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De: Leonir Bianchi - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

./5ü^

Para: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal de Planalto
Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização
objetivando a Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão
novo/zero km, 3/4, ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme segue abaixo:
LOTE: 01
ITEIV
01

OBJETO

CAMINHÃO NOVO zero km, no chassi,
tipo 3/4, ano/modelo 2022/2022, 4X2,

QTD
01

UN

VALOR

VALOR TOTAL

UNITÁRIO
UN R$ 387.600,00 R$ 387.600,00

com as seguintes descrições:
Ano de fabricação/modelo mínimo
2022/2022;
- Motor 04 cilindros em linha a diesel;

- Torque Mínimo de 570NM (58.13MKGF);
- Potência mínima de 155 CV;
- Mínimo de N° de marchas: 5 à frente
(sincr.) e 1 à ré;

- Tração 4X2;

- Banco do motorista a ar com regulagem
de altura;

- Sistema de Alarme;
- Sistema de som, com rádio com entrada
usb e bluetooth;
- Volante ajustável;
- Travas elétricas;
- Sistema de ar condicionado na cabine;
- Computador de bordo;
- Vidros e retrovisores elétricos;
- Direção Hidráulica/Elétrica;
- Freio de serviço a ar e tambor, com ABS

e EBD, nas rodas traseiras e dianteiras;
- Freio de estacionamento;
- Tanque de combustível de plástico com
capacidade mínima de 150 litros;
- Capacidade dp tanque de aria mínimo de
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25 litros;

- Distância mínima entre eixos 4.400mm;
Comprimento

mínimo

do

veículo

6.900mm;

- PBT (Peso Bruto Total) mínimo de 9.500
kg;

- Rodas novas de aço aro 17';
- Pneus novos 235/75 RI7,5;
- Os demais equipamentos devem estar
conforme a legislação vigente.

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES sem
limite de quilometragem.
TOTAL: R$ 387.600,00

O valor total máximo da presente aquisição é de R$ 387.600,00 (trezentos
e oitenta e sete mil e seisòentos reais). ^

tenciosamenté,

>nir Biancj

Secretário Municipal de Ò^ra^e Serviços Urbanos
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO INTERESSADO;

1.1. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
2. OBJETO:

2.1. Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4,
ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras
e Serviços Urbanos, observadas as características e demais condições definidas
neste termo e seus anexos.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA:
3.1. Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Leonir Biachi.
4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO:

4.1. A aquisição desse veiculo novo se faz necessário, pois é imprescindível para que
a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos possa atender a grande
demanda de serviços de infraestrutura na zona urbana do município e melhorar a
cada dia os serviços prestados aos municipes, onde esta demanda tem aumentado e

muito, se tratando de serviço de transporte de materiais, coleta seletiva e insumos,
para atender as necessidades públicas urbana do município;
4.2. Destaca-se também, que a demanda de serviços prestados necessita de meios
que possibilitem a realização, fato este, que justifica a necessidade de melhoria na
qualidade da prestação dos serviços aos cidadãos. Portanto, com o intuito de dar

continuidade em nos trabalhos em prol da comunidade, faz-se necessária a aquisição
do referido veiculo;

4.3. A demanda levantada para o presente processo licitatório foi definida diante da
necessidade de substituição da frota atual do município, a qual encontra-se velha e
com manutenção bastante custosa;
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4.4. As características do veículo aqui descritas foram levantadas junto ao setor
técnico de manutenção de veículos do município de Planalto, sendo que a
especificação que consta neste processo tem como fim o bom andamento dos

trabalhos aliada a questões de economicidade. Como exemplo pode citar a
especificação de tanque de plástico, pois o veículo vai trabalhar em ambientes

urbanos com pouco espaço de manobra, ficando assim suscetível a pequenas
colisões, sendo que quando necessária a troca do tanque, o custo entre o material de

alumínio ou plástico é muito discrepante, tornando a especificação de plástico bem
mais econômica;

4.5. Optou-se pela aquisição do veículo no chassi devido a urgência em adquirir o
mesmo, sendo que o prazo de entrega deste no chassi por parte das montadoras é
inferior ao prazo de entrega do mesmo com algum equipamento acondicionado no

chassi, será também efetuado um estudo técnico para avaliar qual o melhor
equipamento para a montagem sobre o veículo, que irá atender as demandas do
município.

4.6. Para confecção do presente Termo de Referência, foram solicitados orçamentos
das empresas Ingá Veículos Ltda, Possoli Caminhões Ltda, Icavel Veículos Ltda e
Banco de Preços, bem como Contrato 128/2021 do Pregão Eletrônico 020/2021 do
munícipio de Ibema-PR, conforme documentação anexa.
4.7. Servidor Responsável pela cotação de preços: Ederson Kobs.
5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:
LOTE!: 01
ITEM
01

OBJETO

QTD

CAMINHÃO NOVO zero km, no chassi,
tipo 3/4, ano/modelo 2022/2022, 4X2, com
as seguintes descrições:
Ano de fabricação/modelo

01

UN
UN

VALOR

UNITÁRIO
R$ 387.600,00

VALOR TOTAL

R$ 387.600,00

mínimo

2022/2022;

- Motor 04 cilindros em linha a diesel;

-Torque Mínimo de 570NM (58,13MKGF):
- Potência mínima de 155 CV;
- Mínimo de N° de marchas: 5 à frente

(sincr.) e 1 à ré;
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- Tração 4X2;

- Banco do motorista a ar com regulagem de
altura;

- Sistema de Alarme;
- Sistema de som, com rádio com entrada
usb e biuetooth;
- Volante ajustável;
- Travas elétricas;

- Sistema de ar condicionado na cabine;
- Computador de bordo;
- Vidros e retrovisores elétricos;
- Direção Hidráulica/Elétrica;
- Freio de serviço a ar e tambor, com ABS e

EBD, nas rodas traseiras e dianteiras;
- Freio de estacionamento;

- Tanque de combustível de plástico com
capacidade mínima de 150 litros;
- Capacidade do tanque de aria mínimo de
25 litros;

- Distância mínima entre eixos 4.400mm:
- Comprimento mínimo do veículo 6.900mm;
- PBT (Peso Bruto Total) mínimo de 9.500
kg;

- Rodas novas de aço aro 17';
- Pneus novos 235/75 R17,5;
- Os demais equipamentos devem estar
conforme a legislação vigente.

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES sem
imite de quilometragem.
TOTAL: R$ 387.600,00

5.1. O custo total estimado do objeto importa no valor aproximado R$ 387.600,00
(trezentos e oitenta e sete mil e seíscentos reais).
6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE ENTREGA DO BEM.

6.1. A empresa vencedora do certame deverá fazer a entrega do veículo licitado junto
à Secretaria Municipal de Administração no Município de Planalto - PR, sem custos
adicionais ao município.

6.2. 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 Seoretaria Municipal de Finanças.
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6.3. A empresa para se habilitar ao processo lícítatório 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. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado
pelo Secretário de Obras e Serviços Urbanos desta municipalidade, Leonir Bianchi.
PR, 06 de Junho de 2022.

íianchi

Secretário de Obras e Serviços Urbanos

C.
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

^^OOOG
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ICAVEL

POSSOLI

R$325.000,00 R$ 398.000.00 R$415.000.00

ÍNGA

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO:

01 I

ITEM UN QTD

R$495.000,000

PRFPO

BANCO DE

R$ 305.000,00

CONTRATO

85750-000 PLANALTO - PARANÁ
TABELA COMPARATIVA DE VALORES

Praça São Francisco de Assis, 1583

Contrato 128/2021 - Pregão Eletrônico 020/2021 - Município de Ibema-PR.

Banco de Preços;

Empresa 01; Ingá Veículos LTDA{MERCEDES);
Empresa 02: Icavel Veículos LTDA(VW);
Empresa 03: Possoíi Caminhões LIDA (IVECG);

ITEM 01;

MUNICÍPIO DE

ELANAUQ

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

CNPJ:76.460.526/000M6

' MUNICÍPIO DE PLAiÍaLTO

R$387.600.00 R$387.600.00

VALOR UNIT. IVALOR TOTAL

Mercedes-Benz
Ingá V^eículos Ltda
Conccssiímârio dc Veículos
Comerciais Mercedes Beoz

São Miguel do Oeste- SC,01 de maio de 2022
A

Município de PLANALTO-SC.

REF; ORÇAMENTO CAMINHÃO ACCEI.0 1016/46

Vimos pelo presente ofertar-lhe o seguinte veículo:

Caminhão novo 01 unidade, marca Mercedes-Benz, modelo ACCELO
1016/46 4X2, ano/mod. 2022/2022, Euro 5, motor com 156 CV de
potência, com torque de 59,0 MKGF,de 4.8 Lts, com freio a tambor com
regulador automático de duplo circuito, direção hidráulica,vidros e

retrovisores elétricos.computador de bordo,banco a ar, tanque de
combustível de 150 litros + tanque de aria 25 litros, corn PBT (Peso
Bruto Total) 9.600,00 kg, cambio com 05 marchas sincronizadas a frente
e uma a ré, cambio manual, com garantia de 12 meses sem limite de

quilometragem, com todos os equipamentos obrigatórios de série, pneus
235/75 R 17,5.

V alor: R$ 325.000,00(trezentos e vinte e cinco mil reais)
Condições de Pagamento: A Vista
Validade da Proposta: 30/06/2022

Solahge Pauíá Montagna
/ Gerente de Vendas

Ifigá Veículos

Itiga Víiculos I Ida
Rod. BR 282. km

S .Miguel d'Ocsle, Sa.Ha Caiarina, Brasi!

.-v Mirrí:ctíi.-s I)cn/. - rrwrca do Grupo Daimier SttuigaiT - Alemaniw

Fone
100
Fax +55 4U 36.11-1 i.FO

(- 0008

Caminbdes

Oainihhõés.- Qiiíibulis

Ônibus

Francisco Beltrão -PR 31 de maio de 2022.
A

Prefeitura Municipal de Planalto - PR.

Proposta de 01 fumai unidade do veículo marca Volkswaaen no chassi
Modelo ll-lSO Peliverv 4X2 DRC
MOTOR

D

Cummíns/ISF 3.81

D Potência 175 cv
□

Cilindros: 4

□ Sistema de injeção COMMON RAIL
D Sistema SCR (utiliza Aria 32 uréia)
TRANSMISSÃO
D Eaton / ESO 6106 Tipo / Acionamento Manual / a cabo - com 6 marchas à frente
(sincronizadas) e 1 à ré/tração 4x2.

DIREÇÃO HIDRÁULICA INTEGRAL
PNEUS

O

Radiais 235/75R17.5"

□

Freio Motor

□

Freio de Serviço
a Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, com ABS + EBD

FREIOS

D Acionamento eletropneumático, tecia no painel e comando no acelerador

DIMENSÕES
O

Distância entre eixos 4.400 mm

PESO EM ORDEM DE MARCHA

O
D

Dianteiro 2.200 Kg
Traseiro 1.150 Kg

D

Totai 3.350

CAPACIDADE TÉCNICA POR EIXO
O Peso Bruto Totai (PBT) - Homologado 10.700 Kg

O Capacidade Máxima de Tração - CMT 13.200 kg
O Capacidade de carga sobre o chassi do veículo sem considerar o peso da caçamba
(kg) - 7.350 kg.

ICAVEL veículos LTDA.
Matriz-Rodovia PR 483, n® 1771
FíGal-Rodovia BR 277,Ktn 582,6
FiHal-RuaTucuruI, 351
FlBal-Av. Olímpio Rafagnin, 3333

Cep85601-18S
Cep85818-560
Cep 85031-350
Cep 65862-210

Francisco Balirão-PR
Cascavel-PR
Guarapuava-PR
Fozdo (Quasu-PR

Fone: (46)3211-6000
Fone: (45) 2101-6800
Fone: (42) 3629-7400
Forie: (46) 3026-7400

CNPJ 84.g3a43a/0001-49

lE £1102985-56

CNPJ 64.938.430/0002-20

lE 90177448-09

CNPJ 84.938.430/000441

tE 9055416048

CNPJ 84.938.430/0003-00

lE 90571632-80

VISITE NOSSO SUE - VWUW.ICAm.COM
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Caminhões

C^inlnjiiSâs - Ontbüis

ônibus

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Valor unitário do veículo marca Volkswagen 11.180 Delivery 4x2 DRC no chassi:
D R$ 398.000f00(trezentos e noventa e oito mil reais)
Forma de Pagamento:
A combinar

Cor: branco geada
Prazo de Entrega:a combinar.

Garantia de 12 meses sem limite de quilometragem + 12 meses adicionais do trem de
força(motor/caixa/diferenciai)
Ano/Modeio 2022/2023

"A presente proposta vincula as partes negociantes pelo período máximo de 30
(trinta) dias sendo que após o referido prazo considerar-se-á cancelada
independentemente de notificação"

Fabianb Calegari Castelli
SUPERVISOR COMERCIAL

MOIti

r

ICAVEL veículos
LTDA.
Rod.PR 483,1771

B Agus Brsncs - céP 85601^195^
^^jprenoisco
Piãrêíná^j

ICAVEL VEÍCULOS LTDA,
Matriz -Rodovia PR 483, n» 1771
Rllal-Rodovia BR 277,Km 582,6

Francisco Beltrão-PR
Cascavel-PR
Guarapuava-PR

Fone;(46)3211-6000

CNPJ 84.938.430/0001-49

lE 32102965-56

Fone:(45)2101-6000
Fona;(42)3629-7400

CNPJ 84.938.430/0002-20

Filial - Rua Tucuiui, 351

Csp 8S601-18S
Cep 85818-660
Cep 85031-350

lE 90177448-09

Filial - Av. Olímfdo Rafagnln,3333

Cep 65862-210

Foz do Iguaçu -PR

CNPJ 84.938.430/0004-91

lE 90554190-08

Fone:(45)3026-7400

CNPJ 84.938.430/0003-00

lE 90571632-80

VISITE NOSSO SITE-VWVW.ICAVEL.COM

I
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mm POssoLi
POSSOLI CAMINHÕES LTDA.
Cascavel - Paraná - BR 277 Km 582

Cascavel 06 de junho de 2022
Pref. Mun. de Planalto - Pr.
Sr. Dleao

Proposta de Comercialização:
IVECO TECTOR 11-190 4X2 - CAMINHÃO NO CHASSI

Motor IVECO FPT Euro V 190cv diesel, 04(Quatro) cilindros em linha, turbo-intercooler,
gerenciamento eletrônico de injeção, Sistema elétrico 24v, freios
hidráulicos/pneumáticos, a tambor dianteiras e traseiras pneumática, Pneus radias sem
câmara 235/75 R17,5 rodas Aço / 17,5 x 6,75., Direção hidráulica, Ar-condicionado,
Peso Bruto Total PBT 10.600Kg mais informações em catálogos em anexo.
PREÇO PROPOSTO VALOR R$ 415.000,00 (Quatrocentos e quinze mil reais) ano de
fabricação 2022/2022 ■ Veículo Zero O Km.

Validade da proposta 30 dias.

Prazo de entrega de 120 dias(Em função da pandemis está faltando peças para montagem
dos caminhões).
Observação solicitar no edital:

• Poderão participar desta licitação somente fabricantes e concessionárias

automobilísticas, em acordo á Lei 6.729 de 28 de novembro de 1979, que dispõe
sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos
automotores de via terrestre.

• Decisraçào emitida pelo fabricante de que a proponente é representante
autorizada da marca ofertada (Atendimento a Lei n°6.729/79).

Sem mais, ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.
AtencÍçs^'éS^IE^P^

04.640.295/0001-11

Possoli Cárfímt^çlsílida.
Genarp'Dutra Jr.

POSSOLI CAMINHÕES LTDA.

Deptp°. Venda a governo

45-^9971 3417/453227 2022
e-mail: vendasOiDossolí.com.hr

ROD. BR 277 - KM Se2-»-3(K»-TT
CENTRALITO - CEP âS 803-650

^CAVEL

-

F

t

Relatório de Cotação: Caminhão 3/4
Pesquisa realizada entre 31/05/2022 08:02:17 e 31/05/2022 08:04:14
Helaíoiio ijerüdo iio (i\3

/OÍ)/':'()^;^ 08 'I 4V (|P

20,i 10)

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

ÍMétodo Matemático Apílcado: Média Àri&nétíca dos preços obtidos - Preço calculado dom base na média ari^ética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

^•^C<^forme Instrução Normativa N''6Sde07deJdtio de 2021,no Artigo 3", 'A pesguisa depreços será rr^aterializsda e/n documentoque conterá:INC V-Método matemática aplicadopara a
iBi^miçâodovak^estimado.' :

Preço
Preços

Quantidade

Percentual

Estimado

Total

Estimado
Calculado

1) CaminhãoVWOelivery 11.180

1

1 Unidade

R$ 495.466,67(un)

RS 495.466,67

R$ 495.466.67

Valor Global:

Valor do item em relação ao total

RS 495.466,67

Quantidade de preços por item

•1) Caminhão VW...

Detalhamento dos Itens
Item 1: Caminhão VW Dclivery 11.180
Preço F.';fimnf1n- R.') .WF-iri6.fi7 nin)

Pprcenliifil - Preço Fslimado ('.rilniilafio: R?

Médio dos Proçnr, Obtido?: RS 'KIS '!6(S.67

Quantidade

Descrição

1 Unidade

caminhão Okm|aquisicao de caminhão de traçao 4x2, marca volkswagen vw delivery 9.170,zero km, ano/modelo 2021 /2022, dies

Observação

ei, 165 cv, equipado com uma cabine auxiliar, carroceria de madeira de 4.5 m de comprimento e de 2 m de largura, em convênio co
m o condesus, conforme autorizacao de fornecimento n° 98/2022.

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

RS 495.466,67

me. lArt. 5"da IN65de 07de Juiho de 202!

Órgão; MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - DF

Data: 30/12/2021 10:00

Modalidade; Pregão Eletrônico

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco em Penedo - AL
SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:272021 /ÜASG:195001
Relatório gerado no dia 31/05/2022 08:13:42(IP: 187.49.128.118)

Código Validação: ycQ>onTDmONNm%2fBD300aDghVambNKgfrnu!pGyJWaOXOabjjHQAiCfeVYlTqFPaHv%2f7NiQnnmKwg%3d

Ih^E0Ç; http://WM(W.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutentlcidade?
SimjÇk' token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgftnulpGyJWaOX0abjjHQAiCfsVYtTqFPaHv%252f7NiQnnmKw9%253d

^

Objeto: Eventual fornecimento, carga, transporte e descarga de 58 caminhões equipados

Lote/Item: /?

com implementos diversos, para doação a associações e cooperativas da

agricultura familiar, pertencentes a municípios localizados no Estado de Alagoas,
visando dotá-las de melhores condições logísticas e promovendo o bem-estar

Ata: Link Ata

Adjudicação; 31/12/2021 10:12
Homologação: 31/12/2021 12:12

das populações existentes nesses territórios.

