
MONICfRIO DE

BLANALm

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001 -16

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

SOLICITAÇÃO

PlaPciito-Pr., 3G de Setembro de 2022

DE: Marcelo Felipe Schmitt.
PARA: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

□ COíWiTE IS PREGÃO DTP
licitação NT: lãoâS
SOLICITAÇÃO: 325— lãü.Sã-
PR0CE830{3):2HÍ_ lâOãã.

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a
competente auíorização objetivando a contratação de empresa visando 2.1.

REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição, instalação e reposição de
vidros temperados, vidros comuns, espelho, portas e contratação de empresa para,
à medida que houver necessidade, o fornecimento, instalação, remanejamento
(espelhos), bem como manutenção oe vidros comuns, com substituição de massa e
silicone conforme necessidade destas Secretarias Municipais, observadas as
características e demais condições, especificações, valores e quantidades, definidas
no edital e seus anexos. Conforme pianíiha segue;

^TEM OBJETO CtUANT. ÜN

~M~

PREÇO
ÜNIT.

PRÈÇO'^ "
TOTAL

01 Vidro 4mnn comum. caneladCL
incolor. inoiuida instalação.

13

65"""

R$ 160,00 R$ 2.080,00

02 Vidro 4rrm, comum, üso, incolor
Incluída icctaiação.

M=^ R$ 150,00 R$9.750,00

03 Vidro 4mm, comum, liso, fume | 65
Incluída insta:c;,ã;.-.

M^ R$ 170,00 R$11.050,00

04 Vidro 4mm, temperado, liso, incolor 52 !R$ 50,00
Incluída ínstaiação. . |

R$7.800,00

05 Vidro 4n".m. cernperaco. i.so, fumê 52 !R$ 165,00
Incluída 'nstcTaoãü. ; j

R$8.580,00

06 Vidro Civr. ,. temperadoTiso, 40 i jR$ 190,00
incolor. locluídci TjStaiaçãc ; j

R$7.600,00

07 Vidro Ümm. xemperado. liso, fumê. 40 |R$ 230,00
Incluída 'Staiação '

R$9.200,00

08 Vidre 8rn.Ti, ieirperado, liso, 32 S# iRS 242,00
incolo''. íncíniaçãc. ;

R$7.744,00

09 Vidre 8 T"' ' cTiperado, liso, fumê. ' 32 VP |R$ 288,00
Inclircií; 1

R$9.216,00

10 Vidro íTmp-radc. iso. 50 312,00
inccio '-mtcioçlio.

R$15.600,00

11 Vidro -iOn i-'i , Tc j-erado, üso, õO iVí' iRS 385,00
fumê. !co! lídr. •'^ctnlacão

R$19.250,00

12 Aquisiçã . ieporta/-po •- correr. 1  : ÜN iR$2.848,00 R$ 2.848,00
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material vidro biindex temperado, !
incolor, espessura do vidro; lOmm. |
Dimensi.^-,. -^rgura 5 );r, 2tJ6i ;
2,20 crp C3."'ae.nstica£ adicionsis:i
quatro ^endo duas fixa e |
duas com í^bertura, kit fechadura j
com puxaaor em "S" em alumínio 1
de 30 cm, trüho sm alumínio na cor
branca corn iodas as ferragens, em
alumínio oecessárias para seu
perieitú •uiiCionanieruo. po. ia
deve se ó-:;ir.;yue trisldiada e:n
local inoiu^ peio iviurucípio.

Aquisiçâc fie porta, ripo de correr,
material vidro blinaex temperado,
incolor, esycssu-.:, do vidro' 1í)mm.
Dimensões: iarcura í:,80cm. aitura

2,40 crr, p.jiciona^s:
quatro fcinas ?o;nc:o duas ̂ixa e
duas 00:^ ahe-ara, Kt fechadura

com puxoõo' em "S'' gti alumínio
de 30 iro., Lpitic ern a^umírMO na cor

branca c:jn '.odas as V-r agens, em
alutriifiic i'ie<.es:tár!as Ocir:» seu

perieito ii.ii iCiv'r:Uineíi-lc. r\ ooria
deve S0! irisiaíaua Uií»

local IP;! C P<:::vj iV.ui !piC'.

