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos
sobre a aplicação dos recursos financeiros recebidos por força deste convênio;
4.2.15.Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos;

4.2.16.Responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto
deste convênio, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária do

CONCEDENTE a inadimplência do CONVENENTE em relação aos referidos
pagamentos;

4.2.17.Responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e
administrativa pela execução do objeto deste convênio, em especial pela utilização
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do(s)

equipamento(s)

adquirido(s)

com

os

recursos

transferidos

pelo

CONCEDENTE;

4.2.1 S.Manter, para fins de controle e fiscalização do CONCEDENTE, a guarda dos
documentos originais relativos à execução deste convênio, pelo prazo de 10 (dez)
anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas;
4.2.1 S.Manter, durante a execução do objeto deste convênio, todos os requisitos
exigidos para sua celebração;
4.2.20.Franquear aos agentes da Administração Pública, do Controle Interno e do
Tribunal de Contas, livre acesso aos processos, aos documentos e às informações
relacionadas a este convênio, bem como aos locais de execução do respectivo
objeto;

4.2.21.Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência
aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade
administrativa, cientificar ao Ministério Público;

4.2.22.Exibir as marcas do Governo do Estado do Paraná, SEAB e do Município, de
acordo com os padrões de identidade visual fornecidos pelo CONCEDENTE, após
assinatura do convênio, sendo vedado aos partícipes a execução de ações previstas
no Plano de Trabalho com aplicação das logomarcas institucionais no ano eleitoral,
nos 03 (três) meses que antecedem o pleito até o término das eleições (2° turno, se
houver), e a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridade ou servidores públicos;
4.2.23.Não autorizar o pagamento antecipado ou adiantamento pelo fornecimento de
bens e ou serviços ainda não entregues, com recursos deste Convênio;
4.2.24.Não repassar, ceder ou transferir a execução do objeto do presente convênio;
4.2.25.Providenciar o credenciamento junto ao Cadastro Unificado de Fornecedores
do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços da Secretaria de Estado da
Administração e Previdência, a teor do art. 4°, incs. I e II do Decreto n° 9762/2013;
4.2.26.Assegurar a observância da vedação imposta pelo art. 7° do Decreto n° 2485,
de 21 de agosto de 2019, no respeitante à execução do objeto deste Convênio;

^

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1. Para a execução do objeto deste Convênio os recursos somam o valor total de

R$ 177.790,00 (cento e setenta e sete mil, setecentos e noventa reais), cabendo
à CONCEDENTE a importância de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), e, a
título de contrapartida financeira, cumprirá ao CONVENENTE o valor de R$
62.790,00 (sessenta e dois mil, setecentos e noventa reais), que serão alocados
de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho.
5.1.1. Na hipótese de o objeto deste Convênio vir a ser alcançado com a utilização
parcial dos recursos financeiros postos à disposição pelos partícipes
(CONCEDENTE e CONVENENTE), conceder-se-á, para todos os efeitos, a mesma
proporcionalidade de participação, tendo como parâmetro os valores estabelecidos
no caput desta Cláusula.

5.1.2. O montante financeiro repassado não poderá ser aumentado, salvo quando
houver ampliação do objeto capaz de justificá-lo, formalizada mediante aditivo e
condicionada á apresentação e prévia aprovação de detalhado Plano de Trabalho
adicional á comprovação da execução das etapas anteriores.

..
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CLÁUSULA SEXTA - DAS FONTES DE RECURSOS
6.1.CONCEDENTE

O valor repassado pelo CONCEDENTE correrá à conta da Dotação Orçamentária
6502.20.608.04.6257 - Fortalecimento da Agricultura Familiar, Natureza de
Despesa 4440.4201 - Auxílios a Municípios, Fonte de Recursos 100 - Ordinário
não vinculado, pré empenhado sob n° 21001494, em 08/12/2021.
6.2. CONVENENTE

A contrapartida financeira de responsabilidade do CONVENENTE correrá à conta da

Dotação Orçamentária: 11.133.20.606.2001.2057 - Pavimentação e Restauração
de Estradas Municipais, Natureza de Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos
e Material Permanente, Fonte de Recursos 000- Recursos Ordinários Livres.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA LIBERAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS
RECURSOS

7. Os recursos do CONCEDENTE e a contrapartida do CONVENENTE,destinados à
execução do objeto deste Convênio, serão transferidos em conta específica aberta
em Banco Oficial, vinculada ao presente instrumento, onde serão movimentados na
forma da legislação própria.
7.1. O CONVENENTE deverá providenciar a abertura de conta bancária de
poupança, em instituição financeira oficial, para aplicação dos recursos transferidos
pelo CONCEDENTE,em conformidade com o estabelecido na subcláusula 7.3;

^

7.2. A liberação dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das
despesas somente poderão ter início após a aprovação do Plano de Trabalho, a
assinatura deste convênio e a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado.
7.3. Os recursos transferidos em decorrência deste convênio, bem como os
rendimentos de aplicações financeiras, enquanto não utilizados, serão
obrigatoriamente aplicados pelo CONVENENTE em conta poupança, se a previsão
de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de
curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública,
quando a utilização desses recursos se verificar em prazos menores que um mês.
7.4. Os rendimentos das aplicações financeiras serão aplicados no objeto do
presente convênio, desde que obtida a expressa autorização do CONCEDENTE,
sujeitando-se às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os
recursos transferidos.

7.5. Toda a movimentação de recursos, no âmbito do convênio, será realizada

mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à
obrigatoriedade de depósito em conta bancária de sua titularidade, inclusive àquelas
decorrentes de pagamentos, pelo CONVENENTE, a credores de despesas com
previsão exclusiva no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA OITAVA - DA OBRIGATORIEDADE DE REGULARIDADE FISCAL
8.1. Na forma do parágrafo único do artigo 1° da Lei Estadual n° 19.206/2017,
cumprirá ao CONVENENTE, quando da celebração do Convênio e na assinatura de
aditamentos de valor, apresentar as seguintes certidões válidas:
i) Certidão de Regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e
Contribuição Previdenciária (art.136, inc. IV, da Lei Estadual n° 15.608/2007);

ii) Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (art.136, inc. IV, da Lei Estadual
n° 15.608/2007);

.
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iii) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS (art.136, inc. IV, da Lei
Estadual n° 15.608/2007);

iv) Certidão Negativa para Transferências Voluntárias (art.25, § 1°, IV, "a", da Lei
Complementar 101/2000);

v) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (art.289, do
Regimento Interno do TCE/PR e art.3°, inc. IV, da Instrução Normativa n°
61/2011 do TCE/PR);

vi) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (art.3°, inc. X, da Instrução Normativa
61/2011 do TCE/PR);

8.2. À vista das determinações da Lei Estadual 18.466/2015 e do Decreto n°
1933/2015, o CONVENENTE não poderá apresentar restrição cadastral junto ao
Cadastro de Informativo Estadual — CADIN por ocasião da celebração do Convênio
e de aditamento de valor.

8.3. A preceder a celebração do Convênio, o CONVENENTE deverá cadastrar-se

^

junto ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais,
Obras e Serviços — GMS, a teor do artigo 4°, incisos I e II do Decreto Estadual n°
9762/2013.

CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
9. O objeto deste convênio será executado fielmente pela SEAB e pelo
CONVENENTE, de acordo com as cláusulas convencionadas e as normas de

regência, respondendo cada um dos partícipes pelas conseqüências de sua
inexecução total ou parcial.

9.1. É expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de
nulidade do ato e de responsabilidade do agente, para:
9.1.1. Pagamento de taxa de administração ou outras formas de remuneração ao
CONVENENTE;

9.1.2. Transpasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do
convênio;

9.1.3. Pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, salvo nas
hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
^

9.1.4. Finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

9.1.5. Pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior à sua
vigência;

9.1.6. Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive,
referentes a pagamentos ou recolhimento fora dos prazos;
9.1.7. Pagamento de despesas de publicidade;

9.1.8. Pagamento de contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas;
9.1.9. Pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do
convênio;

9.1.10. Transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer
entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um
círculo restrito de associados ou sócios;

9.1.11. Transferir recursos a quaisquer órgãos ou entidades que não figurem como
partícipes deste instrumento ou a conta que não esteja vinculada ao convênio.

9.2. As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios
de despesas deverão ser emitidos em nome do CONVENENTE, devidamente
identificados com o número deste convênio.

9.3. Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos
recursos ou outras pendências de ordem técnica, obriga-se o CONCEDENTE a
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notificar, de imediato, o CONVENENTE e a suspender a liberação de eventuais
recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentação de
informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO
10.1. A fiscalização e a supervisão do ajuste serão instrumentalizadas mediante os
seguintes documentos:

a)Plano de Trabalho vinculado ao Convênio;

b)Termo de Acompanhamento e Fiscalização, emitido na ocasião da averiguação
in loco da autoridade competente, consistente de relatório pormenorizado no qual
serão anotados as ocorrências e os resultados de qualquer verificação sobre as
atividades desenvolvidas, como também as condições em que se encontra a
execução do objeto. O referido Termo será expedido no mínimo uma vez a cada

dois meses ou sempre que houver intervenção do servidor fiscal competente,
consoante avaliação técnica ou determinação de autoridade superior;

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

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

percebidos e verificáveis do atingimento do interesse público.

e) Relatório Circunstanciado sobre a execução do objeto da transferência,
contendo, no mínimo, o seguinte:

e.1) histórico de acompanhamento da execução do termo de transferência,
apontando eventuais suspensões de repasse, a motivação das suspensões e as
medidas saneadoras adotadas;

e.2) manifestação conclusiva do órgão CONCEDENTE sobre a regularidade da
aplicação dos recursos, considerando o cumprimento dos objetivos e das metas,
a observância às normas legais e regulamentares penitentes e às cláusulas
pactuadas;

^

e.3) a qualidade do serviço prestado ou da obra executada;

e.4) a avaliação das metas e dos resultados estabelecidos pelo termo de
transferência, contendo um comparativo analítico entre a situação anterior e a
posterior à celebração do termo.

10.1.1. Fica designado, pelo CONCEDENTE, como fiscal deste convênio, o
servidor Gilberto César Wust da Silva, conforme ato publicado no Diário Oficial

do Estado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do convênio e
dos recursos repassados.