Descrição: Caminhão - Caminhão 4x2, novo zero km,ano / modelo mínimo 2021/2021,
cabine em aço, diesel, motor 4 cilindros, potência mínima de 15ücv, torque
mínimo de 300 Nm,5 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira

Fonte: www.comprasgovernamentais.gcv
.br

Quantidade: 10

conforme linha de produção do fabricante, PBT homologado mínimo de 8.300kg,
implementado com baú frigorífico de alumínio liso branco, compatível com o
modelo ofertado e com as seguintes características: Caixa de Carga: construída

Unidade: Unidade
UF: AL

com perfis externos em duralumínio extrudado de alta capacidade. Base:

fabricada com longarinas,travessas e vigas laterais em aço; com mãos
francesas de reforço na união longarina/travessa, unidas através do sistema de
soldagem MIG. Fixada ao chassi com grampos e talas. Todo acabamento do
perfil externo do baú isotérmico deverá ser em alumínio estrutural, como

exceção,todo o contorno do quadro traseiro do baú e das portas traseira e

lateral deverão ser. exclusivamente,em aço inox AISI 304,com espessura de
3mm.O quadro traseiro deverá ser reforçado internamente com perfis de

alumínio estrutural, unidos por meio de solda,sendo fixado à caixa principal de
carga através de parafu
CatMat: 1937-CAMINHAO

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CNPJ

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

29.887.078/0001-51 FIBRA DISTRIBUIÇÃO & LOGÍSTICA EIRELI
R$ 478.000,00
Descrição: Caminhão 4x2, novo zero km,ano/ modelo mínimo 2021/2021, cabine em aço, diesel, motor 4 cilindros, potência mínima de 150cv,torque mínimo
de 300 Nm,6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fabricante,PBT homologado mínimo de B.SOOkg,implem
entado com baú frigorífico de alumínio liso branco,compatível com o modelo ofertado e com as seguintes características: Caixa de Carga:construída com perfi
s externos em duralumínio extrudado de alta capacidade. Base:fabricada com longarinas, travessas e vigas laterais em aço;com mãos francesas de reforço n
a união longarina/travessa, unidas através do sistema de soldagem MIG. Fixada ao chassi com grampos e talas. Todo acabamento do perfil externo do baú iso
térmico deverá ser em alumínio estrutural,como exceção,todo o contorno do quadro traseiro do baú e das portas traseira e lateral deverão ser,exclusivamente,

em aço inox AISI 304,com espessura de 3mm.O quadro traseiro deverá ser reforçado internamente com perfis de alumínio estrutural, unidos por meio de solda
,sendo fixado à caixa principal de carga através de parafusos. Em cada parede lateral interna do baú isotérmico, deverão ser instalados trilhos laterais para fix
ação de carga. Os trilhos deverão ser em aço inox ou alumínio estrutural. Portas:02 portas traseiras e 01 porta lateral com abertura total. As borrachas de veda

ção deverão ser múltiplos filetes, com, no mínimo 3 áreas de contato(1 bulbo e dois filetes de vedação). O sistema de trancamento externo das portas deverá s
er por fechadura do tipo "varão simples",em aço inox, localizada na parte inferior da porta. Revestimento interno em Fibra antibacteriana,isolamento térmico e

m poliuretano com no mínimo 70 mm de espessura,assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado, no piso do baú deverão ser ins
taladas guias de palet e perfis de alumínio contra impactos internos, além de drenos para a saída de líquidos, com tampa. Equipamento de refrigeração compos
to por, no mínimo, 1 (uma) unidade condensadora e 01 (uma)unidade evaporadora, além dos demais componentes. Com compressão mecânica,acionado atra

vés de acoplamento mecânico e acionamento elétrico, totalmente compatível com o conjunto(caminhão/baú)e seus componentes,podendo funcionar por mei
o de alimentação externa 220V. Capacidade resfriamento até temperatura mínima de -1CC, medida em todo o volume interno do baú isotérmico. Pintura: realiz

ada com primer anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético automotivo. Instalações elétricas: fiação clipada, luminárias internas vedadas e com lãmpad
as em LED,instalada no teto do baú,em número suficiente para iluminar de maneira homogênea seu interior; conforme normas CONTRAN;para-lamas com pa
ra-barros de borracha;caixa multiuso fixada lateralmente (01 unidade),com trinco e par de chaves;faixas refletivas e para-choque,conforme normas CONTRA
N;lanternas laterais e delineadoras nas extremidades superiores; iluminação interna na parte superior,em led, na cor branca, blindada, localizada no vão superi
or central,com fiação embutida,com advertência externa,acionamento na cabine. Com capacidade de transporte de no mínimo 4.000 kg,equipado com todos
os acessórios e equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro; Garantia total do caminhão e implemento de 12 meses sem limite de qu
ilometragem;os veículos ofertados devem estar, no momento da entrega,licenciados em nome da Codevasf 5® SR e com o tanque cheio.
Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

AVVILLE.IBO

(62)99B2-1494

fibradistribuicao(5)gmaiLcom

23.762.552/0003-02

DEVA VEÍCULOS LTDA

R$ 478.400,00

Relatório gerado no dia 31/05/2022 0B:13:42(IP: 187.49.12B.11B)

Código Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0abjjHQAICfsVYtTqFPaHv%2f7NiQnnmKwg%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=ycQxmTDm0NNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0abjjHQAiCfsVYtTqFPaHv%252f7NiQnnmKwg%253d
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Descrição: CAMINHÃO BAU FRIGORÍFICO COM PBT DE B.300KG - Caminhão 4x2, novo zero km. ano/ modelo mínimo 2021/2021,cabine em aço, diesel, motor
4 cilindros, potência mínima de 150cv(OFERTADO 190CV).torque mínimo de 300 Nm(OFERTADO 61ONM),6 marchas à frente e 1 a ré,suspensão dianteira e t
rasetra conforme linha de produção do fabricante,PBT homologado mínimo de 8.300kg(OFERTADO 8600KG),implementado com baú frigorífico de alumínio lis
o branco,compatível com o modelo ofertado,com comprimento mínimo de B.OOOmm,largura mínima de 2.200mm e com as seguintes características: Caixa d
e Carga:construída com perfis externos em duralumínio extrudado de alta capacidade. Base:fabricada com longarinas, travessas e vigas laterais em aço com
mãos francesas de reforço na união longarina/travessa, unidas através do sistema de soldagem MIG. Fixada ao chassi com grampos e talas. Todo acabament

o do perfil externo do bau isotérmico deverá ser em alumínio estrutural, como exceção, todo o contorno do quadro traseiro do baú e das portas traseira e lateral
deverão ser, exclusivamente,em aço inox AISI 304,com espessura de 3mm.O quadro traseiro deverá ser reforçado internamente com perfis de alumínio estrut
ural, unidos por meio de solda,sendo fixado à caixa principal de carga através de parafusos. Em cada parede lateral interna do baú isotérmico,deverão ser inst
alados trilhos laterais para fixação de carga. Os trilhos deverão ser em aço inox ou alumínio estrutural. Portas:02 portas traseiras e 01 porta lateral com aberto
ra total. As borrachas de vedação deverão ser múltiplos filetes,com,no mínimo 3áreas de contato(1 bulbo e dois filetes de vedação). O sistema de trancament
o externo das portas deverá ser por fechadura do tipo "varão simples",em aço inox, localizada na parte inferior da porta. Revestimento interno em Fibra antibac
teriana,isolamento térmico em poliuretano com no mínimo 70 mm de espessura,assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado, n
o piso do baú deverão ser instaladas guias de palet e perfis de alumínio contra impactos internos,além de drenos para a saída de líquidos,com tampa Equipa

mento de refrigeração composto por, no mínimo. 1 (uma)unidade condensadora e 01 (uma)unidade evaporadora, além dos demais componentes.Com compr

essao mecanica,acionado através de acoplarnento mecânico e acionamento elétrico, totalmente compatível com o conjunto(caminhão/baú)e seus componen
tes, podendo funcionar por meio de alimentação externa 220V.Capacidade resfriamento até temperatura mínima de -10°C, medida em todo o volume interno d
o baú isotérmico. Pintura: realizada com primer anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético automotivo. Instalações elétricas:fiação clipada, luminárias i
ntemas vedadas e com lâmpadas em LED,instalada no teto do baú,em número suficiente para iluminar de maneira homogênea seu interior; conforme normas

CONTRAN;para-lamas com para-barros de borracha; caixa multiuso fixada lateralmente(01 unidade),com trinco e par de chaves;faixas refletivas e para-choq
ue,conforme normas CONTRAN;lanternas laterais e delineadoras nas extremidades superiores;iluminação interna na parte superior,em led, na cor branca, bli
ndada,localizada no vão superior central,com fiação embutida,com advertência externa,acionamento na cabine. Com capacidade de transporte de no mínimo
4.000 kg,equipado com todos os acessórios e equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro; Garantia total do caminhão e implemento
de 12 meses sem limite de quilometragem; os veículos ofertados devem estar, no momento da entrega, licenciados em nome da Codevasf 5® SR e com o tanqu
e cheio.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MG

Betim

R TEONILIO NIQUINI,32

ABNER

(31)3303-7849

abner.saldanha@deva.com.br

26.159.652/0001-67

^

DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA

RS 530.000,00

* VENCEDOR*

Descrição: CAMINHAO BAÚ FRIGORÍFICO COM PBT DE 8.300KG - Caminhão 4x2, novo zero km,ano / modelo mínimo 2021/2021,cabine em aço,diesel, motor
4 cilindros, potência mínima de 150cv.torque mínimo de 300 Nm,6 marchas à frente e 1 a ré, suspensão dianteira e traseira conforme linha de produção do fab
ricante, PBT homologado mínimo de 8.300kg,implementado com baú frigorífico de alumínio liso branco,compatível com o modelo ofertado,com comprimento
mínimo de S.OOOmm,largura mínima de 2.200mm e com as seguintes características: Caixa de Carga: construída com perfis externos em duralumínio extrudad
o de alta capacidade. Base:fabricada com longarinas,travessas e vigas laterais em aço;com mãos francesas de reforço na união longarina/travessa, unidas a
través do sistema de soldagem MIG. Fixada ao chassi com grampos e talas. Todo acabamento do perfil externo do baú isotérmico deverá ser em alumínio estr

utural, como exceção,todo o contorno do quadro traseiro do baú e das portas traseira e lateral deverão ser, exclusivamente,em aço inox AISI 304,com espessu
ra de 3mm.O quadro traseiro deverá ser reforçado internamente com perfis de alumínio estrutural, unidos por meio de solda,sendo fixado à caixa principal de c
arga através de parafusos. Em cada parede lateral interna do baú isotérmico, deverão ser instalados trilhos laterais para fixação de carga. Os trilhos deverão se
r em aço inox ou alumínio estrutural. Portas:02 portas traseiras e 01 porta lateral com abertura total. As borrachas de vedação deverão ser múltiplos filetes, co
m, no mínimo 3 áreas de contato (1 bulbo e dois filetes de vedação). O sistema de trancamento externo das portas deverá ser por fechadura do tipo "varão simp
les ,em aço inox, localizada na parte inferior da porta. Revestimento interno em Fibra antibacteriana, isolamento térmico em poliuretano com no mínimo 70 m

m de espessura,assoalho tipo sanduíche com revestimento interno em alumínio canaletado, no piso do baú deverão ser instaladas guias de palet e perfis de al
umínio contra impactos internos, além dé drenos para a saída de líquidos, com tampa. Equipamento de refrigeração composto por, no mínimo, 1 (uma)unidade
condensadora e 01 (uma)unidade evaporadora,além dos demais componentes. Com compressão mecânica, acionado através de acoplamento mecânico e aci
onamento elétrico, totalmente compatível com o conjunto(caminhão/baú)e seus componentes, podendo funcionar por meio de alimentação externa 220V. Ca
pacidade resfriamento até temperatura mínima de -10<>C, medida em todo o volume interno do baú isotérmico. Pintura: realizada com primer anticorrosivo e ac
abamento em esmalte sintético automotivo. Instalações elétricas: fiação clipada, luminárias internas vedadas e com lâmpadas em LED,instalada no teto do ba
u,em numero suficiente para iluminar de maneira homogênea seu interior; conforme normas CONTRAN; para-lamas com para-barros de borracha;caixa multiu
so fixada lateralmente(01 unidade),com trinco e par de chaves; faixas refletivas e para-choque,conforme normas CONTRAN;lanternas laterais e delineadoras

nas extremidades superiores; iluminação interna na parte superior, em led, na cor branca, blindada,localizada no vão superior central,com fiação embutida co
m advertência externa, acionamento na cabine. Com capacidade de transporte de no mínimo 4.000 kg, equipado com todos os acessórios e equipamentos obri
gatorios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro; Garantia total do caminhão e implemento de 12 meses sem limite de quilometragem;os veículos ofertados
devem estar, no momento da entrega, licenciados em nome da Codevasf 5® SR e com o tanque cheio.

Relatório gerado no dia 31/05/2022 08:13:42(IP: 187.49.128.118)

jE®®? CWigo Validação: ycQxmTDm0NNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmulpGyJWaOX0abljHQAiCfsVYtTqFPaHv%2f7NiQnnmKwg%3d S
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Estado;

Cidade;

Endereço:

Nome de Contato;

Telefone;

Email;

MG

Uberlândia

AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,615

EVANDRO

(34)3086-0312

licitacao@digimaqcomercio.com.br

Relatório gerado no dia 31/05/2022 08;13;42(IP; 187.49.128.118)
m
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO

CONTRATO N° 128/2021

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE IBEMA, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob

o n° 80.881.931/0001-85, com sede a Av. Ney Euirson Napoli, 1426, neste ato representado
pela Senhora Prefeita municipal abaixo assinada, doravante designado CONTRATANTE de um
lado, e de outro a empresa HORUS SOLUÇÕES COMERCIAIS PARA VEÍCULOS LTDA
estabelecida na Rodovia BR 376, KM 188. Lote A-IO, S/N° Sala 07, Gleba Ribeirão Sarandí, na
cidade de Marialva, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas/MF

sob n°.37.208.744/0001-06, neste ato representada por seu representante legal o Sr. Giovani
Sérgio Trevisol, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n° 12R-3.121.088 SSP-SC, e do CPF
n° 006.805.769-59, residente e domiciliado a Avenida Dr. Gastão Vidígal, 2517, Casa 12 Condomínio Parthenon, Jadim Fregadollt, cidade de Maringá, estado do Paraná, ao final assinado,
doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e

suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato decorrente do Editai pregão
Eletrônico n° 20/2021. mediante as seguintes cláusulas e condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA

NOS TERMOS DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A ITAIPU BINACIONAL. '

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A empresa deverá dispor e arcar com todos os custos, incluindo a
primeira revisão completa, incluindo mão de obra, troca de óleo e filtro de acordo com a

quilometragem estipulada pelo fabricante e transporte até o local de entrega.

PARAGRAFO SEGUNDO - A Assistência Técnica do veículo deverá ser prestada pela empresa
vencedora ou concessionárias autorizadas, no prazo da garantia (que deve ser de no mínimo 1
ano a partir da entrega) e deverá estar localizada na sede do município, sendo que caso houver
necessidade de prestar a Assistência Técnica em outro município as despesas poderão ser
cobradas da empresa vencedora.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Além dos itens descritos no teor de requisitos mínimos cada o veiculo
deve possuir os equipamentos e acessórios obrigatórios pelo Código Nacional de Trânsito.- CTB.
CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA se obriga a entregar os produtos objeto deste
Contrato, pelo preço de R$ 305.000,00(Trezentos e cinco mil reais).
ITE j DESCRIÇÃO DO PRODUTO

QTDE I MARCA

M

VALOR
TOTAL

Prefeitura Municipal de Ibema
Av. Ney Euirson Napoli, 1426 - Centro - Ibema - PR

Fone;(45)3238-1347 - Email: prefeitura@pibema.pr.gov.br
Gestão 2021/2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO

liM

■

L m

í if:
CAMINHÃO novo/ zero km com capacidade de
PBT de no mínimo 10.116 kg, com sistema de ar
condicionado, direção hidráulica, motor diesel
com no mínimo 156 cv de potência, pneus e
rodas novos.

Tipo furgão (baú), estrutura em perfil de aço,
com revestimento externo em alumínio frisado,
assoalho metálico antiderrapente, duas portas

FOTON
CITYTRUCK

305.000,
00

11-16

BAU:
FACCHINI
CARGA
SECA

na parte traseira do baú, pára-choque móvel

homologado, iluminação interna do baú, cámera
de ré acoplada, 2 alçapões para a entrada de ar
de 500X600 mm no teto, dimensões sugeridas:
comprimento 5,SOM, altura livre 2,30M e largura
2,25M^ garantia de no minimo 12 meses.

Com a primeira revisão, incluindo mão de obra,
troca de óleo e filtro de acordo com a

quilometragem estipulada pelo fabricante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços serão fixos e Irreajustávels e deverão ser expressos em

reais, limitando-se a duas casas decimais após a vírgula, exceto em face da superveniência de
normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA TERCEIRA - PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entreqa e
apresentação da nota fiscal, recibo e certidões necessárias, devidamente analisadas e atestadas
pelo servidor designado pela Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O município poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas peio fornecedor.

PARAGRAFO TERCEIRO - O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das
responsabilidades decorrentes do fornecimento.
PARAGRAFO QUARTO - Caso a empresa não tenha conta na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ou no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NAO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO será
descontado o valor referente a transferência bancária.

'

PARAGRAFO QUINTO - Os recursos destinados ao pagamento dos serviços de que trata o
presente contrato, sao oriundos da seguinte dotação orçamentária'

05- SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
05.03 — Divisão de Melo Ambiente

18.541.0005.1.033- Aquisição de Caminhão para Coieta Seletiva - Conv Itaipu
4.4.90.52.00(549)- Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recursos -000
4.4.90.52.00(550)- Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recursos - 751

PARAGRAFO SEXTO - Os pagamentos serão realizados através de transferência on-line para a
conta corrente bancária da Contratada.

Prefeitura Municipal de Ibema

Av. Ney Euirson Napoíi, 1426 - Centro - Ibema - PR

Fone:(45)3238-1347 - Emaíl: prefeitura(gpibema prgov br
Gestão 2021/2024
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CLÁUSULA QUARTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
PARAGRAFO PRIMEIRO - A entrega deverá ocorrer em até 120 (cento e vinte) dias contados a
partir da data do recebimento da solicitação de fornecimento.
PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo total do contrato será de 150 (cento e cinqüenta) dias, para
fins de pagamento

PARAGRAFO TERCEIRO - O contrato poderá ser rescindido caso ocorra caso fortuito, desde que
com comunicado prévio de no mínimo 30 (trinta) dias.
PARAGRAFO QUARTO - LOCAL DE ENTREGA -- Paço Municipal

CLÁUSULA QUINTA - PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO • O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:
1 - A licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei n® 8.666/93,
nas seguintes situações, dentre outras:

2 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa na razão de 10%(dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até
05 (cinco) dias consecutivos.
3 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de R$ 100,00 (cem reais), por dia. de atraso
ou de demora.

4 - Pela execução em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal,

aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração,
com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva solução.
5 - Nos termos do art. 1° da Lei n® 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais
comínações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida
de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de
Fornecedores do Município, nos casos de:

a) apresentação de documentação falsa;

b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidòneo;
e)fraude na execução do contrato;

f) falha na execução do contrato.

6 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste editai,

7 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.
CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação
Judicial, nas seguintes hipóteses;
a) infringêncla de qualquer obrigação ajustada;
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.

c) Se a CONTRATADA, sem previa autorização do MUNICÍPIO, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
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d) e os demais mencionados no Artigo 77 da Lei n° 8.666/93.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso do MUNICÍPIO precisar recorrer a via Judicial para rescindir
0 presente contrato, ficará a CONTRATADA sujeita a multa convencional de 30% (trinta por cento)
do valor do contrato, além das custas processuais e honorários advocaticios, estes fixados em

20%(vinte por cento) do valor do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d"
do inciso II do art. 65 da Lei n® 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por
cancelar o contrato e iniciar outro processo licitatório,
PARAGRAFO QUARTO - O cancelamento do Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito,

nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 5
(cinco) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampia defesa.
PARAGRAFO QUINTO - O contrato poderá ser cancelado peio órgão responsável quando o
contratado:

1 - Descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
2 - Recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
3 - For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87,
inciso IV, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;
4 - For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7° da Lei Federai
n° 10.520, de 17 de julho de 2002.
PARAGRAFO SEXTO - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a
licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por Ilegalidade,
de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
PARAGRAFO SÉTIMO - A anulação do procedimento licitatório induz á do Contrato.
PARAGRAFO OITAVO - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação
do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.
PARAGRAFO NONO - A comunicação do cancelamento do Contrato deverá ser feita

pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante
aos autos.