Aquisição -e poria, fioo de comer,
matenai vrvo ci-noe); teniperíBrio.
incolor. espessura do v'idrc' lOiTim.
Dimensões: la.m rra 3,B0c'.i. aiíuTo

2,40 cm Oaracíerir.t.cüs ecicionais:
quatro foír-ss sendo ■ ixc a
duas com abervra, Kit fech-aclura
com puxscor cm "S" or- aium.inio
de 30 CíTí, eii^. a umb io na cor

branca con; .oJas as íer ageiis, em
alumifuo. r, e''..coSai"!tís Oci-':t se'u
perieitú; !Líi;c:u,míné;ritv. .-b pocm
deve se; c'"!r'v;g;{t,- iri.SuáíaJa eiu
local i:":j .jOio !V..i:

Aquisiçã o oív çcr:a. bpc cie;» cooer,
matéria. o mintiex temperado,
incolor. espessura do v'dro- 'lOmm.
Dimensões: iaiçjra aiíura
2,15 cm 3am';:tenattoas adicionais:

quatro foínas sencio or-ns tixo o
duas coo' K'r m-.-madura

com pu.v.co': - 'S' cm a;um.ir:!o

2  ÜN iR$4.757,74

2  UN :R$3.254,45

R$9.515,48

R$ 6.508,90

2  UN R$2.035,90R$4.071,80



KTOf^ i 'ún o?;

Fik/kísi^Lr.a

M■ hUmClPlO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

;-rí :4r.) 35155-8100 - Fax: (46) 3555-8101
'L -nti.it: p!analto(a)pianalto.pr.gov.br
Praga São Francisco de Assis, 1 583
85/50-000 PLANALTO - PARANÁ

de 30 CP;, trilhe ein alumínio :\c\ oor|
branca com lodas ac ferraçjens, em|
alumin'',, ' . ,pssáriaí uícit;. ;
perfeit'.. -■-■amento. A poíta i
deve s*y. '-'-•egue instaiaoa em
local indicado oelo Município |

TOTM. R$130.814,18

O os ísto tota! estimado do objeto, importa no valor
aproximado do 13081^/í® rçri-c e trinta mil oitocentos e catorze reais e
dezoito contov o?-:

rd IA! ÍT\ 0 i~i i3.

7^/ucÁ^ A
vi^ i:e', ; - í iipír Schinitl.
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃOINTERESSADO

1.1. Secretaria de Administração. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação,

Secretaria de indústria/Comércio e Turismo. Secretaria de Cultura/Esportes.

Secretaria de Serviços Rodoviários. Secretaria de Assistência Social e Obras e

Serviços Urbanos e Secretaria da Agricultura.

2. OBJETO

2.1. REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição, instalação e reposição de vidros

temperados, vidros comuns, espelho, portas e contratação de empresa para, à

medida que houver necessidade, o fornecimento, instalação, remanejamento

(espelhos), bem como manutenção de vidros comuns, com substituição de massa e

silicone conforme necessidade destas Secretarias Municipais, observadas as

características e demais condições, especificações, valores e quantidades, definidas

no edital e seus anexos.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1. Marcelo Felipe Schmitt.

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO

4.1 Fazem-se necessário a aquisição e instalação dos referidos itens, para atender

às demandas emergenciais sendo necessidades de todas as Secretarias

pertencentes a esta Administração, a manutenção do sistema de vidraçaria. É de

fundamental importância para a conservação dos prédios públicos (Prefeitura.
Escolas e CMEI s. ÜBS) a manutenção/ troca de vidros, visto que muitos são os
vidros que trincam ou quebram, requerendo a substituição tanto por questões de
segurança, preservação de materiais/locais e conforto dos servidores e usuários das

referidas Secretarias.

4.2. O valor estimado dos itens tem como base o menor preço obtido entre três

orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas: KM VIDROS,

GONÇALVES E EBRES LTDA E MICÍMETAL MULLER INDÚSTRIA E COMERCIO,
juntamente com pesquisa no banco de preços.

4.3. Servto responsável pela cotação de preços: Marcelo Felipe Schmitt.

}> ,
.  I- 0004
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município de planalto

CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DOS OBJETOS:

^TEM OBJETO QUANT. UN PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 Vidro 4rTTTi comum, canelado,
incolor. Incluída instalação.

13 R$ 160,00 R$2.080,00

02 Vidro 4mm, comum, liso, incolor
Incluída instalação.

65 R$ 150,00 R$9.750,00

03 Vidro 4mrn, comum, liso, fumê
Incluída insta'acão.

65 R$ 170,00 R$11.050,00

04 Vidro 4mm, temperado, liso. incolor
Incluída instalação.

52 R$ 150,00 R$7.800,00

05 Vidro 4mm, lemperado, liso, fumê
Incluída instalação.

52 R$ 165,00 R$8.580.00

06 Vidro 6mm, temperado, liso,
incolor. Incluída instalação

40 R$ 190,00 R$7.600,00

07 Vidro 6mm, teiT-perado, liso, fumê.
Incluída instalação

40 R$ 230,00 R$9.200,00

08 Vidro Smrn, temperado, liso,
incolor. Incluída Instalação.

32 R$ 242,00 R$7.744,00

09 Vidro 8mm, temperado, liso, fumê.
Incluída instalação.

32 R$ 288,00 R$9.216,00

10 Vidro lOir.rn, te.mperado. liso,
incolor. InclLída Instalação.

50 R$312,00 R$15.600,00

11 Vidro lOmm, temperado, liso,
fumê. Incluiria instalação.

50 R$ 385,00 R$19.250,00

12 Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro bimdex temperado,
Incolor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 3,50cm, altura
2,20 cm. Características adicionais:

quatro folhas sendo duas Fixa e
duas com abertura, kitfecnadura
com puxacor em ' S ' em alumínio
de 30 cm, trilho em aiuminio na cor
branca corn Lodas as ferragens, em
alumínio, necessárias para seu
perfeito íui icionarnento. A porta
deve ser entregue instaiada em
local indicado peio Município.

1 UN R$2.848,00R$ 2.848,00

13 Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro blindex temperado,
incolor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 5,80crn, altura
2,40 cm. Características adicionais:
quatro folhas senão duas fixa e

2
UN R$4.757,74R$ 9.515,48

2
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14

duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em alumínio
de 30 cr.i. jiüio em a un'r-io or
branca '.cm noas as ferragens, em
alumínio, -rsessárias para seu
perfeito funcionamento. A porta
deve ser entregue instalada em
local indicado pelo Município.

Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro blindex temperado,
incolor, espessura do vidro: 1ümm. j
Dimensões: lurgura 3,80crn, altura
2,40 cm. Gdiacteristicas adicionaÍs:i
quatro fodias sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura j
com puxador err. "S" ern alunninio '
de 30 cíTi, Lfiihc ein aiumínio na cor|
branca cor ̂  'odas as ferragens, em;
alumínio, neoessárias para seu !
perfeito luncionameníc. A pOiTa i
deve ser entregue instalada ern
local indicado peio Município.

UN

Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro blindex temperado,
incolor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões- largura 2,20crn. aitura
2,15 cm Caracíeristicas adicionais:
quatro folhas sendo duas fixa e
duas com aberiu^a. kit fechadura

UN

com puxsd' "S" ern alumínio

R$3.254,45

R$2.035,90

de 30 crr:. trilho em afUmíriio na cor
Dranca corn todas as ferragens, em
alumínio, r ecessáhas para seu
Derfeito turiclonumento. A poria
deve ser ent-egue mstaiada ern
oca! indicado peío Municíptc.

TOrAL

R$6.508,90

R$4.071,80

R$130.814,18
O valor toía! esülmado da contratação é de R$ 130.814,18 (cento e trinta

mil oitocentoe s caLo-ze reais dezoito centavos).

6. CONDIÇ ÕcS prestação DOS SERVIÇOS

6.1. A empresa vericecora Co certame deverá, mediante solicitação da Secretaria

que requisitar os cervcos, ir ao loca! ver o tipo de vidro e fazer a medição daqueles

a serem subst;t;;ídos cu instclaccs, pa'"? fabricação correta;

•  0006



MLINICÍPIO DE PLANALTO
76.460.526/0001-16

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

6.2. Entregar / instalar o objeto, no prazo máximo em 10 (dez) dias úteis, nos locais

previamente es*?'^eiecidos oeias Secretarias Solicitantes, o prazo será contado a

partir da emisslo/íe^.ebtmenío da solicitação emitida pela Secretaria;

6.3. A Contrata:..:, deverá fornecer funcionário capacitado para a prestação do

serviço, bem corno, íodo materiai necessário para colocação do objeto, como

exemplo massa, siüccre, equipamentos e ferramentas, de acordo com cada

especificação dr? vHro;

6.4. Será de cbriq?çãc da Contratada o fornecimento dos equipamentos de

Proteção Indivi ;. ■:»! - bP\ e; de P-oíeção Coletiva - EPC, aos funcionários que
executarão os aerviços. de acordo com a legislação vigente, sendo ela responsável
pela segurança dos mesmos;

6.5. A Contratada sa responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento
de seus empreqad-is encargos trabalh'stas, previdenciários, bem como imposto e
taxas Incidentes s:.ifcre r- oreserte ormtrato, além das despesas diretas e indiretas
decorrentes de d? obra, transpcde e deslocamento, materiais e equipamentos
correrão pôr conta da Contratada, assim como as despesas referentes aos seguros
e quaisquer danos oaMosdos a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento
de impostos de püON^qi ^er naturezas do presente contrato;
6.6. Os matenais deverão ser entregues/instalados pela CONTRATADA à
CONTRATANTE de a 6^ feire, em horário comercial das 7:30h às 11:30h e das 13:30h
as 17:30h, em local e horário a ser agendado com a Secretaria Solicitante;
6.7. A contratada rie\/erá apresentar comprovante de destinação ambientalmente correta,
dos vidros descartados conforme coütica nacional dos resíduos sólidos;
7. GERÊNCIA E '=!SCA!.!?AÇÃO CONTRATO
7.1. O contraio serr; socnpaphpde, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado
pela Secretaria d-e Administração desta municipalidade.