10.2. Fica designado, pelo CONCEDENTE, como GESTOR deste convênio o

Chefe do Núcleo Regional de Francisco Beltrão, designado por ato publicado
no Diário Oficial do Estado, a quem competirá as seguintes atribuições:
a) Cuidar para que a documentação do convênio esteja em conformidade com a
legislação aplicada, desde a sua proposta, até a aprovação da prestação de
contas;

b) Ensejar as ações para que a execução física e financeira do convênio ocorra
conforme previsto no Plano de Trabalho;

c) Acompanhar a execução do Convênio responsabilizando-se conjuntamente
com o Servidor Fiscal pela avaliação de sua eficácia;

10
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d) Atuar com interlocutor do órgão responsável pela celebração do Convênio;
e) Controlar os saldos dos empenhos do Convênio;

f) Prestar, sempre que solicitado, informações sobre a execução do Convênio;
g) Controlar os prazos de prestação de contas do Convênio, bem como efetuar
análise e encaminhar ao Ordenador de despesas para aprovação;
h) Zelar pelo cumprimento integral do convênio;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES
11.1. O CONVENENTE deverá observar, quando da contratação de terceiros
vinculada à execução do objeto deste convênio, as disposições contidas nas Leis n°
8.666/1993 e n° 10.520/2002, na Lei Estadual n° 15.608/2007 e demais normas
pertinentes às licitações e contratos administrativos.

11.2. O CONVENENTE deverá apresentar relatório ao gestor do convênio contendo,
no mínimo:

a) cópia do edital de licitação;
b) as atas decorrentes da licitação;
c) as propostas decorrentes da licitação;

d)os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitação;
e) declaração expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as
disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório.
11.3. A celebração de contrato entre o CONVENENTE e terceiros não acarretará

solidariedade direta ou subsidiária da SEAB, vínculo funcional ou empregatício com
este e, tampouco, a transferência de responsabilidade pelo pagamento de encargos
civis, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de
outra natureza.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
12. Este Convênio poderá ser alterado por termo aditivo, por meio de proposta formal do
CONVENENTE, com as justificativas pertinentes, em tempo hábil para as devidas

análises do CONCEDENTÉ,vedada a modificação da natureza de seu objeto.
12.1. Qualquer alteração será precedida de parecer técnico elaborado por servidor
que possua habilitação para se manifestar sobre a questão.

12.2. O valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do
objeto capaz de justifica-lo, dependendo de apresentação e aprovação prévia pela
SEAB de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas
anteriores e com a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado por termo
aditivo.

12.3. Os aditamentos serão seqüencialmente numerados, admitindo-se Termos de

Apostilamento nas hipóteses de simples alteração na indicação dos recursos
orçamentários e de substituição de servidor fiscal e/ou gestor do convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
13. As prestações de contas parciais do CONVENENTE ao CONCEDENTE

deverão ser apresentadas a cada 12 doze) meses, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados do encerramento daqueles meses, por intermédio do
Sistema Integrado de Transferências - SIT-TCE/PR, compondo-se, além dos
documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:
a) Relatório de execução físico-financeira;

b) Relatório de execução da receita e despesa;

Gill
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c) Relatório dos pagamentos efetuados, acompanhando-se das notas e
comprovantes fiscais, os quais deverão conter: data, compatibiiidade entre o
emissor e os pagamentos efetuados, vaior, aposição de dados do
CONVENENTE e número do convênio;
d) Relação dos bens adquiridos com recursos dos convênios;
e) Cópia do extrato da conta bancária específica;

^

f) Parecer jurídico quando do lançamento do edital de licitação;
g) Publicação do aviso de licitação, se ocorreu o procedimento;
h) Cópia da Ata de juigamento da licitação;
i) Parecer jurídico da homologação do certame;
j) Cópia do despacho adjudicatório e homologatório de licitações realizadas ou
justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo
embasamento iegai, quando se tratar de contratação direta admitida por lei;
13.1. Quando não houver a prestação de contas parcial, que comprove a boa e
regular aplicação da parcela anteriormente recebida, serão retidas as parceias
seguintes até o saneamento da impropriedade.
13.2. A prestação de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos

rendimentos das aplicações deverá ser apresentada no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados do término do bimestre de sua vigência, compondo-se, além dos
documentos apresentados para liberação dos recursos:
a) Reiatório de cumprimento do objeto;

b) Notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data de documentos,
compatibiiidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de
dados do CONVENENTE e número do convênio;

c) Comprovação de que prestou contas parciais e final ao Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências,

conforme Resoiução n° 28/2011, alterada pela Resolução n° 46/2014 e Instrução
Normativa n°, 61/2011, todas do referido órgão de controle;
d) Comprovante da devolução do saldo de recursos, quando houver.

^

13.3. Quando as prestações de contas não forem encaminhadas nos prazos
estabelecidos neste convênio, o CONVENENTE terá o prazo máximo de 30 (trinta)
dias para a devolução dos recursos, incluídos os rendimentos de aplicação,
atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma de lei.

13.4. Se, ao término dos prazos estabelecidos, o CONVENENTE não prestar contas
ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou ao CONCEDENTE, esta comunicará

o fato ao órgão competente, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial
e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de
responsabilização solidária.

13.5. O Gestor deste Convênio emitirá parecer técnico de anáiise das prestações de
contas apresentadas ao CONCEDENTE.

13.6. O CONCEDENTE terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do
recebimento, para analisar as prestações de contas, com fundamento nos pareceres
técnicos expedidos pelas áreas administrativas competentes.

13.7. No âmbito da Administração Pública, a autoridade competente para aprovar ou
desaprovar as contas do CONVENENTE será a autoridade competente para assinar
este instrumento.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL
DE CONTAS

14. A prestação de contas ao CONCEDENTE, tratada na Cláusula precedente, não
prejudica o dever do CONVENENTE de prestar contas aos órgãos de controle
externo, em especial ao Tribunal de Contas do Estado, conforme Resolução n°
28/2011, alterada pela Resolução n° 46/2014, e Instrução Normativa n° 61/2011,
todas do referido órgão de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS BENS REMANESCENTES
IS.São bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos
financeiros deste convênio, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se
incorporam.

15.1. Os bens remanescentes serão de propriedade do CONVENENTE e gravados
^

com cláusula de inalienabilidade, devendo reverter ao CONCEDENTE na hipótese de
desvio de finalidade no seu uso.
15.2. Os bens remanescentes deverão, enquanto servíveis, ser utilizados para outras

atividades em prol da agricultura familiar ou, caso não seja possível, outra destinação
com prévia autorização pelo CONCEDENTE.

15.3. Após o transcurso do prazo de vigência deste Convênio, somente mediante

declaração de inservibilidade do bem, por comissão de servidores constituída pelo
CONVENENTE,ficará sem efeito a cláusula de inalienabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO DEVER DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO
16. Os comprovantes originais das despesas serão mantidos em arquivo, em boa
ordem, com observância do consignado no parágrafo único do art. 20, da Instrução
Normativa n° 61/2011 do TCE/PR, no próprio local em que forem contabilizados, à
disposição dos órgãos de Controle Externo e Interno, pelo prazo de 10 (dez) anos,
contados do dia útil subsequente ao da apresentação de contas.

16.1. O dever de guarda e conservação de que trata o caput não exime o

CONVENENTE do dever de inserir regularmente no Sistema Integrado de
Transferências-SIT do TCE/PR, as informações e documentos relacionados ao
^

presente Convênio, como também aqueles exigidos pela Resolução n° 28/2011 TCE/PR.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO
17. Este ajuste poderá ser:

17.1. Denunciado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ficando os
partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que
participaram voluntariamente do convênio;

17.2. Rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b)inadimplemento de quaisquer das cláusulas convencionadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em
qualquer documento apresentado;

c) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de
Tomada de Contas Especial.

17.3. A rescisão do convênio dá ensejo a instauração de Tomada de Contas

Especial, para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do
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dano e, inclusive, a devolução dos recursos incluídos os rendimentos de aplicação,
atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICIDADE
18. A eficácia deste Convênio ou de seus aditamentos fica condicionada à

publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser
providenciada pelo CONCEDENTE, na forma do art. 110 da Lei Estadual n°
15.608/2007.

18.1. O CONCEDENTE notificará, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da
publicação, a celebração deste Convênio ao Presidente da Câmara Municipal do
CONVENENTE, competindo a este notificar aos demais membros da Casa
Legislativa, facultada a comunicação por meio eletrônico.

18.2. O CONCEDENTE e o CONVENENTE deverão disponibilizar, por meio da
intemet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao
extrato deste Convênio, contendo, ao menos, o objeto, a finalidade, os valores e as
datas de liberação e detalhamento na aplicação dos recursos, bem como as
contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, ou inserir "link" em sua
página eletrônica oficial que possibilite acesso direito ao portal de convênios.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

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

E, por assim estarem devidamente justos e acordados, os partícipes firmam o
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02
(duas)testemunhas abaixo assinadas.
Curitiba, 13 de dezembro de 2021.

Norberto Anacleto Ortigara

Luiz Carlos Boni

Secretário de Estado

Prefeito de Planalto

Testemunhas:

1. Denise Chiapettí Adamchuk
Chefe do NR de Francisco Beltrão

2. Marcelo Felipe Schmitt
Testemunha do Município
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PARANÁ

PARECER jurídico

Senhor Prefeito,

1.
Trata-se de procedimento lidtatório, na modalidade Pregão eletrônico,
com vistas à contratação de empresa para o fornecimento de automóvel zero km,
modelo utilitário para a Secretaria de Agricultura do Município de Pianaito-PR, cujas
especificações estão estabelecidas em solicitação datada de 18 de fevereiro de
2022, conforme especificações do Termo de Referência.
2.
A pesquisa de preços fora realizada junto ao site de 04 (quatro)
fornecedores, bem como Banco de Preços.

3.

Os autos foram devidamente paginados, não havendo o número do

pregão eletrônico a ser realizado.

4.
O procedimento iicitatório encontra-se instruído com os seguintes
documentos, no que importa à presente análise:
a) Termo de referência;
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 21 de fevereiro de
2022;

c) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 21 de
fevereiro de 2022;
d) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato;

5.
Na seqüência, em data de 25 de fevereiro de 2022, o processo foi
remetido a esta Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da
minuta de editai elaborada e minuta do contrato, prescrita no art. 38, parágrafo
único, da Lei no 8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA

municipalidade no controie interno da iegalidade dos atos administrativos
praticados na fase preparatória da licitação.
ANALISE jurídica

I.

DA ADEQUAÇAO DA MODALIDADE LICITATORIA ELEITA

6.
O pregão consiste em modalidade de licitação instituída pela Lei n°
10.520/2002, para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.

7.
Nos termos do parágrafo único do art. 1° do referido diploma legaF,
são considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo editai, por meio de
especificações usuais no mercado.
8.

No caso vertente, pressupõe-se correta a aquisição dos bens

pretendidos com o presente certame, o que viabiliza a adoção do pregão como
modalidade licitatória e o exame dos demais aspectos jurídicos relativos ao certame
proposto.