PARAGRAFO DÉCIMO - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa,
a comunicação será feita por meio do Diário Oficia! ou Jornal de Grande circulação, por duas
vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.
PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Independentemente das previsões retro indicadas, o

fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso foríuito ou de força maior
devidamente comprovado.
PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, a
solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES.
1 - SÃO OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:
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PREFEITURA DO MUNiCÍPiO

B
1.1 - Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega
das Notas Fiscais/Faturas;

1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser
solicitados pelos empregados dos fornecedores;

1.3 - impedir que terceiros efetuem o fornecimento objeto deste Pregão;

1.4 - Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da (s) mercadorias, desde que cumpridas
todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;

1.5 - Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza
grave.

2 - SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.
2.1 - Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da

entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações,
vale refeição, vale4ransporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela
legislação;

2.2 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.3 - Indicar o responsável por representá-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa{s)
que, na ausência do responsável, poderá substitui-lo;

2.4 - Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de
Pregão e em seus Anexos;

2.5 - Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações
não autorizadas pelo Município;

2.6 - Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo;

2.7 - Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do

Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
2.8 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender,
de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços executados;
2.9 - Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessário;

2.10 - Executar os serviços, conforme solicitação da Secretaria competente, do Município,
2.11 - Garantir a qualidade das serviços, obrigando-se a executar conforme apresentado na
proposta; e

3 - ADICIONALMENTE, O FORNECEDOR DEVERÁ;

3.1 - Assumir a responsabilidade por todos os previstos na legislação em vigor, obrigando-se a
saldá-los na época própria.

3.2 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação do objeto deste Pregão.

3.3 - A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem 23.3,
não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto
deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
3.4 - Deverá a contratada observar, ainda, o seguinte;

3.4.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;

3.4.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca ido contrato, salvo
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se houver prévia autorização do Município.
3.4.3 - é vedada a subcontrataçâo de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

CLAUSULA OITAVA- DISPOSIÇÕES GERAIS
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente contrato somente terá eficácia após a publicação no
diário oficial.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas
as condições e respectivos atos do Pregão Eletrônico em epígrafe.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A gestão do presente contrato será de responsabilidade da Sra.
Neusa Prechiak.

PARAGRAFO QUARTO - O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações

decorrentes do presente contrato é o Sr. Sérgio Aparecido de Souza
PARAGRAFO QUINTO - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontrataçâo, o mais alto padrão de ética durante
todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) PRÁTICA CORRUPTA: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na
execução de contrato;

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;

c) PRÁTICA COLUSIVA: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

d) PRÁTICA COERCITIVA: causar danos ou ameaçar causar dano. direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou
afetar a execução do contrato;

e) PRÁTICA DESTRUTIVA:
(!) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos
representantes do organismo financeiro multiiateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multiiateral promover inspeção.
II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integrai, por organismo financeiro multiiateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a
outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um
contrato financiado pelo organismo,
III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multiiateral, mediante adiantamento ou
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas
possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros
relacionados à licitação e à execução do contrato.
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CLÁUSULA NONA - SUCESSÃO E FORO
PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou
ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante
qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um
representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito
permitidas.

junho de 2021.
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município de planalto
CNPJ: 76.460,525/0001-16

Fone;(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-maíl: pianalto@planalto.pr.gov.br
MUNICÍPIO OE

PLANALTO

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

Planalto-PR, 09 de Junho de 2022.

DE: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a Contratação de empresa
visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4, ano/modelo 2022/2022, para
atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos,
encaminhamos:

PARA:

Secretaria de Finanças;

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

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

PARA:

Departamento Jurídico;

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

Cordialmente,

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

5024

município de planalto

A

CNPJ; 76.460.526/0001-16

lÍ

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

%

município de

85750-000 PLANALTO - PARANÁ
Planalto-PR, 09 de Junho de 2022.

Secretaria de Finanças / Contabilidade
Prefeito Municipal

DE:
PARA:

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação visando a Contratação de empresa visando a

Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4, ano/modelo 2022/2022, para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, expedido por
Vossa Excelência na data de 06.06.2022, 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, conforme pedido exarado

pelo Secretário Leonir Bianchi. no valor total de R$ 387.600,00 (trezentos e oitenta
e sete mil e seiscentos reais). Sendo que o pagamento será efetuado através das
Dotações Orçamentárias:

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática
00700

06.119.26.782.2601.1065

Destinação de recurso
4.4.90.52.00.00.00000

Cordialmente,

JONES ROBERTO KINNER

CONTADOR - C.L RG N° 3.654.820-7- PR

ENSON ELÇfMAR SCHABO

Secretário de Finanças

Q025

Ibfeitura Municipal de Planalto - 2022 )
Saldo das contas de despesa
Calculado em;06/06/2022
Página:1
Valor autorizado

Órgão/Unidade/Projeto ou Ati«Oade/Conta de despesa/Fonte de recurso( F. PADRAO/ORIG/APL/DES/DET ]

èljta pqaartfflngao de Méqtinas e BjUjatwftoa
— 26.782.2601.1065
- 4.4.9052.(X).00

AqusiçâodeMáqunaseVeicUos

Valor atualizado

Liquidoertpenhado

40[ÚI08,OP

ÍÍ84ÍUÍ^(^

400.000,00

2.844.785.00

^^|466.800,<^

4oaooo.oo

2.844.785,00

2466.6«U)0

Saldo atual

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM/\NENTE

E -00000

0000/01/07/00/00 Recursos Ordnários(U\res>

400.000,00

400.000,00

337.700,00

00701

E

00501

0501/04/99/00/00 Receitas deAlienações de Ati\os

0,00

0,00

0,00

0,00

00701

EA 00501

O5Ol/O4/9g/0OAX Receitas de Alienações de A(i\os

0,00

944.785,00

628.800.00

315.985,00

00702

E

1009/05«aíl3/l5 Operações de Crédito Internas - R$ 1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

400.000,00

2.844.785,00

2.466.500,00

378.285,00

-

00615

Total Geral

62.300,00

Critérios de seleção:
Data do cálculo: 06/06/2022

Tipo: 1
Ordem 065

Natireza de despesa entre: 44 90.52.00.00 e 4.4.90 52.00.00

ro
Emitido por: CADASTRO DE PPA, na\efsão 5629q
E - Gri4» da fonte do eiercício / EA - Grupo da fonte de e/ercícios anteriores

06/06/2022 15:06:56

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

MUNICÍPIO DE

PLANALTO

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO(ELETRÔNICO) N° .../2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° .../2022
DATA DA REALIZAÇÃO:.J.J2022

HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas
LOCAL: Prefeitura do Município de Planalto- Paraná
www.comprasgovernamentais.aov.br "Acesso Identificado"

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.° 76.460.526/0001-

16, 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 Saúde, objetivando a Contratação de empresa visando a Aquisição
de Caminhão novo/zero km, 3/4, ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, observadas as características e
demais condições definidas no edital e seus anexos.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
... de ... de 2022 às 09h00min

UASG: 987775 - MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR
Local da Sessão Pública: www.comprasaovernamentais.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 PUBLICA

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

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br
MUNICÍPIO DE

PLANALTO

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

A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá ... de ... de 2022
às OOhOOmIn, no site wvvw.comprasqovernamentais.aov.br. nos termos das
condições descritas neste Edital.
DO OBJETO

Constitui objeto deste PREGÃO a Contratação de empresa visando a Aquisição de
Caminhão novo/zero km, 3/4, ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, observadas as características
e demais condições definidas no edital e seus anexos.

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

www.comprasqovernamentais.qov.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 ás
especificações técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste
Edital.

Será utilizado o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com prorrogações.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Qualquer pessoa, fisica ou jurídica, é parte Jegítima 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.
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município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-15

MUNICÍPIO OE

4.1.1

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

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; lícítacao@planalto.pr.qov.br.

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 á data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet,
endereçados exclusivamente ao e-mail: licitacao@.planalto.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
subsídios 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
4.4.2

A concessão de efeito suspensivo á impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.
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
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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
habilitação de acordo com as orientações que seguem no link:
wvvw.comprasgovernamentais.aov.br/index.php/sicaf. 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;
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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;

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 11! 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 wvvw.comprasqovernamentais.aov.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 mantê4os 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.
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O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10
deste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

7.3

Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes
dos sistemas.

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

^
7.9

A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data

da sessão pública do Pregão.
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.
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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
8.1

No dia ... de ... de 2022 às OShOOmin, 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.
8.2.3A 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 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
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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 iances públicos e sucessivos, com
prorrogações.

8.11 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;
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8.21.1 no país;

8.21.2 por empresas brasileiras;

8.21.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País;

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
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licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou á 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
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.

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.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chaf a nova
data e horário para a sua continuidade.

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

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
fhttps://certidoes-apf.apps.tcu.qov.br /

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.
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10.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o llcitante 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.
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.portaldoempreendedor.gov.br;
10.6 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-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 à 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 Coniunta 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 domicilio 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;
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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 inadimplidos 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;
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(ào) 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);
10.8.2DecÍaração de Assistência Técnica(ANEXO IV);
10.8.3Declaração de Garantia/Fornecimento.(ANEXO V);
10.8.5 "FOLDERS". ENCARTES. FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do veiculo
ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos.

10.8.6 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição
cadastral no SICAF, desde que os documentos comprobatòrios estejam validados e
atualizados.

10.8.7 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.

10.8.8 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.

lO fJí
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ressalvando o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou
empresas de pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar n° 123/2006, alterada
pela Lei Complementar n° 147/2014.
10.8.9 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;

10.9 Os documentos de que tratam os subítens anteriores serão analisados pela pregoeira e
sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

' 10.10 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.

10.110 não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a
inabilitação do licitante.

10.12 0 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.

10.13 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.

10.14 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS

DOCUIVÍENTOS 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 fduasl horas,
sob pena de inabilitação.
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11.2.1 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
11h30mln e das 13h30mín às 17h30min, contados da convocação.
11.3 Em caso de indisponíbilidade 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 e-mail 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.

11.3.1 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.
11.3.1.1

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

11.3.2 É facultado a Pregoeira ou à 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.

11.3.3 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.

11.4

A proposta deverá conter:

11.4.1 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;

11.4.2 Preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por
extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou

previsão

inflacionária;

11.4.3 Especificação detalhada e marca do objeto;

11.4.4 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.
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11.4.5 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°;

11.4.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real),
com até duas casas decimais (0,00).

11.4.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve
atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob
pena de desclassificação.
S

11.4.8 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.

11.4.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados
no mercado no dia de sua apresentação.

11.5
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 (três) 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.

2.3

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

13.2 A falta de manifestação motivada quanto á 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.comprasqovernamentais.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 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 á 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 Saúde no Município de Planalto — PR, sem custos adicionais ao
município.

16.2. 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.

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
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novos.

16.4. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulídade 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

17.1

DA GARANTIA

A contratada fica obrigada a fornecer garantia de no mínimo de 12(DOZE) 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 economicídade 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 CONTRATADA 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 veículo 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

indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva
da contratada.
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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, previdenclários, 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 preposío 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

DO PAGAMENTO

19.1 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, TRABALFIlSTA,

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 comprobatórios 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
Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.
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Valor máximo estimado da licitação é de R$ 387.600.00 (trezentos e oitenta e

sete mil e seiscentos reais).

20.8
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital,
são oriundos do Município de Planalto. Os recursos orçamentários correrão por conta
da seguinte dotação:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

Funcional programática

Destinação de recurso

00700

06.119.26.782.2601.1065

4.4.90.52.00.00.00000

21 DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
21.1 As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstancíar-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 fcinco) 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:

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
Pá^na
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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
22.1.1.4

A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
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 INADIMPLÊNCIA 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 inidõneo;
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;

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
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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, á 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
interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulála em virtude de vício insanável.
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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.

25 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1 O resultodo 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
do endereço eletrônico www.planalto.pr.qov.br/.

25.2
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
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e não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.

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

25.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pela pregoeira.

25.5 Será facultado à Pregoeira ou á 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.

25.6 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.
25.7 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.

25.8 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação
de documentação referente ao presente Edital.

25.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
25.10 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.

25.11 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 ás Licitantes direito à indenização.

25.12 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.

25.13 O resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPFtASNET através do site

/O N
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http://www.comprasgovernamentais.gov.br e estará disponível junto a Divisão de
Licitações do Município de Planalto.

25.14 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.

25.15 E 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 lícitador, por
interpretações errôneas ou inobservâncias.

25.16 A proponente deverá indicar á 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.

25.17 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.

25.18 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.

25.19 Caso o sisterna 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.

25.20 Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a lOmin (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.

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

25.22 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
útil subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação

do Pregoeiro em contrário.

25.23 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
O
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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.

25.24 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será
competente o Foro da Comarca de Capanema - PR.

25.25 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.

25.26 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 ... de 2022.

LUIZ CARLOS BONI
PREFEITO MUNICIPAL

O
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EDITAL DE PREGÃO N° ..72022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® .../2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO. Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4,
ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, observadas as características e demais condições
definidas no edital e seus anexos

s

ANEXO-I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO INTERESSADO;

1.1. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
2. OBJETO:

2.1. Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4, ano/modelo
2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos,
observadas as características e demais condições definidas neste termo e seus anexos.

^3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA:
3.1.. Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Leonir Biachi.
4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO;

4.1. A aquisição desse veículo novo se faz necessário, pois é imprescindível para que a
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos possa atender a grande demanda de
serviços de infraestrutura na zona urbana do município e melhorar a cada dia os serviços
prestados aos munícipes, onde esta demanda tem aumentado e muito, se tratando de serviço
de transporte de materiais, coleta seletiva e insumos, para atender as necessidades públicas
urbana do município;

OW i
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4.2. Destaca-se também, que a demanda de serviços prestados necessita de meios que
possibilitem a realização, fato este, que justifica a necessidade de melhoria na qualidade da
prestação dos serviços aos cidadãos. Portanto, com o intuito de dar continuidade em nos

trabalhos em prol da comunidade, faz-se necessária a aquisição do referido veículo;
4.3. A demanda levantada para o presente processo licitatório foi definida diante da
necessidade de substituição da frota atual do município, a qual encontra-se velha e com
manutenção bastante custosa;

^4.4. As características do veículo aqui descritas foram levantadas junto ao setor técnico de
manutenção de veículos do município de Planalto, sendo que a especificação que consta neste
processo tem como fim o bom andamento dos trabalhos aliada a questões de economicidade.
Como exemplo pode citar a especificação de tanque de plástico, pois o veículo vai trabalhar em

ambientes urbanos com pouco espaço de manobra, ficando assim suscetível a pequenas
colisões, sendo que quando necessária a troca do tanque, o custo entre o material de alumínio

ou plástico é muito discrepante, tornando a especificação de plástico bem mais econômica;
4.5. Optou-se pela aquisição do veículo no chassi devido a urgência em adquirir o mesmo,

sendo que o prazo de entrega deste no chassi por parte das montadoras é inferior ao prazo de
entrega do mesmo com algum equipamento acondicionado no chassi, será também efetuado

um estudo técnico para avaliar qual o melhor equipamento para a montagem sobre o veículo,
^que irá atender as demandas do município.

4.6. Para confecção do presente Termo de Referência, foram solicitados orçamentos das
empresas Ingá Veículos Ltda, Possoli Caminhões Ltda, Icavel Veículos Ltda e Banco de

Preços, bem como Contrato 128/2021 do Pregão Eletrônico 020/2021 do município de IbemaPR, conforme documentação anexa.

4.7. Servidor Responsável pela cotação de preços: Ederson Kobs.
5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:
LOTE: 01
ITEM

OBJETO

QTD

UN

VALOR

I VALOR TOTAL

UNITÁRIO
CAMINHÃO NOVO zero km, no chassi, tipo 3/4
mo/modelo 2022/2022, 4X2, com as seguintes
tescrições:

01

UN R$387.600,00

R$387.600,00
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Ano de fabricação/modelo mínimo 2022/2022;
Motor 04 cilindros em linha a diesel;

Iorque Mínimo de 570NM (58,13MKGF);
Potência mínima de 155 CV;

- Mínimo de N° de marchas: 5 à frente (sincr.) e 1
à ré;

-Tração 4X2;

- Banco do motorista a ar com reguíagem de
altura;

- Sistema de Alarme;

- Sistema de som, com rádio com entrada usb e
bluetooth;

- Volante ajustável;
-Travas elétricas;

- Sistema de ar condicionado na cabine;
- Computador de bordo;
- Vidros e retrovisores elétricos;
- Direção Hidráulica/Elétrica;

- Freio de serviço a ar e tambor, com ABS e EBD,
nas rodas traseiras e dianteiras;
- Freio de estacionamento;

- Tanque de combustível de plástico com
capacidade minima de 150 litros;

- Capacidade do tanque de aria mínimo de 25
litros;

- Distância mínima entre eixos 4.400mm;

- Comprimento mínimo do veículo 6.900mm;

- PBT (Peso Bruto Total) mínimo de 9.500 kg;
■ Rodas novas de aço aro 17';
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- Pneus novos 235/75 R17,5;
- Os demais equipamentos devem estar conforme
a legislação vigente.

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES sem limite
de quilometragem.

TOTAL: R$ 387.600,0(

5.1. O custo total estimado do objeto importa no valor aproximado R$ 387.600,00 (trezentos e
oitenta e sete mil e seiscentos reais).

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE ENTREGA DO BEM.

6.1. A empresa vencedora do certame deverá fazer a entrega do veículo licitado junto á
Secretaria Municipal de Administração no Município de Planalto — PR,sem custos adicionais ao
município.

6.2. 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.

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. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pelo
Secretário de Obras e Serviços Urbanos desta municipalidade, Leonir Bianchi.
Planalto - PR, 06 de Junho de 2022.
Leonir Bianchi
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Secretário de Obras e Serviços Urbanos

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
EDITAL DE PREGÃO N° ...72022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° . .72022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4,
ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, observadas as características e demais condições
definidas no edital e seus anexos
ANEXO-II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(uso obrigatório por todas as licitantes)
(papel timbrado da licitante)

A ernpresa
, 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 Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão
novo/zero km, 3/4, ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Urbanos, observadas as características e demais condições definidas no
edital e seus anexos, em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município,
conforme segue:
Especificação

Marca e
Modelo

Unidade

Quantidade

Valor

Unitário R$
R$
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 edital e seus anexos.

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.525/000M6

Fone:(46)3555-8100 - Fax:(46)3555-8101
E-maíl: ptanalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 15Ç3
85750-000 PLANALTO - PARANA

Local e Data

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

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4,
ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, observadas as características e demais condições
definidas no 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° .../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 oeaueno porte
ou cooperativa.

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 inídônea por nenhum órgão

público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

município de planalto
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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 lícitatòrios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da
empresa é o(a) Sr.(a)
■;

é- ---

, Portador(a) do RG sob n°
, cuja função/cargo

6 CPF n°

(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-maíl:

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° .72022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° ./2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4,
ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, observadas as características e demais condições
definidas no edital e seus anexos.