8. DA GARANTIA

8.1. De acordo cc;r o Código do Defesa do Consumidor, artigo 26, o consumidor tem
direito de recIsTíor o so'iC:ite.r reposição sem custos até 30 dias após a partir da data
de entrega de >en''ço ou pmduto não durável e 90 (noventa) dias para duráveis,
caso em que r- vdro se encsnxa. Assim, a Contratada deve dar garantia de três
meses^ra a Insialação e, havendo aualquer erro de instalação ou dano nos vidros,

4
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oc Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

deverá refazer a obra com o fornecimento de novos produtos bem como oferecer a

manutenção sem calquer custo

9. DAS CCWD;rÕ£S DE PAGAIVÍEÍ^TO

9.1.0 pagameni.: oar-se-á até 30 (trinia) dias subsequentes a entrega do objeto, e

mediante apreseruaçao da(s) respectiva(s) nota{s) fiscai(is) e devidamente acompanhada

de Certidão Negatva de iMSS, rG"rS e Certidão Tributo Municipal.

9.2. O pagamer:^? sera efetuado através de transferência eletrônica, para conta em nome

da Pessoa Ju"'d c-; at^oa, vi'da ^atura/nota fiscal por ele apresentada

10. CONDÍÇ gerais

10.1. Os objeícsív or:)3, deverso ser novos (1® ünha) e atender os dispositivos da

Lei 8.078/1990 do Cód'qf> de Defesci do Consumidor.

10.2. Os objetos deverso ser acondicionados conforme praxe do fabricante

devendo garartv' r rcíocac du!*3nío í:"3"spoi"te e instalação; constar identificação do
produto e der-H-.- n-tMmífrTes exigidas na legislação em vigor.

10.3. Qualquer- oe -ic oue vis-- e o^^crrer riurante c transporte correrá por conta da

contratada, devendo ? mesma rapo:' o objeto danificado ou, ainda, caso algum
produto não corresponda ao exigido ou apresente defeitos que impeçam ou
prejudiquem s<r.: uso o COMTWAOa deverá providenciar, no prazo máximo de
até 10 (dez) dic" írrois contados do data da notificação expedida pela Secretaria, a
sua substituição \"sando no stenríToento das especificações, sem prejuízo da
aplicação das sanções

10.4. A Secretans recuisitante poderá, a qualquer tempo durante este processo,
solicitar docun^eníoc ou informações ■'slativas aos p''odutos ofertados.

Planaho - PR, 30 de Setembro de 2022.

)Uolà f.
r.''A''.C'E: C F[?!.|PE schmitt

Secretário Municipal de Administração

TTIorJL: xk oEi/mxí
MARLI SALETE DIECKEL DE LIMA

Sccrsíióra Municipal de Educação

5
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município de planalto
CMPJ: 75.460.525/0001 -1 6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
£-mail: píanaito@píanalto.pr.gov.br
.Praça São Francisco de Assis, 15^3
85750-000 PLANALTO - PARANA

ANGELA. R

Jecretá

iG.NA GARCIA CANEPPA

rici Mu.'ucipal de Saúde

MARLISE^EFEMBAGH
Secetária F/^unioip.-í! dei i-icrús jia/Comércio e Turismo

ko aacUd-
.IZANTDRA CRISTINA BONI

Secretária Muric^Dal de Assistência Social

lO/A ̂
WILLIAM FERNANDO KEGLER

Secreíário Municipal da Aericuitura

ÍÜn!or'helIer
Secretário Municipal de Cultura/Esportes

ándersoNkdelares

Secretáric Municipal de Serviços Rodoviários

O i 1 Ê .JK
JJÍZGARLO.rBGNl

Prefeito Municipal de Planalto

6
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MUNICÍPIO PB

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

TABELA COMPARATIVA DE VALORES

Item Qjant KM VIDROS I MICEMETAL

I  VÜU.ER

GONÇALVES

E EBRES

LIDA

TOTAL

13 200,00 210,00 160,00 160,00

65

Tvf

m/. DO ;ino 00 150,00

65

'52~

Af.^

230,00

350.00

234,00

l37C,ÕC~

170,00

i150,00

150,00

170,00

150,00

5.2

I f.9

405,00

400,GC

..Í2

40 j470,00
I

430

AV'5,o::