9.
Na hipótese, a Administração,, acertadamente^ optou
utilização do pregão eletrônico.

pela

10.
Considere-se também, no que concerne especificamente ao Sistema
de Registro de Preços-SRP, que, a par da modalidade concorrência prevista no art.
15, §3°, inc. I, da Lei n° 8.666 de 1993, o art. 11 da Lei n® 10.520, de 2002^
admitiu a utilização do Pregão para a efetivação do registro de preços para eventual
contratação de bens e serviços comuns.
11.
Importante ressaltar que o Decreto n° 7.892/2013, que regulamenta o
SRP, em seu art. 3°, capuí, fez previsão no mesmo sentido, de maneira que se

pode concluir que a utilização do pregão para registro de preços de bens comuns é
a modalidade licitatória compatível com a legislação pertinente.
12.
Por fim, o artigo 2° do Decreto n® 7.892, de 2003 enumera as
situações nas quais deverá ser adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro
de Preços. Tais hipóteses não são exaustivas, dependendo a utilização de referido
sistema mais do atendimento ao interesse público do que do enquadramento
preciso em uma delas.

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO

' Art. \° da Lei n° 10.520/2002: ^''Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de
pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.'"
Art. 11.

As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federa! e dos Municípios, quando efetuadas pelo

sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento especifico.
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13.

O pregão é regido pela Lei n® 10.520/2002, o Decreto n° 3.555/2000,

e, subsidiariamente, a Lei no 8.666/93.

14.
Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação
foram estabelecidos no art. 3° da Lei no 10.520/2002, que assim dispõe:
I - a autoridade competente justificará a necessidade de
contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções
por inadimpiemento e as cláusulas do contrato, inclusive com
fixação dos prazos para fornecimento;
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara,
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem a competição;
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das

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

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

15.

A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução

dos autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame, ou, se
for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas pela
Administração.
2.1.

Da justificativa da contratação

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

Lei n° 10.520/2002, art. 3°, I; Decreto n° 3.555/2000, art. 8^ III a.
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18.
Verifica-se, ainda^ a necessidade de chancela da autoridade
competente à justificativa apresentada^ a fim de que se possa considerar
atendida a exioência normativa neste quesito^ ao menos no oue tanoe aos
seus aspectos iurídico-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 r\° 10.520/2002 (art. 3°, I) determina também que a autoridade
competente
estabeleça,
de
modo
motivado,
as
exigências
de
habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por
inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos
na minuta do edital e do contrato administrativo.

2.2. Do Termo de Referência e da definição do objeto
21.
O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do pregão
e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeto que se pretende
licitar, como a sua descrição detalhada, o orçamento estimativo de custos. Deve

propiciar a avaliação do custo pela Administração, a definição dos métodos, a
estratégia de suprimento e o prazo de execução contratual.

22.
Em atendimento à exigência legal, o termo de referência fora
devidamente juntado aos autos deve ser chancelado pelo Prefeito Municipal, eis que
ainda não há autorização para a contratação.
23.
Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8°, III, "a" do
Decreto no 3.555/2000 que balizará a definição do objeto do certame pela
autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (no 10.520/2002). Nos autos,
percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital.

24.
Para a licitude da competição, impende também que a definição do
objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades do
Município, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessários, capazes
de conduzir à limitação da competitividade do certame. Registre-se que não
Incumbe à Procuradoria avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter
inentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o
cumprimento deste requisito.

25.
Convém lembrar que o art. 7°, § 4° da Lei n° 8.666/93, veda a
inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem
previsão de quantidades. Em atenção ao preceito legal, a correta definição do
objeto impõe a apresentação dos quantitativos estimados para a licitação, de forma
justificada, mesmo que sucintamente.
PARECER JURÍDICO
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26.
2.3.

Ao que tudo indica, tal requisito foi atendido.
Da pesquisa de preços e do orçamento estimado

27.
A especificação clara e precisa do objeto, bem assim de todos os
elementos que o caracterizam (quantidades, metodologia e tecnologia a serem

empregados, critérios ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos
preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico.
28.

A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir,

efetivamente, a

realidade do

mercado. Para tanto, o TCU

orienta que a

Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for possível, deve
consignar a justificativa nos autos.

29.
Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de
Contas nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável.
Falhas comuns são a limitação ao universo de empresas pesquisadas e a cotação
dos preços praticados no varejo, quando o volume da contratação permitiria
eventual ganho de escala, com redução dos preços obtidos.
30.
Assim, para evitar distorções, além de realizar pesquisa que seja
adequada às características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica
do mercado recomende, é salutar que a Administração busque ampliar sua base de
consulta através de outras fontes de pesquisa, tais como bases de sistemas de
compras e avaliação de contratos recentes ou vigentes.
31.
Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo
pertinente à contratação desejada (Acórdão no 1.782/2010-Plenário) e aue não
pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão
4.561/2010-ia Câmara^.

32.

Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos:
a) A identificação do servidor responsável pela cotação (AC-0909-10/07'1);
b) A caracterização completa das empresas consultadas, com menção ao
endereço e números de telefones (AC-3889-25/09-1);
c) Indicação

dos

valores

praticados (AC-2602'36/10-P) de

maneira

fundamentada e detalhada (AC-1330-27/08-P);

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

33.
Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é
essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo Imprescindível para a
verificar a existência de recursos suficientes para acobertá-la.

34.
Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação
mdevida da participação no certame'^, uma vez que o valor contratual estimado é
determinante para definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.
Art. 18,1 da LC n° 123/2006; Art. 6" do Decreto n° 6.204/2007 e art. 34 da Lei n° 11.488/2007.
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5

ul2n

35.
No presente caso, houve a juntada de pesquisa no Banco de Preço,
tendo sido apresentado 04 (quatro) orçamentos com fornecedores, utilizando-se a
média de preços para lançamento da presente licitação.
36.
adequada.

Assim, entendo que a pesquisa de preços realizada se mostra

37.

Friso, novamente^ em especial ao ilustre Preaoeiro aue irá

coordenar os trabalhos na presente licitação, de aue atualmente o TCU tem

entendido que referido servidor também é responsável oor conferir os
preços dos itens aue estão sendo licitados.

38.

Aliás, toda a CPL deve oarticipar desta conferência.

39.

Referido entendimento fora exarado no Acórdão n^ 2.318/17

do TCU^ onde fixou-se o entendimento de aue é de responsabilidade do
preaoeiro e da autoridade aue homologa o certame a conferência sobre a
pesGuisa de preço, ou seia. se ela realmente atende aos critérios exioidos,
estando dentro do preço de mercado e se não houve sopre-oreco.
40.
Assim, cabe à CPL e à Administração Municipal decidir pelo
prosseguimento da licitação da forma como se encontra atualmente, sob sua
responsabilidade.

41.
Portanto, sugiro seiam reanaiisados os preços lançados que possuam
variação considerável entre os orçamentos e pesquisas realizadas, a fim de se
saber qual o real preço de mercado para compras públicas.
42.
Friso que o que se busca com a pesquisa de preço é o lançamento da
licitação nos valores reais de mercado, sendo que a colheita de orçamentos deve
visar descobrir qual é esse preço, chegando-se ao mais próximo possível do preço
praticado no mercado de compras públicas.
43.

Destaco que a pesquisa de preços deve ser clara, havendo a

necessidade de constar no processo licitatório quem fora o responsável pela
cotação, cabendo à CPL e ao preaoeiro responsável pelo certame a conferência dos
preços para lançamento.

2.4.

Das Exigências de Habilitação

44.
A Lei no 10.520/02 determina que a habilitação far-se-á com a
verificação de que "o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional^
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Sen/iço - FGTS, e as
Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que
atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e
econômico-financeira".
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45.
Como se pode perceber da análise da minuta de edital, os requisitos
estão presentes, porém faço ressalvas quanto à capacidade econômico-financeira
que deve ser comprovada no presente processo licitatório e nos demais a serem
realizados, visto que exigir somente a apresentação de certidão negativa de
falência ou concordata, não me parece seguro para a Administração Pública, visto
que a "saúde" econômica de grande parte das empresas brasileiras não encontramse em situação invejável, recomendando-se exigir a apresentação da documentação
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato possa ser
cumprido em seus ulteriores termos.
Dos critérios de Aceitação das Propostas

46.
Outra exigência da Lei n® 10.520/2002 é que a autoridade competente
defina os critérios de aceitação das propostas feitas pelos lidtantes (art. 3°, I).
47.
Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação
tocante aos critérios de aceitação das propostas.
2.5. Da Previsão de existência de recursos orçamentários
48.

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.
49.
Assim, conforme se denota do processo de licitação, o parecer contábil
pontando, ainda que de forma simplória, todas as exigências legais para a
realização do processo licitatório, no que tange às finanças públicas.
2.6.

Autorização para a abertura da licitação

50.
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.
51.
Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a
autorização para a abertura da licitação, prevista no art. 21, inciso V do Decreto n®
3.555/2000.

2.7.

Da Minuta do Edital e seus Anexos

52.
Segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto no 3.555/2000, o
processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre
os quais a minuta do contrato - o que foi atendido.
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53.

Em contato com a CPL, rne fora informado que o edital é encaminhado

de forma padronizada pelo PARANA CIDADE.

CONCLUSÃO

54.

Ante o exposto, a proposição está em condições de ser aprovada,

desde que observadas todas as recomendações dispostas no presente
parecer, especialmente:
a) Que o presente processo llcitatório seja numerado, nos termos do art. 38,
caput, da Lei n. 8.666/93;

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

c) Devem ser adequadas no edital e na minuta do contrato todas as
recomendações ora apresentadas;

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

e) É necessário que o Ilustre Prefeito Municipal emita autorização para a
realização da presente licitação;

47. 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.
48. Concluída a análise, encaminhem-se os autos ao setor de origem,

para as providências cabíveis e, após, que retornem os autos para a Procuradoria
Jurídica para nova análise.
Após, à consideração superior.
Planalto/PR, 25 de fevereiro de 2022.

ON KLAÜCK

OAB/PR n. 61.323
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.525/0001-16

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

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr, 28 de fevereiro de 2022.

DE:

Luiz Carlos Boni

PARA:

Pregoeira/Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto à
Aquisição de Equipamentos Agrícolas (01 carreta basculante e 01 distribuidor
de calcário 6000 kg), visando à implementação de ações e políticas de
desenvolvimento rural sustentável em benefício da agricultura familiar,
observadas as características e demais condições definidas neste edital e
seus anexos, nos termos da Lei Federal n. ° 10.520 de 17 de julho de 2002 e
subsidiariamente a Lei n. ° 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14 de
dezembro de 2006 e LC 147/2014 o Decreto Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007,
4673/2017 e demais disposições legais.

A Pregoeira e a Equipe de Apoio nomeada pela Portaria 002/2022.
Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as
providências necessárias.

CLUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

0124

município de planalto
CNPJ: 76.450.526/0001-16

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

MUNICÍPIO DE

PLANALTO

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO)

019/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2022

DATA DA REALIZAÇÃO: 17/03/2022
HORÃRIO DE INÍCIO DA DISPUTA; às 09:00 horas
LOCAL: Prefeitura do Município de Planalto- Paraná
www.comprasqovernamentais.qov.br "Acesso Identificado"

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n° 76.460.526/000116, através da Secretaria de Administração, sediado á Praça São Francisco de Assis n® 1583centro - Planalto - Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Luiz Carlos
Boni, tojna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, para atender à solicitação da
Secretaria Municipal de Agricultura, objetivando a Aquisição de veículos novos O KM,
visando o apoio à Assistência Técnica Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos
programas executados pela Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as

características e demais condições definidas neste edital e seus anexos.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
17 de março de 2022 às 14h00min

UASG: 987775- MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR
Local da Sessão Pública: wvw.comprasqovernamentais.qov.br

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital
e seus Anexos, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n° 10.024, de 20

de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela
Lei Complementar Federal n.° 147, de 14 de agosto de 2014 e o Decreto Municipal de n°
2727/2007 de 26/06/2007 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal
n.° 8.666 de 21 de junho de 1993.

É Pregoeira, deste Município, Carla Sabrina Rech Malinski, designada pela Portaria n°
002/2022 de 03 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná,
Edição n^ 2426, de 05/01/2022.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA

SESSÃO PÚBLICA
O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa
de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço
www.comprasqovernamentais.qov.br.

A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 17 de março de
2022 às 14h00mín, no site www.comprasqovernamentais.qov.br. nos termos das
condições descritas neste Edital.
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DO OBJETO
Constitui objeto deste PREGÃO a Aquisição de veículos novos O KM, visando o
apoio à Assistência Técnica Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos
programas executados pela Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as
características e demais condições definidas neste edital e seus anexos.

Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços
eletrônicos:

www.comprasqovernamentals.qov.br

e

www.planalto.pr.qov.br/licltacoes/.

A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se
ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no
Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão
as últimas.

As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor
de Licitações pelo telefone n°(046) 3555-8100/ 35558121.

As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela
Secretaria Municipal de Administração, telefone n°(46) 3555 - 8100.
DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA
O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, observada às

especificações técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste
Edital.

Será utilizado o modo de disputa "ABERTO", em que se inicia com a apresentação de
lances sucessivos (fase aberta), com envio final de um lance fechado pelos detentores
das melhores propostas da fase aberta (fase fechada).
DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou
providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital,
desde que o faça com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a
abertura da sessão pública do certame.
4.1.1

As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas
em dias úteis, das OShOO às 17h00, à Praça São Francisco de Assis, 1583,
centro. Setor de Licitações, Centro, Planalto - PR, ou encaminhadas através de
e-mail no endereço eletrônico: llcltacao@planalto.pr.qov.br.
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4.1.2

Caberá ao Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois)
dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

4.1.3

A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

4.1.4

Quando o acolhimento da Impugnação implicar alteração do Edital capaz de
afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização
deste PREGÃO.

A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se
tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento
original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na
hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e
possui poderes de representação da impugnante.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet,
endereçados exclusivamente ao e-mail: licitacaoíS)planalto.pr.gov.br.
4.3.1

O pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do editai e dos anexos.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

4.4.1

A concessão de efeito suspensívo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.

4.4.2

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
Poderão participar deste Pregão interessados empresas que sejam especializadas e
credenciadas (fabricantes ou concessionárias credenciadas, com base na lei federal
6729/79) cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que
estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 3, de
26 de abril de 2018.

5.1.1

As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar

do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua
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habilitação

de

acordo

com

as

orientações

que

seguem

no

link:

wvtfw.comprasqovernamentaís.qov.br/index.php/sícaf, até o terceiro dia útil

a data do recebimento das propostas.

5.1.2

A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de
consulta ao Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão.

5.1.3

Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da
Lei n° 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014,
de 07 de agosto de 2014.

Será vedada a participação de empresas:
a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

b) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
c) enquadradas nas disposições no artigo 9° da Lei Federal

8.666/93 e suas

alterações posteriores, ou ainda,

d) que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou
liquidação.

Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará "sim" ou "não", em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.3.1

Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n.°
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus artigos 42 a 49;

5.3.2

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
definidos neste Edital;

5.3.3

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.3.4

Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a
partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
inciso XXXIII, da Constituição Federal;
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5.3.5

Que a proposta foi elaborada de forma independente;

5.3.6

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1° e
no inciso III do artigo 5° da Constituição Federal.
DO CREDENCIAMENTO

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.comprasgovernamentais.qov.br. por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

6.5.1

A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar

desclassificação no momento da habilitação

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente

com os documentos de habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, prospecto com as informações técnicas do
veiculo, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10
deste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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Os licítantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licítantes o direito de acesso aos dados constantes
dos sistemas.

7.4

Até a abertura da sessão pública, os licítantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

7.5

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43,§ 1° da LC n° 123, de 2006.

7.6

Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da
licitante, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.

7.7

Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar

rigorosamente a descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital
e seus anexos, descrevendo detalhadamente as características do objeto/serviço
cotado, Informando marca/fabrícante e modelo (se for o caso) em campo próprio
do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais após a vírgula.
7.8

A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
da sessão pública do Pregão.

7.9

Nos valores propostos deverão estar Inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive
ICMS e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens
ou da prestação de serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o
Município de Planalto.

7.10 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.

7.11

Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá apôs a realização dos procedimentos
de negociação e julgamento da proposta.

7.12 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após
o encerramento do envio de lances.

8

DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
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No dia 17 de março de 2022 às 14h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na
internet será aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas
eletrônicas recebidas e início da etapa de lances.

8.2

O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.

8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

8.4

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

8.5

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e

do valor consignado no registro.
8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item.

8.6

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.8

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação á proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser de R$ 10,00(dez reais).

8.9

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
"ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.

3o r^.'
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A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
8.13

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.

8.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro(a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
8.15

Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro(a), devendo a ocorrência ser comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

8.16

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo

próprio do sistema.

8.17 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
8.18 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.19 No caso de desconexão com o Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

8.20 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro(a) persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro(a) aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.21

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
8.21.1 no pais;

8.21.2 por empresas brasileiras;

8.21.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País;

O^
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8.21.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
8.22 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.

8.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro(a) deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstas neste Edital.
8.24 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.25 O pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.26 Após a negociação do preço, o Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação
ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no parágrafo único do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente ínexequível.

9.2.1

Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou á totalidade da remuneração.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferír a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
Página^ ^
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diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.5

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de não aceitação da proposta.

9.5.1

O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

9.6

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.7

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no ''chaf a nova
data e horário para a sua continuidade.

9.8

Encerrada a análise quanto á aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.

TÕ

DA HABILITAÇÃO

10.1

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
10.1.1

SICAF.

10.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://Gertidoes-apf.apps.tcu.qov.br/

10.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário.

10.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.

10.4 No caso de inabiiitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

O
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10.5 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:
10.5.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor.

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.
10.5.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI. na forma da Resolução
CGSIM n° 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaidoempreendedor.gov.br:

10.6 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em:
10.6.1 Certidão

negativa

de

pedido

de falência

ou

recuperação iudiçial ou

extraiudicial. expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à
matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data não anterior a

120 (cento e vinte) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro
prazo não constar do documento.

10.7 A documentação relativa á REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em:
10.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
10.7.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa
ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual.

10.7.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de
Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa
da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

10.7.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do

licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;
10.7.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos
relacionados com o objeto licitado;

10.7.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de
Tempo de Serviço (FGTS):

10.7.7 Prova de inexistência de débitos ínadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDTL nos termos da Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011;
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10.7.7.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista,
desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s)
nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de
regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado
vencedor do certame, para regularização da documentação, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.7.7.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções cabíveis.

10.8 Deverá apresentar ainda as DECLARAÇÕES:

10.8.1 Declaração Unificada conforme modelo.(ANEXO III);
10.8.2 Declaração de Assistência Técnica(ANEXO IV);
10.8.3 Declaração de Garantia/Fornecimento.(ANEXO V);

10.8.4 Atestado de Capacidade Técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público
que comprove já ter entregue objeto igual ao objeto deste certame;
10.8.5 "FOLDERS", ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do veiculo

ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos
mesmos, permitindo a consistente avaliação da equipe técnica.

10.9 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição
cadastral no SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e
atualizados.

10.9.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6° da Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 3, de 26 de abril de 2018, PODERÁ SUBSTITUIR

APENAS os documentos indicados nos subitens acima 10.5 - Habilitação
Jurídica, 10.6 - Qualificação econômico-financeira e 10.7 - Regularidade
fiscal e trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios apresentação.
10.9.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema

(SICAF) ou no CRC, o licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com
os demais, o documento válido que comprove o atendimento das exigências
deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvando o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno
Página 12
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porte, conforme disposto na Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014.

10.9.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de

regularidade fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com
alguma documentação vencida junto ao SICAF;

10.10 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e
sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

10.11 No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.12 O não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a
inabilitação do licitante.

10.13 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo,

e assim sucessivamente, sob pena de Inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.

10.14 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s)
para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.15 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

^4

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS
DOCUMENTOS COMPLEIVIENTARES DE HABILITAÇÃO

11.1 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor
oferta, item a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema
COMPRASNET, a PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o
último lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fará uso de a ferramenta "CONVOCAR

ANEXO", devendo o licitante anexar o documento utilizando o link "ANEXAR" disponível
apenas para o licitante/vencedor.

11.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02
(duas) horas, sob pena de inabilitação.
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11.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02
(DUAS) HORAS de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 7h30min
às 11h30min e das 13h30mín às 17h30min, contados da convocação.
11.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por
meio do e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br. Após o envio do e-mail, o responsável
pelo envio deverá entrar em contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do email e do seu conteúdo. A pregoeira não se responsabilizará por emails que, por
qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou
navegador, tanto do Município de Planalto, quanto do emissor.

11.4.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as lícitantes, após transcorrido o
prazo de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob
qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço, sendo realizado, pela
Pregoeira, o registro da não aceitação da proposta.
11.4.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá
solicitar, dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação
do mesmo.

11.4.2 É facultado a Pregoeira ou á autoridade competente, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão
pública.

11.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta
de Preços atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira

DESCLASSIFICARÁ e examinará a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda a este Edital.

11.5 A proposta deverá conter:

11.5.1 proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente
Editai, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de
desclassificação da proposta;

11.5.2 preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por
extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária;

11.5.3 especificação detalhada e marca do objeto;
11.5.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.
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11.5.5 prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no
art. 69, § 2° combinado com o artigo 66,§ 4°;

11.5.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real),
com até duas casas decimais (0,00).
11.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve
atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob
pena de desclassificação.