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO SUPORTE TÉCNICO

Como representante legal da empresa

(denominação da Pessoa Jurídica),

inscrita no CNPJ sob o n°

, com sede a Rua
Fone

, cidade de

n°

'

Estado do

declaro que nossa empresa dispõe de assistência técnica autorizada, a uma

distância máxima da sede do município de 150 km, objeto do Pregão Eletrônico n® ...72022,
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, no qual o mesmo se responsabiliza pelos serviços e prazos
pactuados e que possuí mecânicos treinados e dispõe de estoque de peças para pronto
atendimento sempre que for solicitado.
de 2022.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

MUNICÍPIO DE PLANALTO
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EDITAL DE PREGÃO N° ...12022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° ...12022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4,
ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, observadas as características e demais condições
definidas no edital e seus anexos

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIA/FORNECIMENTO

A

empresa

^
,

com

n°

sede
,

C.N.P.J.

na
n°

> por intermédio de seu representante legal o(a)

do CPF n°

, portador (a) da Carteira de Identidade n°

e

, DECLARA, 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 12 (doze) 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)
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EDITAL DE PREGÃO N° .../2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° ...12022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4,
ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, observadas as características e demais condições
definidas no 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

com sede na cidade de

inscrita no CNPJ sob o n°

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 subsequentes, 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 Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão
novo/zero km, 3/4, ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da Secretaria
'Municipal de Obras e Serviços Urbanos, observadas as características e demais
condições definidas no edital e seus anexos

PARAGRAFO 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

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
Página 37
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definitivo do objeto, através de transferência eletrônico para a conta bancária da Contratada
indicada pela mesma.

PARAGRAFO 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 Município de Planalto. Os recursos orçamentários correrão por
conta da seguinte dotação:

DOTAÇÕES
Conta da despesa

Funcional programátíca

Destinação de recurso

00700

06.119.26.782.2601.1065

4.4.90.52.00.00.00000

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).

PARÁGRAFO DÉCIMO - Durante a vigência do contrato, os valores registrados não serão
reajustados.
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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 Saúde no Município de Planalto - PR, sem custos
adicionais ao município.

PARAGRAFO SEGUNDO- A empresa vencedora deverá entregar o veículo no prazo máximo
de 60 (sessenta) 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.

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 Termo de Referência e 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

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
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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
o adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição.

necessários para

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,
deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o

PARÁGRAFO PRIMEIRO
rr^llvlclr^^ - Colaborar
uoiaoorar com
com as
as medidas
medidas de
de redução
redução de
de consumo e uso racional
da agua, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de

.

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

PARÁGRAFO QUINTO - Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança

fizerem necessários, para a execução dos serviços.

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

PARAGRAFO 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.

PAF^GÍRAFO 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.

PARÁGFRAFO DÉCIMO - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou
insumos que forem utilizados pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os
potencialmente poluídores, 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.

PAFIÁGRAFO 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;

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.
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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 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° ...12022 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 CONTF^ATANTE 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.
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA

PARÁGF^FO PRIMEIRO: A contratada fica obrigada a fornecer garantia de no mínimo de 12
O t^j
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(doze) 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.

PARAGRAFO TERCEIRO: A llcitante 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.

CLÁUSULA 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.

PARÁGRATO TERCEIRO - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na
execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto conforme 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 descumphmento total da
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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/o ^dois por cento) sobre o valor do contrato, por infração à qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

g) 10/o (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 regulamentador do pregão, sujeitando-se os infratores
as cominações legais, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo.

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
4) a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso.

5)se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.

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

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

9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneldade 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.
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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 S
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
)0
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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.

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 Artiqo 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.

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(cincol dias aoós o seu recebimento.
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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 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

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
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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 Gilmar Luiz Scherer 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 disciplinares 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
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 corresponsabílidade da
CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/000M6

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

PLANALTO

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

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,

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

de

CONTRATADA

de 2022.

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CJVPwTJSP 76.460.526/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fone/Fax:(046)3555-8100
85750-000

PLANALTO

PARANÁ

PARECER JURÍDICO

Senhor Prefeito,

Trata-se de^ procedimento licltatório, na modalidade Pregão eietrônico,

com vistas a contratação de empresa para o fornecimento de caminhão tipo
zero km, no chassi, para o Município de Planaito-PR, cujas especificações estão
estabeiecidas em solicitação datada de 06 de junho de 2022, conforme
especificações do Termo de Referência.

A pesquisa de preços fora realizada com base em 03 fornecedores e
contratos dos municípios de IBEMA-PR no ano de 2021.

3. ^

Os autos foram devidamente paginados, não havendo o número do

pregão eletrônico a ser realizado.

^ procedimento licitatório 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

2022^^ P^''^ emissão de parecer jurídico, datado de 09 de junho de
c) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 09 de junho
de 2022;
PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA

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

5Na seqüência, em data de 23 de junho de 2022, o processo foi
remetido a esta Procuradoria, para a análise prévia dos aspectos jurídicos da
minuta de edital elaborada e minuta do contrato, prescrita no art. 38, parágrafo
único, da Lei no 8.666/93. Este Parecer, portanto, tem o escopo de assistir a
municipalidade no controle interno da legalidade dos atos administrativos
praticados na fase preparatória da licitação.

ANALISE jurídica

I.

DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

O pregão consiste em modalidade de licitação instituída pela Lei no

10.520/2002, para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.

Nos termos do parágrafo único do art. 1° do referido diploma legai^

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.

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.

—hipótese,—a—Administração, acertadamente. optou nela

utilização do pregão eletrônico.

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 no 8.666 de 1993, o art. 11 da Lei no 10.520, de 2002^
admitiu ajjtilização do Pregão para a efetivação do registro de preços para eventual
contratação de bens e serviços comuns.

1.
Importante ressaltar que o Decreto n° 7.892/2013, que regulamenta o
RP, em seu art. 3°, caput^ fez previsão no mesmo sentido, de maneira que se
pode concluir que a utilização do pregão para registro de preços de bens comuns é
a modalidade licitatória compatível com a legislação pertinente.
Art. da Lei n 10.520/2002:"Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de
pregão, que sera regida por^ esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para osfins e efeitos deste
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especijicaçoes usuais no mercado."

2 Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federai e dos Municipios. quando efetuadas peh
ststema de registro de preços previsto no an. da Lei n'8.666. de 21 dejunho de 1993. poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento especifico.
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12. ^

Por fim, o artigo 2° do Decreto no 7.892, de 2003 enumera as

situações nas quais deverá ser adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro
de Preços. Tais hipóteses não são exaustivas, dependendo a utilização de referido
sistema mais do atendimento ao Interesse público do que do enquadramento
preciso em uma delas.

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO

13.

O pregão é regido pela Lei no 10.520/2002, o Decreto no 3.555/2000,

e, subsidiariamente, a Lei r\° 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação
foram estabelecidos no art. 3° da Lei no 10.520/2002, que assim dispõe:
^ " 3 autoridade competente justificará a necessidade de

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

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara,
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem a competição;
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das

definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o
orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação,
dos bens ou serviços a serem licitados; e
IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores

do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeíro 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.

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

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
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encarregado da contratação no âmbito da Adminlstraçio)^ 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
termo de referência a necessidade de contratação para suprir as necessidades da
Admmistração 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.

Verifica-se, ainda, a necessidade de chancela da autoridade
competente à lustificativa apresentada, a fim de que se possa considerar
atendida a exigência normativa neste quesito, ao menos no oue tanoe aos
seus asoectos jurídico-formais.

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.

competente

^

10.520/2002 (art. 3°, I) determina também que a autoridade
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 obietn

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

devidarnente juntado aos autos deve ser chancelado pelo Prefeito Municipal, eis que
ainda não há autorização para a contratação.

Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8^, III, "a" do

Decreto n® 3.555/2000 que balizará a definição do objeto do certame pela
autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (no 10.520/2002). Nos autos,
percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital.

Lei n° 10.520/2002, an. 3°, I; Decreto n° 3.555/2000, art. 8°, III a.
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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

eminentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o
cumprimento deste requisito.

25. ^
Convém lembrar que o art. 7°, § 4° da Lei no 8.666/93, veda a
inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem
previsão de quantidades. Em atenção ao preceito legal, a correta definição do
objeto impõe a apresentação dos quantitativos estimados para a licitação, de forma
justificada, mesmo que sucintamente.

26.
^ A Administração Municipal entende ser mais viável a
contratação do caminhão no chassi para análise técnica posterior do que
será acoplado ao veículo, justificando, ainda, que o prazo de entrega desta
forma seria menor.

27.
2.3.

Ao que tudo indica, tal requisito foi atendido.
Da pesouisa de orecos e do orçamento estimado

28.

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.

29.
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.

39Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de
Contas nem senipre 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.

31.

^ 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.

^2.

Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo

pertinente à contratação desejada (Acórdão n® 1.782/2010-Plenário) e aue não
pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas fAcordão n®
4.561/2QlQ-ia CãmaraV

Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos:
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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);

dj Data e local de expedição dos orçamentos apresentados (AC-3889-25/09Ademais, 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.

--j da participação
Serve, tajnbém,
para afastar
o risco
limitação
ou estimado
ampliaçãoé
indevida
no certame**,
uma vez
que o de
valor
contratual
determinante para definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.
presente caso, o valor de lançamento corresponde a média dos

valores obtidos com 03 (três) fornecedoras e contratos do município de IBEMA-PR.
—entendo—que—a—pesquisa de preços realizada se mostra
adequada.

2.4.

Das Exigências de Habilitacãn

38.
^ 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,
a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as
Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que
atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e
econômico-financeira".

39.^

Como se pode perceber da análise da minuta de edital, os requisitos

estão presentes, porém faço ressalvas quanto à capacidade econômico-financeira
que deve ser comprovada no presente processo licitatório e nos demais a serem

realizados, visto que exigir somente a apresentação de certidão negativa de
falência ou concordata, não me parece seguro para a Administração Pública, visto
que a saúde econômica de grande parte das empresas brasileiras não encontram-

se em situação invejável, recomendando-se exigir a apresentação da documentação
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato possa ser
cumprido em seus ulteriores termos.

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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2.5.

Dos critérios de Aceitação das Proposf-ag

40.
Outra exigência da Lei no 10.520/2002 é que a autoridade competente
defina os critérios de aceitação das propostas feitas pelos licitantes (art. 3°, I).
exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação
tocante aos critérios de aceitação das propostas.
2-6-

Da Previsão de existência de recursos orçamentários

^ licitação8.666/93,
ao presente
caso,orçamentários
estabelece quequea
realização de
depende aplicável
da previsão
de recursos
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das aquisições e da
contratação dos serviços comuns.

43.
Assim, conforme se denota do processo de licitação, o parecer contábil
pontandp, ainda que de forma simplória, todas as exigências legais para a
realização do processo licitatório, no que tange às finanças públicas.
2.7. Autorização para a abertura da licitação

^ 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.

™ Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a
autorização para a abertura da licitação, prevista no art. 21, Inciso V do Decreto no
3.555/2000.
2.8.

Da Minuta do Editai e seus Anexos

46.
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.
CONCLUSÃO

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 licitatório seja numerado, nos termos do art 38
caput, da Lei n. 8.666/93;

'

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

devera 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;

R-Ggistro, por fim, que a análise consignada neste parecer se

ateve as questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com

seus anexos^, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei no 8.666/93. Não se

incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao
certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá
ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente do Município.
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, 23 de junho de 2022.

JOÃO ApfDERSON KLAUCK

ProcuradQ^íjlH=ídi£cl- OAB/PR n. 61.323
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

i

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

MUNICÍPIO DE

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

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-PR, 27 de Junho de 2022.

DE:

Luiz Carlos Boní

PARA:

Pregoeira/Comissào 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 a
Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4,
ano/modelo 2022/2022, 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 123/2022.
Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as
providências necessárias.

N

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.450.526/0001-16

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

E-mail: plaiialto@planalto.pLgov.br
MUNICÍPIO D

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

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO)N° 054/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N° 190/2022

DATA DA REALIZAÇÃO: 12/07/2022
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas
LOCAL; Prefeitura do Município de Planalto- Paraná
vvvvw.comprasqovernamentais.aov.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 à solicitação da
Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a Contratação de empresa visando a Aquisição
de Caminhão novo/zero km, 3/4, ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, observadas as características e

demais condições definidas no edital e seus anexos.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
12 de julho de 2022 às 09h00min
UASG: 987775 - MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR

Local da Sessão Pública: www.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°
123/2022 de 21 de junho de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná,
Edição n° 2549, de 28/06/2022.

1

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA

SESSÃO PÚBLICA
1.1.

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

"Ho r"

Página 1

0085

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

MUNICÍPIO D

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

1.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 12 de julho de
2022 às OShOOmin, no site www.comprasqovernamentais.qov.br. nos termos das
condições descritas neste Edital.
DO OBJETO

2.1

Constitui objeto deste PREGÃO a Contratação de empresa visando a Aquisição de
Caminhão novo/zero km, 3/4, ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, observadas as características
e demais condições definidas no edital e seus anexos.

2.1

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

www.comprasqovernamentais.qov.br

e

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

2.2

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.

2.3

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

2.4

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

2.5

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

3.1

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.

3.2

Será utilizado o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com prorrogações.

4

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1

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.

*^0 ^'
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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.qov.br.

4.1.2

Caberá ao Pregoeiro(a), auxiliado peios 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.

4.2

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.

4.3

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores á data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
endereçados exclusivamente ao e-mail: licitacaofS)planalto.pr.qov.br.

4.3.1

4.4

internei,

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 edital e dos anexos.

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

5
5.1.

4.4.1

A concessão de efeito suspensivo á impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada peto 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
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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

habilitação de acordo com as orientações que seguem

no link:

www.comprasqovernamentals.qov.br/index.php/sicaf. 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 GOMPRASNET, no ato da abertura do Pregão.

rs

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.

5.2

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.

5.3

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;
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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;

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.

6

DO CREDENCIAMENTO

6.1

O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

6.2

O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio vtfww.comDrasqovernamentais.qov.br. por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

6.3

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão.

6.4

6.5

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

7
7.1

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Os licítantes 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.
Página 5
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O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10
deste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

7.3

Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes
dos sistemas.

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

7.8

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.

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.
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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, CLASSIFICAÇÀO DAS PROPOSTAS E

FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1

No dia 12 de julho de 2022 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na
internei 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.

8.2.3A 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 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
Página 7
0091

MUNtCÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/0001-16

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

E-maíl: planalto@planalto.pr.gov.br
município de

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

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.

8.11

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:

2)0
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8.21.1 no país;

8.21.2 por empresas brasileiras;

8.21.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País;

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 á 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

9.1

Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto á adequação ao objeto e á 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.

9.2

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 inexequíveí 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
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licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à lotalidade da remuneração.

9.3

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.

9.4

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.

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
(https://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.

Página 10

oos

município de planauo
CNPJ: 76.460.526/0001-15

jl^W
MUNICÍPIO DE
planalto

í''®) 3555-8100 - Fax;(46)3555-8101

E-mail: planalto@pianalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

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.

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.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 judicial 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 à 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;
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10.7.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de
Tempo de Serviço fPGTSI:

10.7.7 Prova de inexistência de débitos inadímplidos 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;

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) empr0sa{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 á contratação, sem prejuízo das sanções
cabíveis.

10.8 Deverá apresentar ainda as DECLARAÇÕES:

10.8.1 Declaração Unificada conforme modelo.(ANEXO III);
10.8.2Declaração de Assistência Técnica (ANEXO IV);
10.8.3Declaração de Garantia/Fornecimento.(ANEXO V);
10.8.5 "FOLDERS". ENCARTES. FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS do veículo
ofertado, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos.

10.8.6 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.

10.8.7 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 econômicofinanceira e 10.7 - Regularidade fiscal e trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios
apresentação.

10.8.8 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,

T) Q rJ I
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ressalvando o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou
empresas de pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar n° 123/2006, alterada
pela Lei Complementar n° 147/2014.
10.8.9 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;

10.9 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.

^ 10.10 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.

10.110 não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a
inabilitação do licitante.

10.120 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 ás do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.13 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.

^

10.14 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

11

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 á confirmação daqueles exigidos neste Edital e Já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 fduas) horas,
sob pena de inabilitação.
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11.2.1 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.

11.3 Em caso de indisponibiüdade 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 e-mail 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.

11.3.1 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.

11.3.1.1

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

11.3.2 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.

11.3.3 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.

11.4

A proposta deverá conter:

11.4.1 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;

11.4.2 Preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por
extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionáha;

11.4.3 Especificação detalhada e marca do objeto;

11.4.4 A apresentação da proposta Implicará na plena aceitação das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.

a
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11.4.5 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°;
11.4.6 O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real),
com até duas casas decimais (0,00).
11.4.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve
atender todas as especificações técnicas obrigatórias do Editai e Anexos sob
pena de desclassificação.

11.4.8 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.
11.4.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados
no mercado no dia de sua apresentação.
11.5
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 ítrêsl 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

3o
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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: vwiw.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 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 08 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 Saúde no Município de Planalto - PR, sem custos adicionais ao
município.

16.2. 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.

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

fv I
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novos.

16.4. O nào cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e
responsabilização do ordenadorde 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

17.1

DA GARANTIA

A contratada fica obrigada a fornecer garantia de no mínimo de 12(DOZE) 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 CONTRATADA 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 loca! de entrega da máquina.

18.1.5Fiscalizar o cumprimento das obrigações, no que se refere à execução do objeto.
18.1.6Notificar, 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 veículo 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

indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva
da contratada.

3
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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

DO PAGAMENTO

19.1 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 com probatórios 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
Termo assinado (conforme o caso)e publicação do Termo de Aditamento.

3(0
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Valor máximo estimado da licitação é de R$ 387.600.00 (trezentos e oitenta e

sete mil e seiscentos realsl.

20.8
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital,
são oriundos do Município de Planalto. Os recursos orçamentários correrão por conta
da seguinte dotação:
DOTAÇOES
Conta da despesa
00700

Funcional programátíca

Destinação de recurso

06.119.26.782.2601.1065

4.4.90.52.00.00.00000

21 DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

21.1

As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanclar-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;

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

o .
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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 Inidoneídade 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 INADIMPLÊNCIA 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.
22.2.2 A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções legais, a
saber:

a) Advertência;
b) Muita 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 porcento) 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;
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
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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 ANULAÇAO
22.3 Fica assegurado ao Município de Planalto o direito de revogar a licitação por razões de
interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulála em virtude de vicio insanável.
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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.

25 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
vtfww.diariomunicipal.com.br/amp/. e no Portal de Transparência do Município através
do endereço eletrônico www.planalto.pr.qov.br/.
25.2
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

^
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e não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.

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

25.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pela pregoeira.

25.5 Será facultado à Pregoeira ou á 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.

25.6 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.
25.7 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.

25.8 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação
de documentação referente ao presente Edital.

25.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
25.10 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.

25.11 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.

25.12 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.

25.13 O resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPRASNET através do site
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http://www.comprasgovernamentais.gov.br e estará disponível junto a Divisão de
Licitações do Município de Planalto.
25.14 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.

25.15 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 inobservâncias.
25.16 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.
25.17 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.
25.18 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.
25.19 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.
25.20 Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a lOmin (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.

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

25.22 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo
indísponibilidade no Sistema Comprasnet que impeça a realização do certame na data e
horário marcado, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia
útil subsequente, no horário estabelecido neste Edital, desde que não haja comunicação
do Pregoeiro em contrário.

25.23 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de

3O
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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.

25.24 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será
competente o Foro da Comarca de Capanema - PR.

25.25 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.
25.26 integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos;
ANEXO 1

Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento;

ANEXO II

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

ANEXO III
ANEXO IV

Planalto - PR, 28 de junho de 2022.

LUIZ CARLOS BONI

PREFEITO MUNICIPAL

V,
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EDITAL DE PREGÃO N° 054/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4,
ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipai de
Obras e Serviços Urbanos, observadas as características e demais condições
definidas no edital e seus anexos

ANEXO -1

TERMO DE REFERÊNCiA
1. ORGÃO INTERESSADO:

1.1. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

2. OBJETO:

2.1. Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4, ano/modelo
2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos,
observadas as características e demais condições definidas neste termo e seus anexos.

3. RESPONSÃVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA:
3.1.. Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos - Leonir Biachi.

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO:
4.1. A aquisição desse veiculo novo se faz necessário, pois é imprescindível para que a
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos possa atender a grande demanda de
serviços de infraestrutura na zona urbana do município e melhorar a cada dia os serviços
prestados aos munícipes, onde esta demanda tem aumentado e muito, se tratando de serviço
de transporte de materiais, coleta seletiva e insumos, para atender as necessidades públicas
urbana do município;

JíO i
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4.2. Destaca-se também, que a demanda de serviços prestados necessita de meios que
possibilitem a realização, fato este, que justifica a necessidade de melhoria na qualidade da
prestação dos serviços aos cidadãos. Portanto, com o intuito de dar continuidade em nos

trabalhos em prol da comunidade, faz-se necessária a aquisição do referido veiculo;
4.3. A demanda levantada para o presente processo licitatório foi definida diante da

necessidade de substituição da frota atual do município, a qual encontra-se velha e com
manutenção bastante custosa;

4.4. As características do veículo aqui descritas foram levantadas junto ao setor técnico de
manutenção de veículos do município de Planalto, sendo que a especificação que consta neste
processo tem como fim o bom andamento dos trabalhos aliada a questões de economicidade.

Como exemplo pode citar a especificação de tanque de plástico, pois o veículo vai trabalhar em
ambientes urbanos com pouco espaço de manobra, ficando assim suscetível a pequenas
colisões, sendo que quando necessária a troca do tanque, o custo entre o material de alumínio
ou plástico é muito discrepante, tornando a especificação de plástico bem mais econômica;

4.5. Optou-se pela aquisição do veiculo no chassi devido a urgência em adquirir o mesmo,
sendo que o prazo de entrega deste no chassi por parte das montadoras é inferior ao prazo de
entrega do mesmo com algum equipamento acondicionado no chassi, será também efetuado
um estudo técnico para avaliar qual o melhor equipamento para a montagem sobre o veículo,
que irá atender as demandas do município.

4.6. Para confecção do presente Termo de Referência, foram solicitados orçamentos das
empresas Ingá Veículos Ltda, Possoli Caminhões Ltda, Icavel Veículos Ltda e Banco de

Preços, bem como Contrato 128/2021 do Pregão Eletrônico 020/2021 do município de IbemaPR, conforme documentação anexa.

4.7. Servidor Responsável pela cotação de preços: Ederson Kobs.

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:
LOTE: 01

OBJETO

ITEM

fc"

QTD

UN

VALOR

VALOR TOTAL

UNITÁRIO
01

01

UN

R$ 387.600,00 R$ 387.600,00

CAMINHÃO NOVO zero km, no chassi, tipo 3/4,
ano/modelo 2022/2022, 4X2, com as seguintes
descrições:

:5o

y
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Ano de fabricação/modelo mínimo 2022/2022;
Motor 04 cilindros em linha a diesel;

Iorque Mínimo de 570NM (58,13MKGF);
Potência mínima de 155 CV;

- Mínimo de N° de marchas; 5 à frente (sincr.) e 1 à
ré;

- Tração 4X2;
- Banco do motorista a ar com regulagem de altura;
- Sistema de Alarme;
- Sistema de som, com rádio com entrada usb e
bluetooth;
- Volante ajustável;
- Travas elétricas;
- Sistema de ar condicionado na cabine;

- Computador de bordo;
- Vidros e retrovisores elétricos;

- Direção Hidráulica/Elétrica;
- Freio de serviço a ar e tambor, com ABS e EBD,
nas rodas traseiras e dianteiras;

- Freio de estacionamento;

Tanque

de

combustível

de

plástico

com

capacidade mínima de 150 litros;
- Capacidade do tanque de aria mínimo de 25 litros;
- Distância mínima entre eixos 4.400mm;

- Comprimento mínimo do veículo S.QOOmm;
- PBT(Peso Bruto Total) mínimo de 9.500 kg;
- Rodas novas de aço aro 17';
- Pneus novos 235/75 RI 7,5;

3Or).
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- Os demais equipamentos devem estar conforme a
legislação vigente.

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES sem limite de
quilometragem.
TOTAL: R$ 387.600,00

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

5.1. O custo total estimado do objeto importa no valor aproximado R$ 387.600,00 (trezentos e
oitenta e sete mil e seiscentos reais).

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE ENTREGA DO BEM.
6.1. A empresa vencedora do certame deverá fazer a entrega do veículo licitado junto à
Secretaria Municipal de Administração no Município de Planalto - PR, sem custos adicionais ao
município.
6.2. 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.
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.
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7. GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado pelo
Secretário de Obras e Serviços Urbanos desta municipalidade, Leonir Bianchi.

Planalto - PR,06 de Junho de 2022.

Leonir Bianchi

Secretário de Obras e Serviços Urbanos

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal
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EDITAL DE PREGÃO N° 054/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO; MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4,
ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, observadas as caracteristicas e demais condições
definidas no edital e seus anexos
ANEXO - II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(uso obrigatório por todas as llcitantes)
(papel timbrado da ücitante)

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° 054/2022 em epigrafe que

tem por objeto a Implantação de Contratação de empresa visando a Aquisição de (jaminhão
novo/zero km, 3/4, ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Urbanos, observadas as caracteristicas e demais condições definidas no
edital e seus anexos, em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município,
conforme segue:
Item

Especificação

Marca e

Unidade

Quantidade

Valor

Unitário R$

Modelo
1

XX

XX

XX

XX

R$

2

Xx

Xx

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° 054/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO; MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4,
ano/modeio 2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municípai de
Obras e Serviços Urbanos, observadas as características e demais condições
definidas no editai e seus anexos

ANEXO-III

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Á pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná
PREGÃO ELETRÔNICO N" 054/2022

Pelo presente instrumento, a empresa
, CNPJ n°
, com sede na
, através de seu representante legal infra-assínado, 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 XXXlll 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.

Jo A
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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 licitalório, bem como em caso de eventual contratação, concordo
que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endeieço;
E-mall:

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° 054/2022 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° 054/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190/2022
MODALIDADE; PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4,
ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, observadas as características e demais condições
definidas no edital e seus anexos.

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO SUPORTE TÉCNICO
Como 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 150 km, objeto do Pregão Eletrônico n° 054/2022,
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, 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 e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)
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EDITAL DE PREGÃO N° 054/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO; MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4,
ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, observadas as características e demais condições
definidas no editai 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)

Sr(a)
, portador (a) da Carteira de Identidade n°
e
do CPF n°
, DECLARA, 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 12 (doze) 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)
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EDITAL DE PREGÃO N° 054/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4,
ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Urbanos, observadas as características e demais condições
definidas no 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 subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência
da licitação realizada através do Pregão Eletrônico n° 054/2022, mediante as seguintes
cláusulas e condições.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente termo é Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão
novo/zero km, 3/4, ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, observadas as características e demais
condições definidas no edital e seus anexos

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato,
assim como ao Edital n° 054/2022 - 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
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
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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 Município de Planalto. Os recursos orçamentários correrão por
conta da seguinte dotação:
DOTAÇOES
Conta da despesa
00700

Funcional programática

Destinação de recurso

06.119.26.782.2601.1065

4.4.90.52.00.00.00000

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante á 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).

PARÁGRAFO DÉCIMO - Durante a vigência do contrato, os valores registrados não serão
reajustados.
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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 Saúde no Município de Planalto - PR, sem custos
adicionais ao município.
PARAGRAFO SEGUNDO- A empresa vencedora deverá entregar o veiculo no prazo máximo
de 60 (sessenta) 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.

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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 Termo de Referência e Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - Não será aceito nenhum veiculo 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
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
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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

PARÁGRAFO QUINTO - Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se
fizerem necessários, para a execução dos serviços.
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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 inserviveis, 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;
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.
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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° 054/2022 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° 054/2022, durante a vigência do Contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A contratada fica obrigada a fornecer garantia de no mínimo de 12
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(doze) meses.

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

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

8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que
incorram em outros ilícitos previstos em lei.
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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, §
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
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interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em
virtude de vicio 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.

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.
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.
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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 á 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° 054/2022 - Pregão Eletrônico e na proposta
apresentada

pela

CONTRATADA,

são

partes

integrantes

deste

instrumento,

independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÜNICO - 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
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
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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 Gilmar Luiz Scherer 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 disciplinares 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 propostos.

PARÁGRAFO QUINTO - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da
CONTRATANTE, não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao
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 corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.
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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

PREFEITO MUNICIPAL

de

de 2022.

CONTRATADA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Página 49

Õ133

29/06/2022 07:34

Prefeitura Municipal de Planalto
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO ELETRÔNICO" N"054/2022
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 Sào Francisco de Assis, n" 1583, fará realizar
Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob n°
054/2022, conforme descrito abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa visando a Aquisição de
Caminhão novo/zero km, 3/4, ano/modelo 2022/2022, para
atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, observadas as características e demais
condições definidas no edital e seus anexos.
VALOR TOTAL: R$ 387.600,00 (trezentos e oitenta e sete

mil e seiscentos reais).
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS

LANCES: Dia 12 de julho de 2022, a partir das 09h00min.

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:0DF75FD8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 29/06/2022. Edição 2550

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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OFICIAIS
MUNICÍPIO DE PLANALTO
Município de Planallo
Praça São Francisco de .'kssis. n" 1583

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO ELETRÔNICO

85.750-000 - Plannito - Paraná
EXTR.ATO DE CONTRATO N" I70,'2022

0 município de PLANALTO faz saber aos interessados que com base na Lei
Federal n2 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, nS 1583, fará realizar Ücitação na
Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob n® 0S4/2022, conforme descrito abaixo;
OBJETO: Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero
km, 3/4, ano/modelo 2022/2022, para atender as demandas da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, observadas as características e demais
condições definidas no edital e seus anexos,
VALOR TOTAL: R$ 387,600,00 (trezentos e oitenta e sete mil e seiscentos

PREGÃO ELETRÔNICO N" 043/2022

DATA DA ASSINATURA: 22 de juiilio de 2022,
CONTRAT.ANTE: MLINICÍPIO DE PLAN.ALTO.
CONTRATADA: RPC PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI

OB.IETO: Contratação de empresas para aquisiçAo de ibima parcelada,
de MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES,
destinados ás ações de promoção e recuperação á saúde da Secretaria
Municipal de Saúde e dispensaçâo nas Unidades de saúde do município
cie Planalto - PR.

VALOR TOTAL. RSV72,30 (novecenios e setenta e dois reais e trinta
centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12(doze) meses

reais).

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: Dia 12 de julho de

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

2022, a partir das 09h00min.

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-maíl:

liciJ^ao(Siplanaito.pr.gov,br
1

ou

através

do

Municipiu de Planalto
Praça Sào Francisco de Assis, n" I 583

site

comprasgovernamentais.gov.br

85.750-000 - Planalto - Paraná

Siw>.tMA ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO N" 171/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N° 043'2022
LUIZ CARLOS BONI

DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2022.
C ONTR.ATANTE; MUNICÍPIO DE PLAN.ALTO
CONTRAT.AD.A-. VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS

Prefeito Municipal

HOSPITALARES - EIRELI.

OBJETO; Contratação de empresas para aquisição de forma parcelada,
de MEDICAMENTOS E M.ATERIAIS MÉDICO-HOSPITAL.ARES.
destinados ás ações de promoçãr) e recuperação á saúde da Secretaria
Municipal dc Saúde e dispensaçâo nas Unidades de saúde do município

Município de Planalto
Praça São Francisco de .Assis, n" 1583
85.750-000 - Planalto - Paraná

de Planalto - PR.

VALOR TOTAL; RS9,329,73 (nove mil e trezentos e vinte e nove reais
e setenta e trés centavos).

RETIFIC.AÇAO EXTRATO DE C ONTRATO N" 147/2022
PRE,GÃO PRESENCIAL N''044/2022

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
LUIZ CARLOS EIONI

ONDE LE-SE DATA DA ASSINATUR-A: 20 de junho de 2022.
LEIA-SE DATA DA ASSLNATURA; 27 de junho de 2022
CONTRATANTE; MUNICÍPIO DE PLAN.ALTO,

Prefeito Municipal

CONTRATADA:AUTO POSTO MOMBACH LIDA.

Municíjíio íle

OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de combustível
Gasolina Comum, pam aquisição continua e fracionada, confomie
demanda de todas as Secretarias deste Município de Plaiialto-PR.

Capanema - PR

VALOR TOTAL;RS 708,000.00 (setecentos eoito mil reais),

TERMO PB INEXIOIBILIDAPE DE LlCfTAÇAO H'06/a0Sd

PRAZO DE VIGÊNCIA; 12(doze) meses.

Kicu inexit^ivel <le lícttitt;t'io. iia rorcmt tio Art. 74. inclvo X. da L«1 14.133/3031. r guüu
nttfrrixíjòt?» r>n.'»í<prir>rp.9 «Ss
nbnixo
l'nrf>cpr .'uncíi<'0 cl.à
ProcuiAdona Junrti.^a do Mutuuipio <\r. CaiMoemn CONTRATAR AO OK HKST AÜWANT^•
TURÍWCO PARA FORNECIMENTO OE REFEIÇÕES NA RECEPÇÃO DE AUTORIDADFS APO^

LUIZ CARLOS BONI

ES*BN1X^ r»E ASSINATURA DK TF:RM<) DF- PARCFKTA.

Prefeito Municipal
Centm tatía:

KOIáe DO CKKDOK: TÍU9HA JGVABBU HOTÉIS S TUKtSMO JLTM
CMU;4S.S29.Siil/O001 91

ENDBftBÇO: RI/A PítíN^lIPAL, UNHA SANTA MANIA, CRISTO REI. ZONA RVRAL DO àn/NICt
Pio DS CAPANSMA PR- CEP SS7SO-OO0

FONE: 4699977SS9S

EUAIL: contatotat^rrat^amwu.Gwn.br

VALOR TOTAL: Kl» .1 IQÜ.OO

Município de Planallo

Mil e

Rirt

.ole: 1 • LoteOOt

pTéço

Praça São Francisco de .Assis, n" 1583
85,750-000 - Planalto - Paraná
AGUAMINFRAO. SEM CA6.SOO ML,

1

Í2909

EXTRATO DE CONTRATO N" 169/2022

i

82606

ÍEFftlGeRANTE OELAOO. LATA DE 350

PREGÃO ELETRÔNICO N"043/2022

3

B2907

RERVIÇO OS BUFPET SM RECEPCAO OS

100,00

Jn

500.00

3ELAOA.

DISTRIBUIDORA

40.Ofl

50.00

SABORES DIVERSOS
ÜN

2.000,00

BRANCO COS TELA BOVINA ASSADA, MIX
DE FOLHAS VERDES. MAIONESE DE

BATATAS, MANDIOCA, FAROFA. CUCA

RECHEADA,PAO FRANCÊS INCLUSO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO.
PROLICITA

ft.OO

AUTORIDADES COM CARDAPIO ARROZ

DATA DA ASSINATURA; 22 de junho de 2022.
CONTRATADA:

600,00

100 00 ÜN

SOBREMESA SAGU DE ViNHO COM
SRSMS E PUDIM DE LEiTE, INCLUSO
> RATARIA E aU^ÜANAPOS.

DE

MEDICAMENTOS LTDA,

rOTAL

2.100.00

OBJETO; Contratação de empresas para aquisição de forma parcelada,
Capjii riffmn, Cúbuic dn Rodovir* ivcologira —

de MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPIT.ALARES,
destinados às ações de promoção e recuperação á satide da Secretaria
Municipal de Saúde e dispensaçâo nas Unidades de saúde do município

DÍn) '/.O

l\'3rqLie Cu

.ínfio do Coluno,

do rriRH tif. niriio yIa '/,0'Si'I.

de Planalto - PR,

MuMUN|U«l

VALOR TOTAL; RS15.325,84 (quinze mil, trezentos e vinte e cinco

• 175/.'OUO

reais e oitenta e quatro centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA; 12 fdoze) meses
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
As«n«da Oovemador Pedro VIriaco foriooi de Souza, 1080 - Centro - 65760-000
Fone:(46)3552-l32l
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VW Delivery 11.180

Especificações Técnicas

odiçãcjAbril/2[;2í)

Ônibus

Caminhões

VW Delívery 11.180
SISTEMA ELÉTRICO

Fabricante / Modelo

"L

Curumins / ISF iÈl Ã°g'ffailMí[i

de cilindros / Clllndrada (crri^.

•-

;^$!ns&o nomlp^^

'
3,800

• Poténca líq. máx.- cv(kw)@,rp!^
(130)@ 2.60Õ;^'^SÍ^P|^
. Torque Iiq. máx. ■ Nm,@
.^ÍííJí^ÍIíIMI^ÍQSN,"'@ 1-100
Sistema de injeção
■Norma de emissões

^'SídL5JSi1^^feM-"'"''.Çommonr^^^
■■■

i

'Tecnologia de emissões

'' ^j^^pSM^ilWEi^gÃlsrp

-'

fe:;Í)A-'Í8,V;;j
VOLUMES DEABASTECIMENTO(I)

l^que de Arla-Plástico'

ZâÇstd.) / 16(oRc.)Í^|

I') Valores conforme NBRISO1S8S.

DIMENSÕES (mm)
TRANSMISSÃO

Fabricante / Modelo ^
l^n / ESO 6106
Tipo/Acionamento ; ?Ji|f-l,:Manual/àcabo
. N» de marchas
Jjô áfrÍBnte (sincr.) e lâ
Relações li/Últlri^^l^^i-õ,19.1/0,78:1 ,
''

; "v" '-• Eaton / EAO 6106
Automatizada
n 6a frente (sincr.) e 1 a fé
6,19:1/0,77:1 -

;; 5,69^ _

5,69 1

l!álanç6dlahtefrèf^S|f^;i^Í^;ífI2g^|^gg^^'^íítf
ípanço traseiro

C" ■-1,625

1.27S

'ttmpflmentototai-'";;;_ ' : '

Z12S

■ ..■;7-785:-

';Ãnguto de entrada

'■ '

' , :r

Angulo de saída

í|i|ura'

I^^rada plataforma^tie carga
EMBREAGEM

Fabrictóte

Oiãme^ do dlscb^fii^

íl» / Mõnodisra.r^estTmento orgânico

íDfetâíicia mininia tíxó dianteiro e inlció'do|
;lmplemento
:Lafgisamájónadianteira

l

''(»n rMrovtsores/sem'i;etroviSDres) •, . _ -

.Largura máximattaselfã> ;

EIXO DIANTEIRO

;;Ftóf3caht6:ií'Modeló;;dPíi

:íDANA/SA036S ;

: • jip

_

IS78Í;?J;Í>S

"• I4Í 'frjÉSu'

\^o livre traseiro

-léERnX>RMS08-12S

Rets^o deireduç&o

DANA/S-130

6,30:1 (stí) / 4,10:1 (opc)

SUSPENSÃO

Largura entrelonganna5'(extrefnod

•

Diâmetro de giro (n^

-^1^^-15.2

telescópicos de dupla ação.
Barra estabilízadora.

Peso em ordem de marcha (Total)

:Eixp rígido, molas parabólicas com duplo estagio,
. amortecedores hidráulicos de dupla ação.;
Barra estabilízadora.

<

Eixo dianteiro
Eixo bueiro

.cmso

3.300

3.350

/ *2.050

iOSO

2.200.

1.250

- ^

Eixo dianteiro

Chassi modular com lortgarinas sinales, com di^ e de
perfil *U' c<»istante na plataforma de carga

. -

''

«^1:^

3.600

7.100

Íl'|Í

Peso bruto total (PBT) - homologado.'
Peso bruto total combinado (PBTC) <
homologado

Capacidade máx. de tração (CMT)

1Í200- . - 3

Carga ubi -f carrocena
7.400
7.350'- :
Obi.. pesos podem sofrer oíterafõesdewdo oos ifens opcionais. Tolerância *ou ■ 3K

RODAS E PNEUS

NBRISOJJ76J

A^(17,S*k6.75)

Aros das rodas
Pneus

23S/7SIU7.S'

DESEMPENHO (CÁLCULO TEÓRICO)
5)

gM^^iAãoa'''

. Relação de redução do eixo traseiro

Vebddade máxima (lónfli)
Fre» de estacksnarrwnto

1.150

10700

Capacidade técnica (Total)
Eixo traseiro

Freio de serviço

,167. :

PESOS (kg)
Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos

Dianteira

íBitpla traseira
'Vão livre dianteiro

EIXO TRASEIRO MOTRIZ

Fabricante / Modelo

■ ,^

ÍBitolà dlanteira:-F»r!!!ísr!i5;í:!\ ■ • ■•

Ar,-tambornas rodas dianteiras e traseiras, com ABS-i-EBD
Câmara dé molas acumutadoras

' Para V-fronk - Edsystart (S^tema âuauiâr de partda em ratrpâ)

Dados técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Capacidade de rampa an PBT (K)
: Partida em rampa em PETr
(K)

'
t

Caminhões e Ônibus

127

60
-

^

25

Obs.: Dados projetados por simulação de performance.
edição Abril/2020

IGAVEL VEÍCULOS LTDA

84.938.430/0001-49 NIRE

41202682092

VIGÉSIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
sociedade empresária limitada, com sede na cidade
de Chapecó- SC,na Rua Antonio Morandini,
802.D, Saia 02, CEP 89.802-161 baiiro

J^d.m Itá^^a, mscrirn no CNPJ n« 07.288.895/0001-50, com seus atos Jnstitudlo^
altei^o^^dn

""42205107481 em 22/03/2005 e última

riSntai
20143008412
em 17/10/2014,
neste ato
representado 2^""°
pelo seu Administrador Diretor JOÃO
CARLOS
SCOPEL, brasileiro
«

S2S

empresas!

t

'2R-200.457, expedida pela SSP/SC e

Anfr. 301, Centro,
;? CEP 89.801-340;
® domiciliado
em Chapecó-SC,à LTDA,
Rua Curitiba.
179,
Apto
GRAL PARTICIPAÇÕES
sociedade

R^no oo®n"" ®®''®
~
^ ^e Setembro, n°
oZilTr
arquivados na JUCESC sob NIRE n° 42204798820 em
L - ^'f°2-220, centro, inscrita no CNPJ n» 14.794.918/0001-64, com seus atos

Al/no/OAIT ^

alteração de contrato social registrada sob n° 20178489425 em

poniui-o

representado pelo seu administrador nSo sócio, LEONILDO

t edomicihado
w
*^^^40
sob regime
de comunhão
universal
bens,CEP
empresário,
esidente
a Rua Sete
de Setembro,
n° 109,Apto
301,de
Centro,
89.802~ P""®''®''
4o CPF n"FARIAS
345.810.739-87
e RG n° 702.888
expedida
^r SSP/SC; e SOLANGE
JOSSARA
DOS SANTOS
PERDONCINI
brasileira, na^tmal de Capanema -PR. casada em regime de comunhão parcial de bens,'
L!," '''°4/1971,
empresária,
portadora
da carteira deresidente
identidade
civil - RGemn°
6.128.330-7,
expedida pela
SSP/PR e CPF
n"867.272.659-68,
e domiciliada

Cascavel - PR. a Rua Belo Horizonte, 809, Neva, CEP 85.802-228, únicos sócios
i'ÍÍÍ'a
sociedade empresarial limitada, denominada "ICAVEL VEÍCULOS
'u
® 4omicilio na cidade de Francisco Beltrão -PR,à Rodovia PR 483
n ' ®'"^AguaBranca,CEP85.601-195,comcontratQsocial,arquivadonaM.M

Junta fomercial do Paraná sob ó n'41202682092, em 09/01/1992, e inscrita no CNPJ

r02l"o47?03ff

®'«

sob n»

DAS ALTERAÇÕES

'44e<l"ar o Capitai Social da sociedade mediante

cisao parcial da empresa com

incorporação dos valnmi n

taq

EM^ÍMENTOS
IMOBILIÃRIOS^L^A, com sede e dLfciiiota
cidade de escavei - PR, à Rodovia BR 277, Km 582,6, s/n. Sala 01, baiiro
M D

?

8-560, com contrato social, arquivado na M.M.Junta

rob o n 12.602.240/0001-45,
com redução em
de R$
500.000,00
(quinhentos
mil
SToT
26Sn®^ni°as ^"206875499,
21/09/2010,
e inscrita
no CNPJ

.® P®™<=.W2° 4e cada sócio, conforme laudo de avaliação e
devidamente
aprovaio
p los socios em Ata de reunião dos sócios datada de 27/04/2021,
passando

0138

Valor em R$

KYRIA PARTICIPAÇÕES

15.028.405

15.028.405,00

11.695.145

11.695.145,00

2.011.450

2.011.450,00

28,735.000

28.735.000,00

LIDA

gral participações
LTDA

SOLANGE JOSSARA FARIAS
DOS SANTOS PERDONCINI

<;nnAnAÃn/ • 1-

40,70

100,00

®*'Steme em seu Balanço Patrimonial, no valor de R«

o valor do

tíntaeoincoLS

e trinta e rinrrt «,in„
sócios:

%

®

^y-Zas.OOO.OOO(vinte e nove milhões,duzentos
nacional do país, assim distribuído entre os

Quotista

N° Quotas

Valor em R$

%

15.289.905

15.289.905,00

52,30

11.898.645

11.898.645,00

40,70

SOLANGE JOSSARA FARIAS
DOS SANTOS PERDONCINI

2.046.450

2.046.450,00

7,00

Total

29.235.000

29.235.000,00

100,00

KVkia PARTICIPAÇÕES
LTDA

GRAL PARTICIPAÇÕES
LTDA

W-

CLAUSULA SEGUNDA: Pennanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato

ICAVEL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/MF N° 84.938.430/0001-49
NIRE N« 41202682092

CONSOUDAÇÂO DO CONTRATO SOCIAL

0139

"™'nwla,com sede na cidade

«.
V
m„r.t
ís
/s
mSdí"
®
devidamente arquivados na IT jrpcr u vrroc o

constitutivos

a..e.ç.o .0
representado
pelo seu Administrador Diretor JOÃO cJÍos SCOPF^'!, f

CPF n° 249

00 rSj í'IT T

12R-200.457. expedida pela SSP/SC e

Apto 30,

y:>

«y.802-220, centro, inscrita no CNPJ n° 14 794 9iR/oooi aa

constitutivos rip>virfomonf<*

• j

' *"^"'""^l"o4,com seus atos

21/12/20lTt
? arquivados na JUCESC sob NIRE n» 42204798820 em
01/02,^017 nLrTt
de contrato social registrada sob n» 20178489425 em
PHOlwnV^ •
P«'o seu administrador não sócio. LEONILDO
SeTjdn
T a Rua Sete de Setembro, n° 109, Apto
•«■ivctsal
be s^mi^sá^o
«sidente e domiciliado
301. de
Centre
CEP79 ^02220, em Chapecô - SC, portador do CPF n® 345.810.739-87 e RCr n® imnQQ
por SSP/SC; e SOLANGE JOSSARA FiUüíAS DOS SANTOS PERDONCiÍd
6 128

1

Svel ♦

rn

LTOA»^"

0^7,

A'A '

A*

L!rc;me"°

portadora da carteira de identidade civil - RG n®

-

Horizonte, 809, Neva, CEP 85.802-228 únicos sócios

a sociedade empresarial limitada, denominada "ICAVEL VEÍCULOS

® domicilio na cidade de Francisco Beltrão - PR, à Rodovia PR 483

85.601-195, com contmto social, arquivado na MM

sob n^rSÍ^O^çV- ^'202682092, em 09/01/1992, e inscrita no CNPj

2021047I034em24/02/2021.^

de contrato social registrada sob n°

O

ÍÍ
y

~ ^ sociedade gira sob o nome empresarial de ICAVEL

CLÁUSULA
SEGUNDA-A
sociedadenatem
sua desedeFiancisco
na Rodovia
PR 483.PRnúmero 1771
Bairro
Água Branca,
CEP 85.601-195.
cidade
BeltrSo
- PR.

"rí^ sociedade mantém uma filial na cidade de CASCAVEL

560, CNPJ 84 93T430/mn2 20
social no valor de R$ 4 5^ 000 00^
ciOdade
de FOZ D^GUACU - PR^
• r>

dSrnam fi ''r

Industrial, CEP 85.818i!? destacada, para fins fiscais, o capital
' quinhentos mil reais); uma filial na
■A^venida Olímpio Rafaenin n°

CNPJ 84.938.430/0Õ03-Õ0 pare'qJ fic^

umafílial'nLwSe^eru™UA^^^^
fT"'"»
^
Conradinho, CEP 85.045-302, CNPJ 84.938.«0/000r91^ T Tr""!."' ~
fins fiscais, o capital social de R$ 1.290.000,00 (um milhão dZmos enLe^M"^

0140

sâo: Coméitio^t^tot
empresaem sua matriz^ e suas filiais
novos
e usados; Comérciode atacadisire vatêÍ^deTlrt
acessórios novos usados ou

^

serviços de revisão manutenção p

partes, peças, equipamentos e

P®™ veículos automotores; Prestação de

motoL. as^^^f^alin r^r"Üf

tecondicionameL de

Pinturc, polimer IumIío"r '

intlZi- j

^

lantemagem. funiiaria

"°mmai de R$ 1,00 fum reall cada uma

.ntegralizadas,em moeda corrente do País, pelos sócios:
Quotista

kyria participações

N° Quotas

Valor em RS

%

15.289.905

15.289.905,00

52,30

11.898.645

11.898.645,00

40,70

2.046.450

2.046.450,00

7,00

29.235.000

29.235.000.00

100,00

LTDA

GRAL PARTICIPAÇÕES
LTDA

SOLANGE JOSSARA FARIAS
DOS SANTOS PERDONCTNT
Total

cada uma

CLAÜSULA SEXTA — A sociedade iniciou suas atividades em 15 de janeiro de 1992 e

seu prazo de diuação é indeterminado

SwÍ

contr^maíSttoente^ ^

indivisíveis e não poderão ser

^ =«aão delas, a altemção

PARÁGRAFO
PMMEmo
Cabeaopor
sócioescrito,
que desejar
ou rctirar se
da sociedade, comunicar
aos-demais,
com ceder
pmzosuas
dHoquotas
Sen^Í
CasTlenh^°^ H A I®"'®°®®=®''tes o direito de preferência na aquisição das mesmas'

liberdade de tmnsferir suas quotas a tereLos.

^

c^lt^a
^upUtrrxr:
pST ■"
-o. enqu^rc
• 5=rnS^^^^

"

<»-

V;

ssscí?„ir«

empresária,
poí^d^da
SSP-PR
e CPF
n"86757r«e «« !
~ "° '28-330-7,expedida pela
Horizonte, 80<», Neva, cS íssojlvf
quaisquer docu^;ento^,,ert7^Jf
^"^^
administrar e assinar
nome empmsn veLo
a operaconalizaçâo da empresa, autorizado o uso do

.-«.zzicSi.s.rd.Tr'r"'-

r;st.-p=ri"

CLÁUSULA Décima - Ao término de cada exercício social em rí z4

sóciôITa^^™^?°

®

em contrário tomada peTt^MtairdoTtóciol''^''^

i,

econômico,cabendo Ls
^Pbre a distribuição dos

de sua 3,^7ao!

»«»CrSZSS""°

suportados pelos sócios na proporção

"-*

sir™t.r!s'j!S32;^i
"«r "■ "^radidos•"■*•
—■
do Imposto de Renda.
'
pela legislação

ai 42

em balanço
m^'
^
em que a sociedade se resolva em relação aTeus^ir""'"'"
extraordinariamente semnrp mm

qualquer um dos sódos.

j

resolução, verificada

ordinariamente uma vez por ano ou

«'"vocada pela administração da sociedade ou por

trim^^^tate^é^o dó^exe
attr;:;s

"O Pnmeiro
rSa A^eS:^:

1. Aquisição ou venda de participações em outras empresas;

2. Aquisição Qu venda de outros bens imóveis;
3. Contratações de empréstimos e/ou financiamentos*
4. Aumento de Capital;

'

5. ^^^stituição de garantias, fianças; caução; avais; penhor mercantil ou hipotecas

iO:

operações de interesse da sociedade ou em sociedade de que participe como
socia, acionista ou quotista; e

6. Outros assuntos de relevância.

d^!lrfo
Assembléias acontecerão sempre em primeira chamada,
representantes de 75%(setenta e cinco por
de 75%(setenta e cinco por centoTriiteS^
■""" °
cento)do CaniLl SocS

escritr

estar presentes nas Assembléias

° '<=•' «Prcsentante deveiã apresentar uma procuração por

0143

os seus Sos

® "

^

^ -™P"-'° em todos

Francisco Beltrío -PR, 27 de abril de 2021.

KYRI)^PARTICIPAÇÕES LTDA
joâo Carlos Scopal

p.^cc oo D c-g_a< Vr.<>CTjr<o/:a

'participações LTDA
Leonildo Pronár

Solange JosüS

Santos Pei

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CERTIFiCO O REGISTRO EM: 07/05/20P1
SOBNUMERO:
20210300221
Protocolo: 21/030022-1,
DE 03/05/2021 ^
Eifíari^saill 2 026S2C2
SCAVtU VEICfllX» Í.TDR

LEANORO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAU

0144

Ceftincado digitalmente por
ALESSANDRA MARTA
FISCHBORN ABREU

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidora Anexos de FRANCISCO BELTRÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO - FINS GERAIS - CÍVEIS - ESPECÍFICA - NEGATIVA
Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE- FALÊNCIA

recuperação JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei
NAO CONSTAR nenhum registro contra:
ICAVEL VEÍCULOS LTDA
CNPJ:84.938.430/0001-49

Local da Sede: Francisco Beltrão - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).

BELTRÃO

tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de FRANCISCO

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo

pesquisado e de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art 8® 82® da
Resolução CNJ 121/2010.

'

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se
dingir ate a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

FRANCISCO BELTRÃO, 24 de Maio de 2022

Alessandra Marta Fischbom Abreu
Distribuidor

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.'2.200-2/2001, Lei n.' 11.419/2006 e Resolução n.'09/2008. do TJPR/OE
SDP-Sistema do Distribuidor do Paraná

I
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11/07/2022 09:28

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

CJkiMA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

84.938.430/0001-49

Razão SoclalacAVEL veículos ltda

Endereço:

Rod pr-483 177i / agua branca / Francisco beltrão / pr / sseoi-

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, â
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Vaiidade:08/07/2022 a 06/08/2022
Certificação Número: 2022070802312537754778
Informação obtida em 11/07/2022 09:28:05

A utiiização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulla-crf.calxa.gov.br/consuItacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1/1
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
N° 026512660-77

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 84.938.430/0001-49
Nome: ICAVEL VEÍCULOS LIDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Válida até 06/08/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

PàginB 1 dei

Emitido via Internet Pública(OB/04/2022 17:56:48)

0.147

município de FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
N°25549/2022

RAZÃO SOCIAL:ICAVEL VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 84.938.430/0001-49

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 37923
INSCRIÇÃO ESTADUAL:3210296556
ALVARÁ:
ENDEREÇO: ROD.PR 483, 1771 -G 15FB L 44F - AGUA BRANCA CEP: 85601195 Francisco Beltrão - PR

ATIVIDADE: Comércio por atacado de caminhões novos e usados, Locação de outros meios de transporte não especificados
anteriormente, sem condutor, Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados. Representantes comerciais e
agentes do comércio de veículos automotores. Comércio sob consignação de veículos automotores, Serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de lantemagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, Serviços
de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos
automotores, Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Serviços de instalação, manutenção e
reparação de acessórios para veículos automotores. Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos
automotores. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. Comércio a varejo de peças e
acessórios usados para veículos automotores. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e intemacional,
Transporte rodoviário de mudanças, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente,
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Locação de automóveis sem
condutor, Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores, Comércio por atacado de automóveis,
camionetas e utilitários novos e usados

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela
Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar
quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em
relação ao período abrangido por esta certidão.

data
data

FINALIDADE:

de
de

CADASTRO

EMISSÃO:
VALIDADE:

E/OU

CONCORRÊNCIA

09/07/2022
07/09/2022
E/OU

LICITAÇÃO

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:9ZTMHBUFFH3JMX28AR9B

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobelirao.pr.gov.br

V

0148

Certidão

emitida

gratuitamente

pela

internet

em:

09/07/2022

-

08:58:00

Qualquer rasura invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ICAVEL VEÍCULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 84.938.430/0001-49

Certidão n°: 11344496/2022
Expedição: 08/04/2022, às 17:59:59

Validade: 05/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ICAVEL VEÍCULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 84.938.430/0001-49, NÃO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona—se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

^

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões; cndtStst.jus.br

•
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Emissão do CÍCAD

RECEITA
ESTADUAL DO

PARANÁ W

PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
SECRRTARIA CA FAZFNniA

Comprovante de Inscrição Cadastrai - CiCAD
Inscrição no CAD/ICMS

Inscrição CNPJ

Início das Atividades

32102965-56

84.938.430/0001-49

01/1992

^

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial tCAVEL veículos LIDA
Título do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento ROD PR-483. 1771 - AGUA BRANCA ■ CEP 85601-195
FONE:(46)3211-6000

Município de Instalação FRANCISCO BELTRÃO - PR,DESDE 01/1992
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação
Situação Atual ATIVO - REGIME NORMAL / CENTRALIZADO - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018
Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Atividade Econômica Principal do 4511-1/04 - COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS
Estabelecimento

Ativldade(s) Econômlca(s) 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA
Secundária(s) do Estabelecimento

Tipo

Inscrição

CPF

867.272.659-68

VEÍCULOS AUTOMOTORES

Quadro Societário
Nome Completo / Nome Empresarial

Qualificação

SOLANGE JOSSARA FARIAS DOS SANTOS PERDONCINI

CNPJ 07.288.835/0001-50 KYRIA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 14.794.918/0001-64 GRAL PARTICIPAÇÕES LTDA

Este CiCAD tem validade até 06/08/2022.