11.5.8 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo
sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos
complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

11.5.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados
no mercado no dia de sua apresentação.

11.6 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao iicitante a prorrogação do prazo de validade da
PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação
serão formuladas por escrito, sendo facultado ao Iicitante recusar ou aceitar o pedido;
entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.

12
12.1

DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL
A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverá ser encaminhada em

original ou cópias autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no
prazo máximo de 03 ftrèsl dias úteis, contados da solicitação da pregoeira no sistema
eletrônico, no seguinte endereço: Praça São Francisco de Assis, 1583 - Centro -

Planalto - PR,CEP 85.750-000. Aos cuidados do Departamento de Compras, Licitações
e Contratos e a pregoeira responsável: Carla Sabrina Rech Maiinski. O envelope
contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou
empresário individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico.

12.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da
documentação de habilitação e proposta final pelo Iicitante classificado em primeiro
lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.

12.3 Ocorrendo a inabilitação, a pregoeira convocará o autor do segundo menor lance para
apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem

crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de

aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.
li

DOS RECURSOS
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Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante
poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de
recorrer.

13.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência
desse direito.

13.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados
para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.

13.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no site: www.comprasaovernamentais.aov.br

13.5 O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo
13.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco)
dias para:

13.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do
prazo estabelecido:

13.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão;

13.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;
13.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

13.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para
determinar a contratação.

13.9 Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.
14

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.1

A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.
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14.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

14.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.

14.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

15

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em
primeiro lugar será declarado vencedor.

15.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação,
será examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem

de classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que
atenda a todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.

15.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pela pregoeira, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade
competente.

15.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à
aquisição do objeto licitado.

16

DO RECEBIMENTO

16.1. A empresa vencedora do certame deverá fazer a entrega do objeto licitado junto a
Secretaria Municipal de Agricultura no Município de Planalto - PR, sem custos
adicionais ao município.

16.2. A empresa vencedora deverá entregar os veículos no prazo máximo de 90 (noventa)
dias a contar da emissão de solicitação de Faturamento/Empenho por parte da
Secretaria Municipal de Finanças.
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16.3. A empresa para se habilitar ao processo licitatório deverá apresentar as certidões,
autorizações e licenças exigidas pela legislação vigente que regre a venda de veículos
novos.

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

16.5. Não será aceito nenhum veículo que esteja em desacordo com o solicitado pelo
departamento responsável neste termo de referência.
17

DA GARANTIA

17.1 A contratada fica obrigada a fornecer garantia de no mínimo de 36 (trinta e seis) meses.
17.1.1 Se o veículo entregue apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente
comprovados pela freqüência de manutenções corretivas realizadas em concessionárias
do fabricante, deverá ser substituído no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos. Este
prazo será contado a partir da última manutenção corretiva realizada pela fabricante,
dentro do período supracitado.
17.2. A licitante vencedora, deverá:
17.2.1.Comprovar que dispõe de assistência técnica autorizada, a uma distância rodoviária da

sede do município de no máximo 150 km, para manutenção da garantia de fábrica do
veículo. Para fins de economicidade quando da sua manutenção, assistência técnica e
revisões periódicas, dispondo de estrutura própria, instalações adequadas,
equipamentos, ferramenta) e equipe técnica especializada na marca.

18

DAS OBRIGAÇÕES

18.1

São Obrigações da CONTRATANTE:

18.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato.

18.1.2 Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no decorrer da execução.
18.1.3Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com as normas orçamentárias financeiras
em vigor.

18.1.4 Definir o local de entrega da máquina.
18.1.5 Fiscalizar o cumprimento das obrigações, no que se refere à execução do objeto.

18.1.6 Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre irregularidades observadas no
veiculo.

18.2 São Obrigações da CONTRATADA:

18.2.1. O veiculo entregue deverá ser de primeira linha e estar em conformidade com as
normas em sua versão mais recente. Na entrega serão verificadas quantidades e
especificações conforme descrição do Contrato.

18.2.2. Não será aceito nenhum veiculo que esteja em desacordo com o solicitado pelo
departamento responsável no termo de referência

18.2.3. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento,
encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e
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Indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da
contratada.

18.2.4. Entregar por sua exclusiva conta e responsabilidade e em perfeitas condições.
18.2.5. Responder por todos os vícios e defeitos dos materiais.
18.2.6. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
18.2.7. Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o adimplemento
das obrigações decorrentes da aquisição.
18.2.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciáhos, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
18.2.9. Responsabilizar-se civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que cause ao
Município, a preposto seu ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da
execução do serviço, objeto deste termo de referência, não cabendo à Administração,
em hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes
decorrentes.

19

19.1

DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado através de transferência eletrônico para a conta bancária
da Contratada indicada pela mesma, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

19.2 A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA,

CERTIDÃO ESTADUAL. FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.
19.3 Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção
por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento
até que o problema seja definitivamente sanado.

20

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS

20.1

Durante a vigência do Contrato, os valores registrados não serão reajustados.

20.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto
no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.
20.3

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

20.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao
Departamento de Licitações e Contratos do Município de Planalto.
20.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham
todos os documentos comprobatóhos para a referida recomposição, conforme disposto
no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

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

20.7 Valor máximo estimado da licitação é de R$ 175.758,69 (cento e setenta e cinco
mil setecentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

20.8 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são
oriundos do Convênio 557 182921041/2021 entre o Estado, por intermédio da
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o Município de
Planalto. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

Funcionai programática

Destinação de recurso

02580

11.133.20.606.2001.2057

4.4.90.52.00.00.00000

02581

11.133.20.606.2001.2057

4.4.90.52.00.00.01097

21 DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
21.1

As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão no TERMO DE
CONTRATO, cuja minuta consta como Anexo VI deste Edital.

21.2 O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o
endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao
Contratado a Impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal, em até 05(cinco) dias úteis após o seu recebimento.

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

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

21.5 O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Administração.
22

DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1 DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTRATUAL:
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22.1.1 À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela,
poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
22.1.1.1
Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de
desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as
penalidades dos itens seguintes;
22.1.1.2
Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar,
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;
22.1.1.3
A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
22.1.1.4
10% (dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no caso
de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de contrato ou deixar

de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições
estabelecidas neste Edital;

22.2 DAS SANÇÕES POR INADIIVIPLENCIA DO CONTRATO - FASE CONTRATUAL
22.2.1 Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o contrato que
se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela Administração, estará sujeito as
seguintes sanções cumulativas ou não, conforme estabelece a Lei de Licitações.

22.2.2A 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;
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.

22.2.3A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos.

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratualidade,
injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1%(um por cento) sobre o valor total
percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias
contados da ata de sua convocação;

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

e) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento do objeto em atraso
por cada dia subsequente ao trigésimo;
f) 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou condição
do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

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

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

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

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores às
cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

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

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente, conforme Artigo 419 do
Código Civil.

6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar

diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e

impedimento de contratar com a Administração e descredenciamento no SICAF, os que
incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a

administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.

22.2.5 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

22.3 Fica assegurado ao Município de Planalto o direito de revogar a licitação por razões de
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interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulála em virtude de vício insanável.

22.4 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade
dos atos que diretamente dele dependam.
22.5 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

22.6 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela
Administração.

22.7 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos
que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
22.8 Nenhum ato será declarado nulo se do vicio não resultar prejuízo ao interesse público
ou aos demais interessados.

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

22.10 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de
Planalto - PR.
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DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

22.11 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na
legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n°
8.429/1992), a Lei Federal n° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que
para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos dequalquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção,
bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma
forma.
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos
Municípios
do
Paraná
através
do
endereço
eletrônico
www.diarlomunicipal.com.br/amp/. e no Portal de Transparência do Município através
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do endereço eletrônico www.planalto.pr.qov.br/.

22.12 As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e
não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.

22.13 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

22.14 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pela pregoeira.

22.15 Será facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento,
promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
inclusive parecer técnico à Secretaria requerente do certame com relação aos produtos
cotados, bem como solicitar aos órgãos competentes, elaboração de parecer técnico
destinado a fundamentar a decisão.

22.16 A Pregoeira poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer
documentos, para fins de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam
irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos
princípios básicos da licitação e não gerem a majoração do preço proposto.
22.17 As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as

operações no sistema eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem
enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão, bem como será responsável
pela apresentação dos documentos solicitados nos prazos previstos.
22.18 Nenhuma indenização será devida ás licitantes pela elaboração ou pela apresentação
de documentação referente ao presente Edital.

22.19 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito á contratação.
22.20 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se

o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal na Prefeitura Municipal de Planalto, exceto quando explicitamente
disposto em contrário.

22.21 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem
que caiba às Licitantes direito á indenização.
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22.22 A anulação do procedimento licitatóno induz a da Ata de Registro de Preços, ressalvado
o disposto no parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93.

22.23 O resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPRASNET através do site
http://www.comprasgovernamentais.gov.br e estará disponível junto a Divisão de
Licitações do Município de Planalto.

22.24 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do
Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.

22.25 É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as
fases do certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e

interpretar o conteúdo destes, desobrigando totalmente o órgão licitador, por
interpretações errôneas ou inobserváncias.

22.26 A proponente deverá indicar à Pregoeira todos os meios de contato (telefone/endereço
eletrônico (e-mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente
atualizados durante todo o decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o
retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais serão considerados recebidos,
não lhe cabendo qualquer alegação de não recebimentos dos documentos.

22.27 A pregoeira não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de
Planalto, quanto do emissor.

22.28 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da Inobservância de
qualquer mensagem enviada e emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.

22.29 Caso o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances
da sessão pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem o prejuízo dos atos realizados.

22.30 Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a
sessão pública será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h

(vinte e quatro horas), após a comunicação do fato aos participantes em campo próprio
no sistema eletrônico.

22.31 CASO A etapa DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O
PREGÃO SERÁ SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELA
PREGOEIRA VIA CHAT.

22.32 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo
indisponibilidade no Sistema Comprasnet que impeça a realização do certame na data e
horário marcado, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia
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útil subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação
do Pregoeiro em contrário.

22.33 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
22.34 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será
competente o Foro da Comarca de Capanema - PR.

22.35 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.
22.36 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III

Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento;
Modelo Padrão de Proposta Comercial:
Modelo de Declaração Unificada:

ANEXO IV

Modelo de Declaração de Suporte Técnico

ANEXO V

Modelo de Declaração de Garantia

ANEXO VI

Modelo de Minuta de Contrato

Planalto - PR, 02 de março de 2022.

LUIZ CARLOS BONI
PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL DE PREGÃO N° 019/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 060/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de veículos novos O KM, visando o apoio à Assistência Técnica
Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas executados pela
Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as características e demais
condições definidas neste edital e seus anexos

ANEXO-I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO INTERESSADO
Secretaria Municipal de Agricultura.
2. OBJETO

2.1. Aquisição de veículos novos O KM, visando o apoio à Assistência Técnica Rural
Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas executados pela Secretaria
Municipal de Agricultura, observadas as características mediante processo licitatório,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus anexos.
3. SECRETÁRIO RESPONSÁVEL
Willian Fernando Kegler.

4.JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO
4.1 Desmembrado de Capanema e instalado em 11 de novembro de 1963, a sede do

Município situa-se à 400 metros de altitude e a 553 Km de Curitiba. Com uma população de
13.654 habitantes, o Município de Planalto vem sendo um dos que há a persistência e
predominância de pessoas no meio rural. Pelos dados do Censo 2010, 55,6 % da população
nesse meio reside. São pequenas propriedades familiares que mantém o alicerce da
economia municipal, através da produção de milho, soja, trigo e leite, sendo esta a atividade
responsável pelo maior renda das famílias na zona rural. Porém, nos últimos anos muitos

pequenos produtores têm investido na hortifruticultura visando o fornecimento para a
merenda escolar e também à feira do produtor rural, sendo estes importantes canais de
comercialização em pequena escala, entretanto com rápida produção e consequentemente
geração de renda na propriedade.
4.2 Assim sendo, o apoio às atividades da bovinocultura de leite e hortifruticultura são

fundamentais para a geração de renda na pequena propriedade rural e consequentemente
evitar o êxodo rural.

4.3 Os veículos ora pleiteados, que serão adquiridos com o apoio da SEAB - Secretaria de
Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná, serão de grande utilidade para as visitas
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às propriedades atendidas pelos Programas Municipais de apoio aos produtores, assim
como para o transporte de insumos e material de apoio à atividade (caixas, estrados, etc.).
4.4 Para confecção do presente Termo de Referência, utilizou-se a pesquisa de preços
realizada junto a sites de concessionárias, orçamentos e Banco de Preços, também em
anexo à este termo de referencia.

5.DEFINIÇÂ0 E QUANTIDADE DO OBJETO:
LOTE: 1

em Objeto

Quant.

Unid.

Valor

Valor total

unit

01

VEICULO AUTOMOTOR: NOVO; ZERO

UN

95.146,63 95.146,63

QUILÔMETRO;
TIPO
UTILITÁRIO;
ANO/MODELO MÍNIMO 2022;
MOTOR:

MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 88
CV UTILIZANDO ETANOL; TORQUE

MÍNIMO 12,5 KGF.M UTILIZANDO
ETANOL;
COMBUSTÍVEL
FLEX
(GASOLINA/ETANOL);
CONSUMO
MÁXIMO DECLARADO NA ETIQUETA
INMETRO NO ETANOL DE NO MÍNIMO
7,5 KM/L NA CIDADE E 8,8 KM/L NA
RODOVIA;
CARROCERIA:

UTILITÁRIO

CARROCERIA

ABERTA;

DUAS
PORTAS
LATERIAIS;
COR
^'REFERENCIAL:
BRANCA, PRATA,
CINZA
OU
PRETA; CAPACIDADE

MÍNIMA

PARA

02

OCUPANTES;

CAPACIDADE CARGA NA CAÇAMBA

MÍNIMO DE 700 KG; COMPRIMENTO
MÍNIMO 4400MM; LARGURA MÍNIMA
1700MM:
ENTRE-EIXOS
MÍNIMO:
2700MM

CONFORTO/SEGURANÇA:

AR
CONDICIONADO;
DIREÇÃO
HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA; VIDROS
ELÉTRICOS DIANTEIROS; SISTEMA DE
SOM COM RÁDIO E ALTO-FALANTES,
CONEXÃO
USB
E
INTERFACE
3LUET00TH; AIR-BAGS FRONTAIS;
M_ARME
ANTIFURTO;
TRAVA

ELÉTRICA DAS PORTAS; SISTEMA DE

NeIOS com ABS; JOGO DE TAPETES
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PROTETOR

DE

CARTER; VIDROS COM PELÍCULA DE
^-ROTEÇÃO PRETA (INSÜLFIM) COM
rRANSPARÊNCIA MÍNIMA CONFORME

-EGISLAÇÃO VIGENTE.
GARANTIA DE FÁBRICA:

GARANTIA NO MÍNIMO DE 36 (TRINTA
ESEIS) MESES.

02 VEÍCULO AUTOMOTOR; NOVO; ZERO
QUILÔMETRO;
TIPO
HATCH;
ANO/MODELO MÍNIMO 2022;
MOTOR;

MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80
CV

UTILIZANDO

ETANOL; TORQUE

MÍNIMO 10,0 KGF.M UTILIZANDO
ETANOL;
COMBUSTÍVEL
FLEX
(GASOLINA/ETANOL);
CONSUMO
MÁXIMO DECLARADO NA ETIQUETA
INMETRO NO ETANOL DE NO MÍNIMO
9,0 KM/L NA CIDADE E 10 KM/L NA

RODOVIA;
CARROCERIA:

HATCH; QUATRO PORTAS LATERIAIS;
COR
PREFERENCIAL:
BRANCA,
='RATA.
CINZA
OU
PRETA;
CAPACIDADE
MÍNIMA
PARA
05
OCUPANTES; CAPACIDADE PORTA-

VIALAS MÍNIMO DE 285 LITROS;
COMPRIMENTO
MÍNIMO
3800MM;
-ARGURA MÍNIMA 1650MM; ENTREEIXOS MÍNIMO: 2460MM
CONFORTO/SEGURANÇA:

AR
CONDICIONADO;
DIREÇÃO
HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA; VIDROS
ELÉTRICOS DIANTEIROS; SISTEMA DE
SOM COM RÁDIO E ALTO-FALANTES,
CONEXÃO
USB
E
INTERFACE
3LUET00TH; AIR-BAGS FRONTAIS;
ALARME
ANTIFURTO;
TRAVA

ELÉTRICA
DAS
PORTAS;
CESEMBAÇADOR ELÉTRICO DO VIDRO
FRASEIRO; SISTEMA DE FREIOS COM
^BS;
JOGO
DE
TAPETES
DE
BORRACHA; PROTETOR DE CARTER;

UN

80.612,06 80.612,06

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-15

MUNICÍPIO DE

plânauq

\/IDROS

COM

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
PELÍCULA

DE

='ROTEÇÃO PRETA (INSULFIM) COM
TRANSPARÊNCIA MÍNIMA CONFORME

_EGISLAÇÂO VIGENTE.
GARANTIA DE FÁBRICA;

GARANTIA NO MÍNIMO DE 36 (TRINTA
E SEIS) MESES.

TOTAL GERAL

|

Valor total para a contratação é de R$ 175.758,69 (cento e setenta e cinco mil

setecentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e nove centavos).
OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição do CATMAT e a do Edital,
prevalecerá a descrição constante no Edital.

6.CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. A empresa vencedora do certame deverá fazer a entrega do objeto licitado junto a
Secretaria Municipal de Agricultura no Município de Planalto - PR, sem custos adicionais ao
município.

6.2. A empresa vencedora deverá entregar os veículos no prazo máximo de 90 (noventa)
dias a contar da emissão de solicitação de Faturamento/Empenho por parte da Secretaria
Municipal de Finanças.
6.3. A empresa para se habilitar ao processo licitatório deverá apresentar as certidões,
autorizações e licenças exigidas pela legislação vigente que regre a venda de veículos
novos.

6.4. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e
responsabilização do ordenador de despesa por improbidade administrativa.
6.5. Não será aceito nenhum veículo que esteja em desacordo com o solicitado pelo
departamento responsável neste termo de referência.
7. GARANTIA:

7.1 A contratada fica obrigada a fornecer garantia de no mínimo de 36 (trinta e seis) meses.
7.1.1 Se o veículo entregue apresentar defeitos sistemáticos de fabricação, devidamente
comprovados pela freqüência de manutenções corretivas realizadas em concessionárias do
fabricante, deverá ser substituído no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos. Este prazo
será contado a partir da última manutenção corretiva realizada pela fabricante, dentro do
período supracitado.
7.2,A lícitante vencedora, deverá:

7.2.1.Comprovar que dispõe de assistência técnica autorizada, a uma distância rodoviária da

sede do município de no máximo 150 km, para manutenção da garantia de fábrica do
veículo. Para fins de economicidade quando da sua manutenção, assistência técnica e
revisões periódicas, dispondo de estrutura própria, instalações adequadas, equipamentos,
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ferramental e equipe técnica especializada na marca.

8. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pela
Secretária de Agricultura desta municipalidade.
8.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação á qualidade dos serviços
executados e/ou entrega do objeto, 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 e/ou entrega, 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 e/ou entrega do objeto será a
acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado, Willian Fernando Kegler,
o qual assumirá a função de fiscal do Contrato, nos termos do art. 67 da lei n''8666/93

Planalto - PR, 18 de fevereiro de 2022.

Willian Fernando Kegler
Secretário de Agricultura

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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EDITAL DE PREGÃO N° 019/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 060/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO; Aquisição de veículos novos O KM, visando o apoio à Assistência Técnica
Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas executados pela
Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as características e demais
condições definidas neste edital e seus anexos
ANEXO-II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(uso obrigatório por todas as licitantes)
(papel timbrado da licitante)

A empresa
, estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob n°
, neste ato representada por
cargo. RG
, GPF
, (endereço), vem por meio desta,
apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico n° 019/2022 em epigrafe que
tem por objeto a Implantação de Aquisição de veículos novos O KM, visando o apoio à
Assistência Técnica Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas executados
pela Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as características e demais condições
definidas neste edital e seus anexos, em atendimento a as Secretarias e Departamentos do
Município, conforme segue:
Especificação

Marca e

Unidade

Quantidade

Modelo
XX

Valor

Unitário R$
XX

XX

R$

Informar Valor total R$...

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da
sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas
neste editai e seus anexos.

de 2022.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)
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EDITAL DE PREGÃO N° 019/2022
PROCESSO administrativo N° 060/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de veículos novos O KM, visando o apoio à Assistência Técnica
Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas executados pela
Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as características e demais
condições definidas neste edital e seus anexos

ANEXO -

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Ã pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná
PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2022

Pelo presente instrumento, a empresa

, CNPJ n°

, com sede na

, através de seu representante legal infra-assinado, que:

( )Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei

Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, bem assim que
inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.
*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa. empresa de pequeno porte
ou cooperativa.

1)
Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal,
não empregamos 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.

2)
Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes
impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.