SÓCIO-ADMINISTRADOR
SÓCIO
SÓCIO

y

Estado do Paraná

B

Secretaria de Estado da Fazenda

fr

Receita Estadual do Paraná
CAD/ICMS NO 32102965-56

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet www.fazenda.Dr.aov.br

Emitido Eletronicamente via Internet
07/07/2022 16:21:43

y

Dados transmitidos de forma segura

'

Tecnologia CELEPAR

^'

i' I

https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CTFSl lD.asp?eIncludeLinlcFacil=S&e... Q1IQ1I2022 "

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas

realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/07/2022 09:46:04

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: ICAVEL VEÍCULOS LTDA
CNPJ:84.938.430/0001-49

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n® 13.460, de 26 dejunho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n® 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

•
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Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório de Ocorrências

CNPJ:

do Fornecedor
84.938r4y07Õ00T49

Razão Social:

DÜfíS"®;"" 905557943

ICAVEL VEÍCULOS LTDA

Nome Fantasia:

^íiituaçâo do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 12/07/2022 09:45
'
CPF: 068.626.69940
Nome: CARLA SABRINA RECH MALINSKI

•

0154

Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar
í^^dqs do_ Fornecedor

CNPJ:

84.93'8.43Õ7Õ00M9

DUNS®:

Razão Social:

ICAVEL VEÍCULOS LTDA

905557943

Nome Fantasia:

vSituação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 12/07/2022 09:45

CPF: 068.626.699^0

^

Nome: CARLA SABRINA RECH MALINSKI

0155

Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratizaçao, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

CNPJ:

do f?íP^ÇÇdor
84.9387430/0001^9

Razão Social:

DUNS®:'

905557943

ICAVEL VEÍCULOS LTDA

sNome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 12/07/2022 09:45

CPF: 068.626.699^0

Nome: CARLA SABRINA RECH MALINSKI

015G

Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei n- 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:
Dados do Fornecedor
CNPJ:
84.938.430/0001-49
Razão Social:

DUNS®:

905557943

ICAVEL VEÍCULOS LTDA

'•^ome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro: 29/11/2022

Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MEL

Não

Porte da Empresa:

Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência:

Nada Consta

Impedimento de Licitar:
Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público":
Nada Consta
Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com

está(ão) com pra2o(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN
FGTS

Trabalhista

(http://www.tst.jus.br/certidao)

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e
Receita Estadual/Distrital
Receita Municipal

Validade:
Validade:

31/10/2022
18/07/2022
Validade:
26/11/2022
Municipal (Possui Pendência)
Validade:
02/02/2021 C')
Validade:
04/12/2020 C^)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)
Validade:

Emitido em: 12107/2022 09:45
CPF: 068.626.699^0
Nome: CARLA SABRINA RECH MALINSKI

31/05/2021 C)

1

de

1

Ass:

0157

ReceitaPR - Cadastro de Inscrições Estaduais(Paraná)

Page 1 of1

1

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
07/07/2022 -14 21 05

Infomiações do Contribuinte
Inscrição Estadual

32102965-56

Nome Empresarial

Icavel Veículos Ltda

Endereço

Inscrição CNPJ 84.938.430/0001-49

Rod Pr-483,1771. Agua Branca
85601-195 - Francisco Beltrão - PR

Telefone

(46)3211-6000

E-mall

CONTABILIDADE@ICAVEL.COM

Atividade Econômica

Principal

Atividade(s)
Econòmica(s)
Secundária(s)
Características do
Estabelecimento

4511-1/04 - Comercio Por Atacado de Caminhões Novos e Usados

4530-7/03 - Comercio a Varejo de Pecas e Acessórios Novos para
Veiculos Automotores

Unidade Produtiva com Atividade no Local

Formas de Atuação

Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)

Início das Atividades

01/1992

Código SRP Atual:

1.1032.112 - Desde 08/2015

Situação Cadastral
Atual:

Ativo - Desde 01/1992

Regime Pagamento

1032.112 - Regime Normal / Centralizado - Dia 12 do

Atual:

Mes+1 - Desde 08/2015

SPED(EFD, NF-e,
CT-e, NFC-e):

Maiores informações clique aqui

https://www.arintemet.pr.gov.br/cadicms/_c_cadicms2.asp?eUser=&eCad=&eCNPJ=... 07/07/2022 0158

Icavei
_

,,

A

Cantfnhõos

CaminhSeiB - Ônibus

Ônibus

EDITAL DE PREGÃO N° 054/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190/2022
MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4, ano/modelo
2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos,
observadas as características e demais condições defínidas no edital e seus anexos

DECLARAÇÃO DE GARANTIA FORNECIMENTO

A empresa ICAVEL VEÍCULOS LIDA, com sede na ROD PR 483, n° 1771, C.N.P.J. n°

^

84.938.430/0001-49, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). André Giongo
portador(a)da Carteira de Identidade n" 3983829 e do CPF n® 040.322.299-08 DECLARA,
sob as penas da Lei, que se obriga a oferecer garantia de funcionamento do veiculo, objeto
deste edital, conforme constante no Anexo 1 do presente Edital, pelo prazo de 12(doze)
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 pe^ 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.
Francisco Beltrão Paraná. Dia 07 de Julho de 2022.

ANDRÉ ^ONGO
GERENTE/COMERCIA

CPF:^^22.299-02
RG:3983829

ICAVEL VEÍCULOS LTDA.

Matríz-RodovlaPR<l83,n*1771

Cep 65601-195

Francisco Beltrão-PR

Fone;{46)3211-6000

CNPJ 64 938 CSOãlOOlwig

lE 32i03flfi'>.sfi

^
FIBal-Av.01fmptoRaragnin.3333

2®''
^
Cep 85862-210

Guarapuava-PR
Foz
do Iguaçu-PR

Fone:
Fone:(42)
(45)3629-7400
3026-7400

CNPJ
84.938.4304)004-81
CNPJ 84.938.4304)0034)0

lE
lE 90554190-08
90571632-80

VISITE NOSSO SITE- WWW.ICAVEL.COM

_

.,»

A„

Camínhôos

Caminhões ^ Ônibus

Ônibus

EDITAL DE PREGÃO N® 054/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 190/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO:MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4, ano/modelo

2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus anexos

DECLARAÇÃO SUPORTE TÉCNICO

Como representante legal da empresa ICAVEL VEÍCULOS LTDA. inscrita no CNPJ sob o
n® 84.938.430/0001-49, com sede a ROD PR 483 n° 1771. AGUA BRANCA CEP n° 85 601-

195, Fone 046 3211-6000. cidade de FRANCISCO BELTRÃO, Estado do PARANÁ,
declaro que nossa empresa dispõe de assistência técnica autorizada, a uma distância

máxima da sede do município de 150 km, objeto do Pregão Eletrônico n® 054/2022,
descritas no Anexo I do Edital, conforme a seguir relacionadas:

A empresa ICAVEL VEÍCULOS LTDA, com seda a ROD PR 483 n® 1771, AGUA
BRANCA CEP n® 85.601-195, Fone 046 3211-6000, cidade de FRANCISCO BELTRÃO,
Estado do PARANÁ declara oferecer assistência técnica autorizada, a uma distância
rodoviária máxima da sede do município de 150 km, e 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.
FRANCISCO BELTRÃO-PARANÁ DIA 11 DE JULHO DE 2022

An^Giongo
Gerente comercial

CPF/040.322.299-02
RG: 3983829

ICAVEL VEÍCULOS LTDA.

Malriz-RodovfB PR 483.0» 1771

C«peS601-195

! «IO
RBal-Av.a1mpfoR8fa9nio.3333

Cep 85662-210

c«c«,-pr

Praodsco BeUrSo ~PR

Fon.:!«)«0,Slíi ãSjSSSK» IÍSÍÍSÍS

Fona;(46)3211-8000

CNPJ 84 938.430/0001-49

lE aaiOMfit»»

Guarapuava-PR
Foz do Iguaçu -PR

Fone:
(42)3026-7400
3629-7400
Fone:(45)

CNPJ 84.938,430/0003-00
84.938.430ro004-91
CNPJ

(E
90664190-08
lE 90671832-80

VISITE NOSSO SITE- WVVW.ICAVEL.COM

0160

Caminhões

Caminhões - Ônibus

ônibus

EDITAL DE PREGÃO N° 054/2022

I

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM
i

OBJETO: Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4, ano/modelo
2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus anexos

'

DECLARAÇÃO UNIFICADA
A pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Pai-aná
PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2022

Pelo presente instrumento, a empresa ICAVEL VEÍCULOS LTDA,CNPJ n« 84.938.430/0001-49 com sede
a ROD PR 483, BAIRRO/DISTRITO ACUA BRANCA; MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAo'estado do
Paraná CEP: 85.601-195, 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 supeivenientes que conduzam ao seu

desenquadramento desta situação.

1)Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXHI do art. T 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 fíns 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.

4)Declaramos, para os devidos fíns 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, dó artigo
9® da Lei n® 8.666, de 21 dejunho de 1993.

5) Comprometo-me a manter duiante a execução do contiato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Décimos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios
mstaimdos por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) JOÃO AMORIm'

PortadorÇa) do RG sob n° 6.529.534-2 e CPF n" 928.124.229-04, cuja funçSo/oaigo é Diretor comercial'
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
hcitatono, bem como em caso de eventual conti ataçâo, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato
seja encaminhado para o seguinte endereço:
ICAVEL VElCULOS LTDA.
Matfiz-Rodovla PR 483. iV 1771

Cep 85601-195

Filial - Rodovia BR 277.Km 562.6

Cep 85618-560

Francisco BeltrSo- PR
Cascavel-PR

Filial - Rua Tucurui,351

Cep 85031-350
Cep 85662-210

Guarapuava-PR
Foz do Iguaçu-PR

Filial. Av. Olímpio Rafaoniti. 3333

Fone:(46)3211-6000
Fone;(45)2101-6000
Fone;(42)3623-7400
Fone;(45)3026-7400

CNPJ 84.936.430/0001-49
CNPJ 84.938.430/0002-20
CNPJ B4.939.43CWXI04-91
CNPJ 84.938.430rt3003-00

lE 32102965-56
lE 90177448-09
lE 90554190-03
lE 90571632-80

VISITE NOSSO SITE- VWVW.ICAVELCOM

0181

Caminhões - Ônibus

Caminhões
Ônibus

E-mail: andregiongo@icaveI.com
Telefone:(46)3211-6000

2Nomeamos e constituímos o sen]ior(a) André Giongo, poi1ador(a) do CPF/MF sob n ° 040 32a 200 07

instru.nentooonvocatario,seusAro:e™rdrC:rd;Pre3^^^^

^^

Francisco Beltrão Paraná. Dia 11 de Julho de 2022.

JOAí)kM0RIM

DrRETOWçefMERCIAL

CPFj^.124.229-04
-RG: á529.534-2

S*I^VP

F482X.qzqtk.RAGsl-TANrx.msYrY
h*tp<:/«'<*b,funArp*n.e6in-bf
S

iílv3í>Çèí
ffé. Em
Fm test."
test.= /

H ^4brdade. £moluriientos: f'u

ií ^ ^

SafltOS

r5çreveme

fe Francisco Beltrão, -11 o5Tch»-46-íô22
' Natalia dos Santos - Portaria 35/2017 • Escrevente Substituta

ICAVEL VEÍCULOS LTDA.
Maifiz-Rcdovia PR 463, n® 1771
Filial - RtxJovia 8R 277.Km 562,6
Filial - Rua Tucunji, 351
Filial•Av. Olímpio Rafagnin, 3333

C«p 86601-195
Cep 85818-660
Cep 85031-350
85882-210

Francisco BMrão - PR
Cescavel-PR
Guarapuava - PR

Fone;(45)2101-6000

CNPJ 84 938.420/0001-49
CNPJ 84.936.43043002-20

Fone:(42) 3629-7400

Fez do Iguaçu-PR

CNPJ 84.938.430/0004-91

Fone:(45) 3026-7400

lE 90177448-09
lE 90554190-08

CNPJ 84.93a.430ft3003-00

lE 90571632-80

Fona:(46) 3211-6000

lE 32102965-56

VISITE NOSSO SITE - VWVW.ICAVELCOM

0162

Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica
do_ Fornecedor
CNPJ:
84.938.430/0001-49
Razão Social;

DUNS"®:'

905557943

ICAVEL VEÍCULOS LTDA

Nome Fantasia:

/^^ituação do Fornecedor: Credenciado
Dados do Nível

Situação do Nível:

Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 12/07/2022 09:45
CPF: 068.626.69940

Nome: CARLA SABRINA RECH MALINSKI

0163

Caminhões

Caminhões - Ônibus

ônibt»

EDITAL DE PREGÃO N® 064/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 190/2022

MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4, ano/modelo
2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus anexos
PROPOSTA COMERCIAL

A empresa ICAVEL VEÍCULOS LTDA estabelecida na cidade de FRANCISCO BELTRÃO

PARANA, Bairro AGUA BRANCA, CEP 85.601-195, ROD PR 483 N** 1771 , inscrita no CNPJ
sob n® 84.938.430/0001-49 neste ato representada por André Giongo, gerente comercia, RG
3983829 CPF 040.322.29-02 com endereço a R. Pemambuco, 637 - Centro Francisco

Beltrão - PR, 86601-300, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de
Pregão Eletrônico n® 054/2022 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de Contratação
de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4, ano/modelo 2022/2022, para
atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, observadas as
características e demais condições definidas no edital e seus anexos, em atendimento a as

Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:
Item
01

Especificação

Marca Modelo

CAMINHÃO NOVO zero VOLKSWAGEN

km, no chassi, tipo 3/4,
ano/modelo 2022/2023,
4X2, com as seguintes
descrições
Motor 04
cilindros em linha a diesel;
Iorque de 60DNM (61.183
MKGF), Potência mínima

Unidade

Quantidade

UNITÁRIO

01

DELIVERY

Valor
unitário

R$

387.600,00

11.180 4X2

de 175 CV, Mínimo de N®
de marchas: 6 à frente

(sincr.) e 1 à ré, Tração
4X2;. Banco do motorista a

ar

com

regulagem

de

altura. Sistema de Alarme.

Sistema de som, com rádio
com

entrada

bluetooth.

usb

e

Volante

ajustável. Travas elétricas.
Sistema
de
ar
condicionado na cabine.

Computador

de

Vidros
e
elétricos.

retrovisores

bordo,

Direção

Hidráulica/Elétrica.

Freio

de serviço a ar e tambor,
com

ABS e EBD. nas

ICAVEL VEÍCULOS LTDA.
Matri2-Ro(tov(a PR 483,0*1771
FfDal - Rodovia BR 277J<m 582,6

Cep 85601*185
Cep 85818-560

Filial - Rua Tucuiuí,361

Cep 85031*350

FiSal - Av. Olfmpio Rafagnio,3333

Cep 85862*210

Francisca Beltrão-PR
Cascavel-PR

Guarapuava-PR
Foz do Iguaçu-PR

Fone:(46)3211-6000
Fona:(45)2101.S000
Fotíe:(42)3629*7400
Fone;(46)3026*7400

CNPJ 84.938430/0001-49
CNPJ 84.93&430A)002*20
CNPJ 84.938430/0004*91
CNPJ 84.938.430/00034)0

lE 32102985-56

lE 90177448-09
lE 905541904)8
lE 90571832-80

VISITE NOSSO SITE- WWW.ICAVEL.COM

/
niG4

Camhihães

CaminhSos - ônibus
rodas
traseiras
dianteiras.
Freio

ônfbus

e
de

estacionamento. Tanque
de combustível de plástico
com capacidade mínima

de 150 litros. Capacidade
do tanque de aria mínimo
de 23
mínima

litros. Distância
entre
eixos

4.400mm.
mínimo

6.900mm.

Comprimento
do

veículo

PBT

(Peso

Bruto Total) mínimo de
9.500 k. Rodas novas de
aço aro 17'. Pneus novos

235/75 RI7,5. Os demais
equipamentos devem estar

conforme

a

legislação

vigente.

FRANCISCO BELTRÃO -PARANÁ DIA 11 DE JULHO DE 2022

ANDREJ^IONGO
GERENT^íCOMERCIAL
CPF:040^40.322.299-02
RG:3983829

ICAVEL VEÍCULOS LTDA.
Malrbí-Rodovla PR 483,(1'1771

Cep 85801-195

FiSal•Rodovia BR 277,Km 882.6
Filial - Rua Tucuruf, 351
Filial - Av. Olímpio Raíagnin,3333

Cep 85818-360
Cep 85031-350
Cep 85882-210

VISITE NOSSO SITE-WWW.ICAVEL.COM

Francisco Beltrão-PR

Fone:(46)3211-6000

Cascavel-PR

Fone:(45)2101.6000
Fone:(42)3629-7400

Guarapuava-PR
Fozdotguafti-PR

Fone:(45)3026-7400

CNPJ 84.938.430/0001-49
CNPJ 84.938.430/0002-20
CNPJ 84.938.430/0004-91
CNPJ 84.938.430/0003-00

lE 32102965-58
lE 90177448-09
IE90SS4190413
lE 90571632-80

SINTEGRA/PR - Consulta Pública ao Cadastro

SINTEGRA

Consulta Pública ao Cadastro do
Estado do Paraná

CNPJ:

Data/Hora Host CELEPAR

Cadastro atualizado até

IDENTIFICAÇÃO

a data da consulta

07/07/2022 - 14:21:57

inscrição

84.938.430/0001-49

1I32102965-56

Estadual:

I

Nome Empresarial: HíCAVEL VEÍCULOS LIDA
ENDEREÇO
ROD PR-483
Numero:

Complemento
AGUA BRANCA

Município:

FRANCISCO BELTRÃO
85.601-195

E-malí:

UF:
Telefone:

llPR

(46)3211-6000

CONTABILIDADE@iCAVEL.COM

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:
POR ATACADO DE
^ IICAMINHOES NOVOS E USADOS

Atividade(s) Econòmica(s)
SecundáriaísP

||4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E
ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS

^ ''

[[automotores

[Início das Atividades:

[[01/1992

[Situação Atual:

[[HABILITADO - DESDE 01/1992

[Situação Cadastral:

[[ATIVO - DESDE 01/1992

Reqime Tributário'

REGIME NORMAL / CENTRALIZADO - DIA 12 DO
MES+1

SPED (EFD, NF-e, CT-e):

Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO, Os dados acima sao baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado Não valem
como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis ã Fazenda e nem excluem a responsabilidade
tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Consultar novo contribuinte do Paraná
Acessar cadastro de outros Estarins

http://www.sintegra.fazenda.pr.gov.br/sintegra/

07/07/2022
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Icavei

Caminhões

Ciomlnhões -ü Ônibus

ônibus

EDITAL DE PREGÃO N° 054/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190/2022
MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO; MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4, ano/modelo
2022/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos,
observadas as características e demais condições definidas no edital e seus anexos
PROPOSTA COMERCIAL

A empresa ICAVEL VEÍCULOS LTDA estabelecida na cidade de FRANCISCO BELTRÃO

PARANA, Bairro AGUA BRANCA. CEP 85.601-195, ROD PR 483 N'» 1771 , inscrita no CNPJ
sob n° 84.938.430/0001-49 neste ato representada por André Giongo, gerente comercia, RG
3983829 CPF 040.322.29-02 com endereço a R. Pernambuco, 637 - Centro Francisco
Beltrão - PR, 85601-300, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Editai de

Pregão Eletrônico n° 054/2022 em epígrafe que tem por objeto a Implantação de Contratação
de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4, ano/modelo 2022/2022, para
atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, observadas as
características e demais condições defínidas no edital e seus anexos, em atendimento a as
Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:
Item
01

Especificação

Marca Modelo

CAMINHÃO NOVO zero VOLKSWAGEN

km, no chassi, tipo 3/4,
ano/modelo 2022/2023,
4X2, com as seguintes
descrições
Motor 04
cilindros em linha a diesei;
Torque de 600NM (61.183
MKGF), Potência mínima

Unidade

Quantidade

Valor
unitário

UNITÁRIO

01

R$
318.000,00

DELIVERY
11.180 4X2

de 175 CV, Mínimo de N°
de marchas: 6 à frente

(sincr.) e 1 à ré. Tração
4X2. Banco do motorista a

ar

com

regulagem

de

altura. Sistema de Alarme.

Sistema de som,com rádio
com

entrada

usb

bluetooth.

e

Volante

ajustável. Travas elétricas.
Sistema
de
ar
condicionado na cabine.

Computador
Vidros

de bordo,
retrovisores

e

elétricos.

Direção

Hidráulica/Elétrica.

Freio

de serviço a ar e tambor,
com

ABS e

EBD. nas

ICAVEL VEÍCULOS LTDA.
Malri2.Ro<iovla PR 403. n» 1771
RBal - Rodovia BR 277.Km 582,6

Cep 8S601-195
Cep 65818-560

Francisco Beltrão-PR
Cascavel-PR

RDal-RuaTuounjl,351
RBal-Av.Olímpio Rafognin,3333

Cep 85031-350
Cep 65862-210

Guarapuava-PR
Foz do Iguaçu-PR

Fone;(46)3211-6000
Fone:(46)2101-6000
Fona;(42)3829-7400
Fone:(46)3026-7400

CNPJ 84.938.430A)001-49
CNPJ 84.938.430AXI02-20
CNPJ 64.938.430AU04.91
CNPJ 84.938.430A}0034>0

lE 32102965-56
lE 90177446-09
lE 90554190-08

lE 90571632-60

VISITE NOSSO SnE-WWW.ICAVELCOM

0167

Caminhões

Caminhões - Ônibus

rodas

ônibuB

traseiras

e

Freio

de

dianteiras.

estacionamento. Tanque
de combustível de plástico
com capacidade mínima

de 150 litros. Capacidade
do tanque de aria mínimo
de 23
mínima

litros. Distância
entre
eixos

4.400mm.
mínimo

Comprimento
do

veículo

6.900mm. PBT (Peso
Bruto Total) mínimo de
9.500 k. Rodas novas de
aço aro 17'. Pneus novos

235/75 RI7,5. Os demais
equipamentos devem estar

conforme

a

legislação

vigente.

FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ DIA 12 DE JULHO DE 2022

AND^ GlONGO
GERENTE COMERCIAL

CPF:040. 040.322.299-02
RG:3983829

=-is

■te i w -5?

EC^m. veículos
X*- •

LTDJ
Rod.PFí«83,1771

:=!,?>oc£ - CEP 85601-19J
Par? r>í?

ICAVEL VEÍCULOS LTDA.

Mairiz-Rodovia PR 483, n° 1771
Filial - Rodovia BR 277,Km 582,6
FiBal - Rua Tucunil, 351
PiHal-Av. Olímpio Raragniit, 3333

Csp8S601-195
Cep 85818-560
Cep 85031-350
Cep 85862-210

Prancisco BettrSo - PR
Cascavel-PR
Guarapuava-PR
Foz do Iguaçu-PR

Porte: (46) 3211-6000
Pone; (45) 2101.6080
Pona; (42) 3829-7400
Fona; (45) 3026-7400

CNPJ 84.938430/0001-49
CNPJ 84.938430/0002-20
CNPJ 84.938.430/0004-91
CNPJ 84.938430/0003-00

lE 32102965-56

lE 90177448-09
lE 90554190-08
lE 90571632-80

VISITE NOSSO SUE - WWW.tCAVEL.COM
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Pregão Eletrônico
987775.542022 .4559 .4474 .15360398550

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
NO 00054/2022

o Pregoeiro Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados

10 024 de 20 de setembm Íp 2ni 2 ÍpSÍ t atendimento as dtsposiçoes contidas na Lei no 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto n»
disputa- Aberto Obieto- CoStratarln Hp Im
P.''ocesso n 190,_para realizar os procedimentos relativos ao Pregão no 00054/2022. Modo de

ane/o/ Õ

c

Contratação de empresa visando a Aquisição de Caminhão novo/zero km, 3/4, ano/modelo 2022/2022 oara atender as
Urbanos
observadascontidas
as características
é deriais condições
deíinidas
'n'„ edltàre
Publica'
em^7'?=
atendimento
as disposições
no editai, divulgando
as propostas
recebidas
Abriu-sese"
em

íbriu

seguida a fase de lances para classificação dos iicitantes relativamente aos lances ofertados.
Item; 1

Descrição: Caminhão carga

?iprííSo^°ZrScT^^^^^^

Transm ssão'Ré 1 UN V^o^eTn TmhTr'

Motor: 162
• c?

Capacidfdl^enduêcol^bllItívSfTsot Tlío SrloS^

Tipo Motor: Diesel Turbo Aftercooler , Quantidade Cilindro Motor: 4 UN,

'

TjaAiimentü Diferenciado: -

Intervalo mínim^entíe lanc^s:^^! 10,00

'Quantidade Marchas Transmissão Frente: 5 UN, Quantidade Marchas

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ICAVEL VEÍCULOS LTDA, peto melhor iance de R$ 318.000,0000 .
Histórico

Item: 1 - Caminhão carga

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com " na frente foram desclassificadas)
CNP3/CPF

Fornecedor

EÍldpara^da ^ME^Vp" Q"a"t'4ade Valor Unit.

04.640.295/0001-11 POSSOLI CAMINHÕES LTDA

*^30

1

Valor Global

R$ 376.000,0000 R$ 376,000,0000 07/07/2022
17:07:18

Marca: IVECO

Fabricante: IVECO - ON-HIGHW/AY BRASIL LTDA

Modelo / Versão: TECTQR 11 190 4X2 NO CHASSI

Ofertado: IVECO - NO CHASSI - TECTOR 11 190 4x2, ano de Fab. 2022/23 Motor FPT ciclo Diesel

2n SistemreléthL sTJ'
tamhnr
1
13 OQOKo ranarfdart

610Nm, Jesel, 04 cilindros em linha, turbo-Intercooler, injeção eletrônica tipo Common-

«mbio manual, 06 marchas para frente sincronizadas a frente + 1 à ré ,freios pneumáticos , a
pneumatica com BSA e EBL, Entre eixo 4,455mm, comprimento 6,926mm, PBT 10.600, PBTC/CMT

^fntr fo T ° 3 eookg Capacidade Eixo traseiro 7.000kg, Tanque de combustível capacidade 150 litros. Tanque

^

com ?n?rada USB 6e tiuetooth.
h uTm^ Alarme, ltravas 'rf
® vidros
t elétricos, volante235/75R17,5
. Ar condicionado.
Sistema
de som Radio
elétricas,
ajustávei, Direção
hidráulica, Banco
do motorista
a ar
SUSpcrlÇaO pri6urnâticd»

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

23.008.729/0001-00 INGA CAMINHÕES LTDA

Não

Não

1

R$ 387.000,0000 R$ 387.000,0000 07/07/2022
11:25:56

Marca: Mercedes-Benz

Fabricante: Mercedes-Benz

Modelo / Versão: Aceilo 1016 MBB

20®227202t^Motor^^^
n2 de rSamhas 5 à frínífcmJr w Í

t®

Carninhão Mercedes-Benz Acelío 1016 zero km Ano de fabricação/modelo mínimo
570NM (58,13MKGF): - Potência mínima de 155 CV; - Mínimo de

SistemT de som mm Sriil r^m r.1 h '"
t L* " motorista a ar com regulagem de altura; - Sistema de Alarme; cabfn? Cor^^uVadoT riP I^M^ w h
bluetooth; • Volante ajustavei; - Travas elétricas; - Sistema de ar condicionado na
"bs e EBD n^c
f® ® retrovisores eletncos; ■ Direção Hidráulica/Elétrica; - Freio de serviço a ar e tambor, com
150 Mtros'

M Tf

estac.onamento; - Tanque de combustível de plástico com capacidade mínima de

9noím - PBT
píí/P°
Distância
eixos- Pneus
4.400mm;
Comprimento
veículo 66.900mm,
(Peso Bruto rTn
Total) mínimo de 9.500 kg; -"Rodas
novasmínima
de açoentre
aro 17';
novos- 235/75
R17 5- mínimo do
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.093.776/0001-91 MA.™

,

>,

01/ , r-neus novos

Ki/,b,

9» 337.000,0000 « 387.000,0000 11/07/7022

EQUIPAMENTOS E veículos

19:47:35

ADAPTADOS LTDA
Marca: HYUNDAI
Fabricante: HYUNDAI

ModeJo / Versão: HD 80

dem^ndlfda Secretaria Municipal de0'®^®''°'
^^^^NDAIUrbanos.
HD 80. Caminhão novo/zero km, 3/4, ano/modeio 2022/2022, para atender as
aemandas
Obras e Serviços
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
84.938.430/0001-49 ICAVEL veículos LTDA
Não
Não
1
8$ 387.500,0000 R$ 387.600,0000 11/07/2022
17:16:23
Marca: VOLKSWAGEN

Fabricante: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI
Modelo / Versão: 20222023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO NOVO zero km, no chassi, tipo 3/4 ano/modelo 2022/707^ 4X2

seguintes descrições Motor 04 cilindros em linha a diesel; Torque de 600NM (51.183 MKGF), Potência mínima de 175 CV,' Mínimo de N»
https;//www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

01G9

12/07/2022 11:03

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
^ frente (sincr.) e 1 à ré, Tração 4X2;. Banco do motorista a ar com regulagem de altura. Sistema de Alarme Sistema de

hSn Tdrn?» rT
"fj.® biuetooth. Volante ajustávci. Travas elétricas. Sistema de ar condicionado na cabine. Computador de
dianroiraf p ^ retrovisores eletncos. Direção Hidrauiica/Elétrica. Freio de serviço a ar e tambor, com ABS e EBD, nas rodas traseiras e
aHa
mínimo de 9 500 k S

combustível de plástico com capacidade mínima de 150 litros. Capacidade do tanque de
entre eixos 4.400mm. Comprimento mínimo do veículo 6.900mm. PBT (Peso Bruto Total)

iTgSçãS
vigente.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.206.867/0001-00|aC0M|Ra0D^^^^^

NSo

equipamentos devem estar conforme a

Nío

1

R» 450.000,0000 R$ 450.000,0000 U/07/2022
16:43:08

Marca: VOLKSWAGEN

Fabricante: VOLKSWAGEN
Modelo / Versão: DEUVERY 11.180

«Io Objeto Ofertado: CAMINHÃO NOVO zero km, no chassi, tipo 3/4, ano/modeio 2022/2022 4X2 com as
?||
fabncação/modelo
- Motor 04
linha
Mínimo d'e
570NM
(58,13MKGF);
- Potência mmima
de 155 CV; - mínimo
Mínimo 2022/2022;
de N» de marchas:
5 cilindros
à frente em
(sincr
^ ea1diesel;
à ré- -- Torque
Tração 7y2
R;,orn
T

SustóveP - íavaT SriSs®""

Dirlãr "'bf^^^bca/Eietrica,
HidrSca/Eléti^^^ -'pralo
h» Í
T
Freio de
serviço

® biuetooth; - Volante

- Computador
de bordo;
- Vidros ee retrovisores
a ar e tambor,®abine;
com ABS
e EBD, nas
rodas traseiras
dianteiras- -elétricos;
Freio de-

25
ni5i
'
T®"''V® ^® combusüvel de plástico com capacidade mínima de 150 litros; - Capacidade do tanque de aria mínimo de
9 5nn kn-" ^nífa mínima entre eixos 4.400mm; - Comprimento mínimo do veículo 6.900mm; - PBT (Peso Bruto Total) mínimo de

«Se
■
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

squipamente devam estar cenfomne eTéSsâÕ

Lances(Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 450.000,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:00:02:463

R$ 387.600,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:00:02:463

R$ 387.000,0000

23.008.729/0001-00

12/07/2022 09:00:02:463

R$ 387.000,0000

03.093.776/0001-91

12/07/2022 09:00:02:463

R$ 376.000,0000

04.640.295/0001-11

12/07/2022 09:00:02:463

R$ 370.000,0000

12/07/2022 09:03:37:273

R$ 369.000,0000

23.008.729/0001-00
04.640.295/0001-11

R$ 360.000,0000

23.008.729/0001-00

12/07/2022 09:04:28:183

R$ 357.000,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:04:56:917
12/07/2022 09:05:07:747

12/07/2022 09:04:04:703

R$ 356.900,0000

04.640.295/0001-11

R$ 350.000,0000

23.008.729/0001-00

12/07/2022 09:05:31:077

R$ 349.900,0000

04.640.295/0001-11

12/07/2022 09:06:04:027
12/07/2022 09:06:26:057

R$ 348.000,0000

84.938.430/0001-49

R$ 345.000,0000

23.008.729/0001-00

12/07/2022 09:06:40:343

R$ 344.000,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:07:25:233

R$ 340.000,0000

23.008.729/0001-00

12/07/2022 09:07:46:207

R$ 339.950,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:09:22:453

R$ 335.000,0000

23.008.729/0001-00

12/07/2022 09:09:53:817

R$ 334.900,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:11:23:750

R$ 332.000,0000

23.008.729/0001-00

12/07/2022 09:11:48:947

R$ 331.900,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:12:31:047

R$ 330.000,0000

23.008.729/0001-00

12/07/2022 09:13:05:027

R$ 329.800,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:13:32:800

R$ 329.000,0000

23.008.729/0001-00

12/07/2022 09:13:46:710

R$ 328.500,0000

04.640.295/0001-11

12/07/2022 09:13:51:203

R$ 328.900,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:13:52:107

R$ 325.000,0000
R$ 328.400,0000

23.008.729/0001-00

12/07/2022 09:13:58:937

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:13:59:827

R$ 324.900,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:14:06:783

R$ 324.800,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:15:53:760
12/07/2022 09:16:04:947

R$ 324.700,0000

08.206.867/0001-00

R$ 324.680,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:17:39:417

R$ 324.600,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:17:47:550

R$ 324.000,0000
R$ 323.900,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:18:58:927

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:19:12:693

R$ 323.500,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:19:18:953

R$ 323.400,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:19:26:217

R$ 323.000,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:19:31:393

R$ 322.900,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:19:41:127

R$ 322.000,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:19:49:837

R$ 321.900,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:19:55:653

R$ 321.500,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:20:02:663

R$ 321.400,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:20:28:270

R$ 321.300,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:20:36:447

R$ 321.220,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:20:52:323
12/07/2022 09:21:02:270

R$ 321.100,0000

84.938.430/0001-49

R$ 321.000,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:21:07:167

R$ 320.900,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:21:25:457

R$ 320.800,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:21:30:687
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R$ 320.750,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:21:39:167

R$ 320.700,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:21:44:513

R$ 320.500,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:21:49:543

R$ 320.400,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:21:54:570

R$ 320.350,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:22:02:210

R$ 320.300,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:22:06:673

R$ 320.000,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:22:12:793
12/07/2022 09:22:18:073

R$ 319.800,0000

08.206.867/0001-00

R$ 319.700,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:22:23:637

R$ 319.600,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:22:30:357

R$ 319.000,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:22:40:380

R$ 318.900,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:22:45:297

R$ 318.500,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:22:54:440

R$ 318.400,0000

08.206.867/0001-00

12/07/2022 09:23:00:287

R$ 318.000,0000

84.938.430/0001-49

12/07/2022 09:23:05:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

12/07/2022

Abertura

09:03:05

12/07/2022

Encerramento

09:25:06

Encerramento etapa aberta

12/07/2022

'''^■tura do prazo -

12/07/2022

09:25:06

Cw.iv/ocação anexo

09:54:18

Aceite de proposta

12/07/2022

Encerramento do prazo Convocação anexo

12/07/2022

Habilitação de fornecedor

12/07/2022

Item encerrado para lances.
Item com etapa aberta encerrada.

Convocado para envio de anexo o fornecedor ICAVEL VEÍCULOS LTDA, CNPJ/CPF:
84.938.430/0001-49.

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ICAVEL VEÍCULOS LTDA, CNPJ/CPF: 84.938.430/000149, pelo melhor lance de R$ 318.000,0000.

09:54:27
10:15:35
10:22:36

Item aberto para lances.

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ICAVEL VEÍCULOS LTDA, CNPJ/CPF:
84.938.430/0001-49.

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ICAVEL VEÍCULOS LTDA - CNPJ/CPF:
84.938.430/0001-49

Não existem intenções de recurso para o item

Trpca de Mensagens
Sistema

Data

Mensagem

12/07/2022

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas
foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o

09:00:03

período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:30 e 18:00. Haverá aviso prévio
de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema

12/07/2022

Pregoeiro

12/07/2022

A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

09:00:05

Bom dia Prezados iicitantes Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico n" 054/2022.

09:00:47

Alguns avisos importantes:

Pregoeiro

12/07/2022

O modo de disputa será o modo "ABERTO", em que os Iicitantes deverão apresentar lances públicos e

09:00:56

sucessivos, com prorrogações.

Pregoeiro

12/07/2022

Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores

09:01:06

incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, de forma que

12/07/2022
09:01:13

Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida

12/07/2022

Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente

o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Planalto.
.

V Pregoeiro

pelo Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro

09:01:23

quanto à docurnentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do Decreto no 10.024/19, não é
mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a proposta ajustada ao lance final deve ser

-Pregoeiro

12/07/2022
09:01:30

inserida no sistema COMPRASNET após solicitação pela pregoeira
E conforme Art. 43 §2° do Decreto n® 10.024/19, na hipótese de necessidade de envio de documentos

COMPLEMENTARES após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em
formato digital, via sistema, no prazo definido no edital e chat, após solicitação do pregoeiro no
sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2° do art. 38.

Sistema

12/07/2022

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

09:03:05

Sistema

12/07/2022

O item 1 está encerrado.

09:25:06
Sistema

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade

12/07/2022
09:25:09

"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro

12/07/2022
09:29:05

Senhores, ern atendimento ao art. 38 do decreto n» 10.024/2019, o qual dispõe da necessidade de
negociação, solicito as empresas, desconto nos respectivos itens inicialmente ganhos.

Pregoeiro

12/07/2022

Para ICAVEL VEÍCULOS LTDA - É possível redução no valor do item ganho?

09:29:49

84.938.430/0001-49

12/07/2022

Bom dia infelizmente chegamos no limite possível

09:31:19

84.938.430/0001-49

12/07/2022

senhor Pregoeiro infelizmente nao conseguimos diminuir o valor, esse foi o valor mínimo que

09:38:16

conseguimos chegar.
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Pregoeiro

12/07/2022

Para ICAVEL VEÍCULOS LTDA - ok

09:39:08

Pregoeiro

12/07/2022

Para ICAVEL VEÍCULOS LTDA - Senhores licitantes, por favor, aguardem enquanto verifico o SICAF, e

09:39:20

posteriormente aos documentos de Habilitação e Proposta inicial anexadas

Pregoeiro

12/07/2022

A documentação apresentada pela empresa compravam o atendimento das exigências fixadas no edital

Pregoeiro

12/07/2022

09:53:55
09:54:07

A empresa convocada possui 02(duas) horas úteis para envio da proposta ajustada, Caso haja
necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as
solicitações e justificativas através do e-maii licltacao@planalto.pr.gov.br
Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02(duas) horas,

Pregoeiro

12/07/2022
09:54:12

conforme item 11.1 do edital.

Sistema

12/07/2022

Senhor fornecedor ICAVEL VEÍCULOS LTDA, CNPJ/CPF: 84.938.430/0001-49, solicito o envio do anexo

09:54:18

referente ao item 1.

Sistema

12/07/2022

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ICAVEL VEÍCULOS LTDA, CNPJ/CPF: 84.938.430/0001-49, enviou o

10:15:35

anexo para o item 1.

Pregoeiro

12/07/2022

Será realizada a HABILITAÇÃO das proponentes, e em ato continuo será aberto o prazo para intenção

10:22:32

de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade.

Sistema

12/07/2022
10:22:36

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na
situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento

Pregoeiro

12/07/2022

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/07/2022 às 11:00:00.

10:22:57

Eventos do Pregão
Evento

^Alteração equipe
ertura da sessão

pública
Julgamento de
propostas

Data/Hora

Observações

29/06/2022 13:32:03

12/07/2022 09:00:03

Abertura da sessão pública

12/07/2022 09:25:09 Inicio da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo

12/07/2022 10:22:36

Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo

12/07/2022 10:22:57

Fechamento de prazo para registro de Intenção de recurso: 12/07/2022 às 11:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos Itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada

mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:03 horas do dia 12 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe
de Apoio.

CARLA SABRINA RECH j^ALINí

^egoeiro Oficial

FERNANDO LUCIETTO

Equipe de Apoio

Imprimir o
Relatório
Voltar
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