3)

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão

público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
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4)
Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de
empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
5)
Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6)
Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos
procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da
empresa é o(a) Sr.(a)
, Portador(a) do RG sob n°
e CPF n°
, cuja função/cargo

é

(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela

assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

7)
Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura
referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo
que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail:

Telefone:()

8)
Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de
alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como
intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9)
Nomeamos e constituímos o senhor(a)
, portador(a) do
CPF/MF sob n.°
, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução
da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.° N° 019/2022 e
todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento
convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

de 2022.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)
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EDITAL DE PREGÃO N° 019/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 060/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO; Aquisição de veículos novos O KM, visando o apoio à Assistência Técnica
Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas executados pela
Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as características e demais
condições definidas neste edital e seus anexos.

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO SUPORTE TÉCNICO

Gomo representante legal da empresa

(denominação da Pessoa Jurídica),

inscrita no CNPJ sob o n°
, com sede a Rua
n°
,
CEP n°
, Fone
, cidade de
, Estado do
declaro que nossa empresa dispõe de assistência técnica autorizada, a uma

distância máxima da sede do município de 200 km, objeto do Pregão Eletrônico n® 019/2022,
descritas no Anexo I do Edital, conforme a seguir relacionadas:
- Indicar a empresa e o endereço de assistência técnica autorizada, a uma distância

rodoviária máxima da sede do municipio de 150 km, devendo ser anexada declaração em
papel timbrado deste com reconhecimento de firma no qual o mesmo se responsabiliza
pelos serviços e prazos pactuados e que possui mecânicos treinados e dispõe de
estoque de peças para pronto atendimento sempre que for solicitado.

de 2022.
Local 0 Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legivel/Cargo)
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EDITAL DE PREGÃO N° 019/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 060/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO; Aquisição de veículos novos O KM, visando o apoio à Assistência Técnica
Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas executados pela
Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as características e demais
condições definidas neste edital e seus anexos

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA/FORNECIMENTO
A

empresa

Sr(a)
do CPF n°

,
com
sede
na
n°
C.N.P.J.
n°
por intermédio de seu representante legal o(a)
, portador (a) da Carteira de Identidade n°
e

, DECLAFtA, sob as penas da Lei, que se obriga a oferecer

garantia de funcionamento do veiculo, objeto deste edital, conforme constante no Anexo I do
presente Edital, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados da solicitação do veiculo,
sendo que durante o período de garantia sempre através de representantes autorizados,

devendo realizar substituições e reparos de toda e qualquer peça que apresente anomalia,
vício ou defeito de fabricação, bem como, falhas ou imperfeições constatadas em suas
características de operação, sem qualquer ônus para a administração.

de 2022.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

"O
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EDITAL DE PREGÃO N° 019/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 060/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Aquisição de veículos novos O KM, visando o apoio à Assistência Técnica
Rural Municipal - ATER, no desenvolvimento dos programas executados pela
Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as características e demais
condições definidas neste edital e seus anexos
ANEXO-VI

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICÍPIO DE PLANALTO, com
sede à Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF

sob o n'' 76.460.526/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor LUIZ
CARLOS BONI, inscrito no CPF sob o n° 747.491.029-20 e abaixo assinado, doravante
designado CONTRATANTE e de outro
, inscrita no CNPJ sob o n°

com sede na cidade de

, neste ato representado pelo(a) Sr.(a)

, portador do

doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas
da Lei 8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente contrato em decorrência

da licitação realizada através do Pregão Eletrônico n° 019/2022, mediante as seguintes
cláusulas e condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é Aquisição de veículos novos O KM, visando o apoio à
Assistência Técnica Rural Municipal — ATER, no desenvolvimento dos programas
executados pela Secretaria Municipal de Agricultura, observadas as características e
demais condições definidas neste edital e seus anexos

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato,
assim como ao Edital n° 019/2022 - pregão eletrônico, observadas as especificações
disponibilizadas no Anexo I do referido instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda
em receber é de R$ (....), e o presente contrato não prevê atualização de valores.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao
objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como

demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações
assumidas pelo presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
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Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da
Nota Fiscal, acompanha das CND's FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento
definitivo do objeto, através de transferência eletrônico para a conta bancária da Contratada
indicada pela mesma.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo
cumprimento das obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55,
inciso XIII da Lei Federal n° 8.666/93.

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

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

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

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

PARÁGRAFO SEXTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no
MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo
quantitativo de serviços/materiais constantes neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o
presente edital, são oriundos do Convênio 557 182921041/2021 entre o Estado, por intermédio
da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o Município de Planalto.
Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:
DOTAÇOES
Conta da despesa

Funcional programátíca

Destinação de recurso

02580

11.133.20.606.2001.2057

4.4.90.52.00.00.00000

02581

11.133.20.606.2001.2057

4.4.90.52.00.00.01097

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante à Seguridade Social e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS. A CONTRATADA deverá ainda, manter

durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação especificadas no edital
(Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho).
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PARÁGRAFO DÉCIMO - Durante a vigência do contrato, os valores registrados nâo serão
reajustados.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos
casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não serão liberadas recomposições decorrentes de
inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os pedidos de recomposição de valores deverão ser
protocolados junto ao Setor de Licitação da Prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Somente serão analisados os pedidos de recomposição de
valores que contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição,
conforme disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

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

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO
PARAGRAFO PRIMEIRO- A empresa vencedora do certame deverá fazer a entrega do
veículo licitado junto a Secretaria Municipal de Administração no Município de Planalto - PR,
sem custos adicionais ao município.

PARAGRAFO SEGUNDO- A empresa vencedora deverá entregar o veículo no prazo máximo
de 90 (noventa) dias a contar da emissão de solicitação de Faturamento / Empenho por parte
da Secretaria Municipal de Finanças.

PARÁGRAFO TERCEIRO- O prazo de vigência do presente contrato é de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, contados a partir da assinatura do mesmo.

4. CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO I OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O veículo entregue deverá ser de primeira linha e estar em
conformidade com as normas em sua versão mais recente. Na entrega serão verificadas
quantidades e especificações conforme descrição do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Não será aceito nenhum veículo que esteja em desacordo com o
solicitado pelo departamento responsável no termo de referência

PARAGRAFO TERCEIRO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento,
descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e
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indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da
contratada.

PARAGRAFO QUARTO - Entregar por sua exclusiva conta e responsabilidade e em perfeitas
condições.

PARAGRAFO QUINTO - Responder por todos os vícios e defeitos dos materiais.

PARAGRAFO SEXTO - Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

PARAGRAFO SÉTIMO- Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para
o adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição.

PARÁGRAFO OITAVO - Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para
o adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição.

PARÁGRAFO NONO - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do contrato.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Responsabilizar-se civil e criminalmente, por todo e qualquer dano
que cause ao Município, a preposto seu ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência

da execução do serviço, objeto deste termo de referência, não cabendo á Administração, em
hipótese alguma, responsabilidade por danos diretos, indiretos ou lucros cessantes
decorrentes.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE:

As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se
pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada,

que deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o
desperdício.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional
da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilítador(es) das mudanças de
comportamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e
complementos que promovam a redução do consumo de água e que apresentem eficiência
energética e redução de consumo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.

PARÁGRAFO QUARTO - Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à
redução do consumo de energia e Água
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PARÁGRAFO QUINTO - Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se
fizerem necessários, para a execução dos serviços.

PARÁGRAFO SEXTO - Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando
o desperdício de água.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas
de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo
de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.

PARÁGRAFO OITAVO - Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças
religiosas, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da
empresa.

PARÁGRAFO NONO - Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de
adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos
serviços, como exige a Lei n° 9.985/00.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou
insumos que forem utilizados pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os
potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de
aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em
desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológico.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por
material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando
ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu
aproveitamento;

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Colaborar para a não geração de resíduos e,
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e
a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A contratada deverá observar no que couber, durante a
execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a
fim de reduzir a impressão de documentos;
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a) Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar

preferencialmente a função "duplex" (frente e verso), bem como de papel confeccionado
com madeira de origem legal.

b) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em
aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes
vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Armazenar, transportar e destinar os resíduos em
conformidade com as normas técnicas específicas.

CLÁUSULA SÉTIMA-DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e
da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;

b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação ao
fornecimento;

c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto
contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar/executar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do
Pregão Eletrônico n° 019/2022 e da Cláusula Primeira deste instrumento;
b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional,
incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas
necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;

c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações
decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos trabalhistas;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando

o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos
mesmos;

f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar
necessário;

g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto
contratado, ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos
entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de
03 (três) dias úteis;

h) manter todas as condições exigidas para habilitação e qualificação exigidas no Edital
do Pregão Eletrônico n° 019/2022, durante a vigência do Contrato.
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CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A contratada fica obrigada a fornecer garantia de no mínimo de 36
(trinta e seis) meses.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se o veículo entregue apresentar defeitos sistemáticos de
fabricação, devidamente comprovados pela freqüência de manutenções corretivas
realizadas em concessionárias do fabricante, deverá ser substituído no prazo máximo de
20 (vinte) dias corridos. Este prazo será contado a partir da última manutenção corretiva
realizada pela fabricante, dentro do período supracitado.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A licitante vencedora deverá comprovar que dispõe de assistência
técnica autorizada, a uma distância rodoviária da sede do município de no máximo 150
km, para manutenção da garantia de fábrica do veículo. Para fins de economicidade
quando da sua manutenção, assistência técnica e revisões periódicas, dispondo de
estrutura própria, instalações adequadas, equipamentos, ferramenta! e equipe técnica
especializada na marca.

CLAUSULA NONA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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.

PARÁGRAFO SEGUNDO - 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;
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.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de
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acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme contratado,

injustificado o atraso, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1%(um por cento) sobre
o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da
ata de sua convocação;

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

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

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

g) 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da

última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração,
motivado por culpa da Contratada, garantida defesa prévia, independentemente das
demais sanções cabíveis;

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

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

2) Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais n° 8.666/93 e
10.520/02, assim como em decreto reguíamentador do pregão, sujeitando-se os infratores
às cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.
3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

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

diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.

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

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e

impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas.

OO

Página 44

ai68

município de planalto

ll?çÉ

CNPJ:76.460.526/000M6

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

MUNICÍPIO DE

PLANALTO

E-mail: pianalto@planaíto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a

administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE,
independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar
ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.

d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n" 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os
prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas
obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à
CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666, de
21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei n° 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa
do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros
referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será

feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de
documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais

do Município de Planalto - Pr, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, §
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1°, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
Fica assegurado ao Município de Planalto - PR o direito de revogar a licitação por razões de
interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em
virtude de vício insanável.

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

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de
indenizar pela Administração.

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

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

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

PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o
Prefeito Municipal de Planalto - Pr.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de
obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com
o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei
8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de
todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza
trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do

CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advirem de prejuízos causados a terceiros.
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c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico,
para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo
ao Contratado a impressão e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias,
providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal, em até 05(cinco) dias após o seu recebimento.

d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo
Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou
para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega
das vias originais prevista no item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992), a Lei
Federal n° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste
contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens
financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam
da mesma forma

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital n° 019/2022 - Pregão Eletrônico e na proposta
apresentada pela
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento,
independentemente de transcrição.

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização da execução do objeto contratual se dará de forma
ampla e irrestrita, competindo ao gestor e ao fiscal do contrato o seu exercício;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá ao gestor do contrato, o titular da diretoria de gestão de
pessoas, promoverem todas as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições
estipuladas neste contrato e ainda:

a) Propor ao órgão competente pela instrução, a aplicação das penalidades previstas neste
contrato e na legislação, no caso de constatar irregularidade cometida pela
,■
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CONTRATADA:

b) Encaminhar o fato á deliberação superior, com vistas a oficiar aos órgãos públicos
competentes para adoção das medidas corretivas e punitivas aplicáveis, no caso de haver
Indícios de apropriação indébita e de prejuízo ao erário;

c) Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes á execução do objeto
contratado;

d) Atestar as notas fiscais e encaminhá-las á unidade competente para pagamento;
e) Promover o adequado encaminhamento, á unidade competente, das ocorrências
contratuais constatadas ou registradas pelo fiscal para fins de aplicação de penalidades e
demais medidas pertinentes;

f) Manter controles adequado e efetivo do presente contrato sob sua gestão, do qual
constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, inclusive o controle do saldo
contratual, com base nas informações e relatórios apresentados pelo fiscal;
g) Propor medidas que melhorem a execução do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao fiscal do contrato, ao servidor Willian Fernando Kegler o
acompanhamento da recebimento do objeto da presente contratação, informado ao gestor
do contrato as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda:
a) anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinado o que for necessário á regularização das faltas ou defeitos
observados:

b) acompanhar e fiscalizar o recebimento dos produtos, dirimir as duvidas que surgirem no
curso da sua vigência do contrato e de tudo dar ciência á CONTRATADA, para fiel
execução do contato durante toda a vigência do contrato;

c) sustar, recusar, mandar substituir quaisquer produtos, obras ou equipamentos, que
estejam em desacordo com as especificações técnicas, e as constantes do termo de
referencia, determinando para a correção de possíveis falhas ou substituições de produtos
em desconformídade com o solicitado;

d) conferir a execução do objeto contratual, por ocasião da entrega das notas fiscais ou
equivalentes, devendo aferir os produtos, quando executado satisfatoriamente, para fins de
pagamento:

e) exigir o cumprimento de todos os itens constantes do anexo I do edital, da proposta da
CONTRATADA e das cláusulas deste contrato; e

f) solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTFRATADA que: comprometa a
perfeita execução do contrato; crie obstáculos á fiscalização; não corresponda ás técnicas
ou as exigências dísciplinares do órgão; e cujo comportamento ou capacidade técnica

sejam inadequados á execução do contrato, que venha causar embaraço á fiscalização em
razão de procedimentos incompatíveis com o exercício de sua função.

PARÁGRAFO QUARTO - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empregados ou prepostos.

PARÁGRAFO QUINTO - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da
CONTRATANTE, não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.450.526/0001-16

MUNICÍPIO DE

PLANALTO

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

cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando esta quanto a
quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, emprego de material
Inadequado ou de qualidade inferior, que não implicarão co-responsabilidade da
CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

PARÁGRAFO SEXTO - Ao contratante não caberá qualquer ônus pela rejeição dos produtos
considerados inadequados pelo gestor.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Por força do contido no art. 68, da Lei n°. 8.666/93, a contratada, por
ocasião da assinatura do contrato, deverá indicar preposto, aceito pelo gestor deste
contrato, para representá-la sempre que for necessária.

PARÁGRAFO OITAVO - Ao preposto da contratada competirá, entre outras atribuições:
a) Representar os interesses da CONTRATADA perante o CONTRATANTE;
b) Realizar os procedimentos administrativos junto ao CONTRATANTE;
c) Manter o CONTRATANTE informado sobre o andamento e a qualidade dos produtos;
d) Comunicar eventuais irregularidades de caráter urgente, por escrito, ao fiscal do contrato
com os esclarecimentos julgados necessários;

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico
de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se
por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do
mesmo a Comarca de Capanema, estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de

domicílio da CONTRATADÁ, que em razão disso é obrigada a manter um representante com
plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste
referido foro.

Planalto - Pr
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LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO ELETRÔNICO" N° 019/2022

O município de planalto faz saber aos interessados que
com base na Lei Federal n" 10.520 de 17 de julho de 2002,
Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007 e,
subsidiariamente, à Lei n" 8.666/93 e complementares, em sua
sede sito a Praça São Francisco de Assis, n" 1583, fará realizar

Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob n°
019/2022, conforme descrito abaixo:

OBJETO: Aquisição de veículos novos O KM, visando o
apoio à Assistência Técnica Rural Municipal - ATER, no
desenvolvimento dos programas executados pela Secretaria
Municipal de Agricultura.
VALOR TOTAL: R$ 175.758,69 (cento e setenta e cinco mil
setecentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e nove centavos).
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS

LANCES: Dia 17 de março de 2022,a partir das 14h00min.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital
poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de
Planalto, através do Portal de Licitações do Município de
Planalto,
através
de
solicitação
via
e-mail:
licitacao(^planalto.pr.gov.br
ou
através
do
site
www.comprasgovemamentais.gov.br
SISTEMA
ELETRÔNICO:
www.comprasgovemamentais.gov.br
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Sabrina Rech Malinski

Código Identificador:F1300A9D
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 03/03/2022. Edição 2468
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
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Preço da gasolina registra alta
superior a 33% em 1 ano

município de PEAN.4LTO

.4VISODE li<.tta<,:ão
"PREGÃO PRESENC:iAL" N" 018/2021
O Ml.tNlCIPlO Dh" PLAN.ALTO faz sal.er .'ins inieressados ipie com base na Lei
Federal n" 10.520 de 17 de Julho de 2002. Decreto Municipal de n" 2727.2tl(17
de 26 06 2007 c. subsidianamcnic. á l.ci n" 8 660.93 e compicmcniaies. LC
123-2006 e I 14.-2014. em sua sede sito a Praça Silo Fiancisco de .4s.,is, n'' 1583,

far.á realizai Licitaçilo na Modalidade PREGÃO PRE.SENCIAI. .-.ob ii"
018- 202 i. conforme descrito abaixo:

OB.It TO: Aquisição de gás medicinal - oxigênio • p.il.a uso nas unidades de
saúde, ambulâncias e traiamenio domiciliar de pacientes do Município De
Planalto - PR

VALOR TOT.4L: RS> .35.280.00 (cinqüenta e cinco mil e duzentos e oitenta
re.iis).

DATA DA ABERTURA- 17 dc março dc 2021 - às 09.00(nove) horas.

M.aiores informações junto ao Departamento de Licit.ações em horário de
expediente ou pelo e-mail: licitacao/õ planalto.in .gov.br.
LLTIZ CARLDS BONl

Prefeito Municipal
MUNiCiPiO OE PD^NALTO

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO ELETRÔNICO
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O MUNICÍPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com base na Lei

Federal nS 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal de

OBJETO: Aquisição de veículos novos O KM, visando o apoio à Assistência
Técnica Rural Munldpai — ATER, no desenvolvimento dos programas
executados pela Secretaria Municipal de Agricultura.
VALOR TOTAL: RS 175.753.69 (cento e setenta e cinco mii setecentos e

cinqüenta e oito reais e sessenta e nove centavos).
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: Dia 17 de marco
de 2022, a partir rias 14h00min.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao
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Município de Planalto

EXTRATO DE CONTRATO N" 059,'2022

PREGÃO PRESENCIAL N" 009/2022

zado nesta análise,

DATA DA ASSINATURA: 28 de feveteiro de 2022.
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CONTRATANTE- MUNICÍPIO DE PLAN.4LTO.
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Setor de Licitações do Município de Planalto, através do Portal de Licitações do
Município
de
Planalto,
através
de
solicitação
via
e-mail:

álcool em quase to

O

2727/2007

de 26/06/2007 e, subsidiariamente, á Lei
8.666/93 e compiementares, ens
sua sede sito a Praça S&o Francisco de Assis, n" 1583, fará realizar Licitação na
Modalidade PREüAO ELETRÔNICO sob
019/2022, conforme descrito abaixo:

nol, o valor do litro

CONTRATAD.4.: CLA ESPORTE E AVENTURA LTDA

OBJETO: Contrac.ação de pessoa juridica visando a prestação de serviço
de arbitragem para realização de jogos na-; seguintes modalidades: Fiitsal.
Futebol Suíço. Futebol de Campo e Voleibol, a serem realizados pela
Secrelaiia .Municipal de Esportes deste Município de Planalto.
VALOR TOTAL: RS 172.250,00(cento e setenta e dois mil e duzentos e
cinqiienta reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
LUIZ CARLOS BONl

deve ser inferior a

Prefeito Municipal

Município de Planalto
Praça São Francisco de Assis, n" 1583

Município de Planalto

85 750-000 - Plaiwlio - Paraná

Praça Sao Francisco de Assis, n"' 1583
85.750-000 - Pl.inalto - Paraná

EXTR.ATO DE CONTRATO N" 05S.-'2022

PREG.ÃO PRESENCIAL N"00S.'2022

EXTR.ATO DE CONTRATO N" 060.'20;2

PREG.ÃO PRESENCIAL N° 009,'2022
DATA DA ASSINATURA- 28 de fevereiro de 2022.
D.ATA DA ASSINATURA: 2S de fevereiro de 2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO E)E PLANALTO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO

CONTRATADA: G L ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

CONTRATADA: I DESCOMPLICA LTDA - EPP.

LTDA.

OBJETO: Contratação de pessoa jiiiidica visando a prestação de serviço
de .arbitragem para realizaçilo de jogos nas seguintes modalidades: Futsal,
Futebol Suíço, Futebol de Campo e Voleibol, a serem realizados pela
Secretaria Municipal de Esportes deste Município de Planalto.

OBJETO- Contratação de empresa p,ara implantação de sistema para
efetuar controle da Produção priniáriii coru interface entre o sistema do

produtor iiiraí da Secretaria tia Fazenda e dos tlocurncinos fiscais para

V.ALOR TOT.AL: RS 63.000.00 (sessenta e três mil reais).

atender as necessidades das Secretarias de Finanças e de Agricultura.
V.ALOR TOTAL: RS 31.200.00 (rrinte e um mil e duzentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12(doze) meses

PRAZO DE VIGÊNCIA 12(doze) meses

LUIZ CARLOS BONl

LUIZ CARLOS BONl

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal
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