493.00

165,00

■iOD.OO

i230,00

165,00

190,00

230,00

32 k.30,0C 4.-4.00 '242,00

09 ■ri E 253.0C

10 OC :480,0C

''■F- ;

i5"^e.sa 312,00

11 50 1570,00

12 OOS^.OO

UiVíD í

"T3'~ ' O ^Taõõ^oò"
UMD '

'70'• 22

■  I Sr 60

•■•.04.3,84

-385,00

O Í48,00

9.515,48

14 .? 400,00 -? 009,68

UVD

6.508,90

242,00

288,00

312,00

385,00

2.848,00

9.515,48

6.508,90

15 6,240,00
LlNnn

466.61' 4.071,80 4.071,80

^  0010



MimClPIO DE PLANALTO
CNPJ N" 76.460.32mm'16

Praça São Fratícisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750'000k
e-maih planalto%planalto.pr.gai\ br

Fone: <046) 3555'SJ0(K Fax: (46) 3555-8Í01
PLANALTO - PARANÁ

PROPOSTA OE PREÇOS

EMPRESA: GONÇALVES E EBRES LT0A CNPJ: 44.660.639.0001-79

ENDEREÇO: RUA 04 - 940 SALA 05 - BAIRRO INDUSTRIAL

CIDADE; PLANALTO ESTADO: PR

OBJETO: Contratação de empresa visando a troca, instalação de \'ídros novos, remoção e descarte correto dos
vidros velhos, objetivando atender a administração deste Município de Planalto e todas as secretarias que dele
fazem parte, conforme abaixo segue:

IrrÈMl OBJETO OCAN UN íPREÇO UNÍt71>REÇO TOTAI,
T.

Üí Vidro 4mn\, comum, canelado, incoíor
Incluída instalação.

02 Vidro 4nim, comum, liso, incoíor
Incluída instalação.

03 pidro 4mm, comum, liso, fumê
anciuida instalação.

04 Vidro 4mm, temperado, liso, incoíor
línciuida instalação.

05 Vidro 4mm, temperado, liso, fumê
pclulda instalação.

06 Vidro 6mm, temperado, liso, incoíor. Incitada
}instalação

07 Vidro ómm, temperado, liso, fumê. Incluída
instalação

08 ̂ hdro 8mm, temperado, liso, incoíor. Incluída
[instalação

09 K^idro Smm, temperado, liso, fumê. Incluida
instalação

10 ÍVidro 1 Omm, temperado, liso, incoíor. Incluida
Instalação

11 Vidro lOmm, temperado, liso, fumê. Incluída
instalação

12 Aquisição de porta, tipo dc correr, material vidro bündex
temperado, incoíor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 3,50cm, altura 2,20 cm.
CaracKínstÍGas adicionais: quatro folhas sendo duas fixa
e duas cora abertura, kit fechadura com puxador era "S"
em aiumhho dc 30 cm, trilho em alumínio na cor branca
com todas as ferragens, cm alumínio, necessárias para
seu perfeito funcionamento. A porta deve serenín^ue
instalada em local indicado pelo Município.

1 j AquisiçãD dc porta, tipo de correr, material vidro bliiidex
temperado, incoíor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 5,80cm, altura 2,40 cm.
Características adicionais; quatro folhas sendo duas fixa I
e duas com abertura, kit fechadura com uuxadorem |

RS 160,00 RS 160,00

R$ 150,00 RS ! 50.00

R$170,00 RS 170,00

R$ 150,00 RS 150,00

RS 165,00 KS 165,00

NP RS 190,00 RS 190,00

NP RS 230,00 RS 230,00

NP RS 242,00 RS 242,00

m RS 288,00 R$ 288,00

R$312,00 RS 312,00

RS 385,00 RS 385,00

UN RS 2.848,00 RS 2.848,00

UN RS 4.757,74 k$ 9.515,48
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MUN/CJPIO DE PIAT^ALTO

CNPJN''7(ÍA60.52m0&í-16
Praça São Francisco de Assis, 15S3 - CEP: 85.750-000

e-tnaih planaUo®plaualto.ffr.goj>.br
Tone: (046) 3555-5200- Fax: (46) 3555-820Í

PIANAITO - PARANÁ

em alumínio de 30 cm, tólíio em alumínio na cor branca
com todas as ferragens, era alumínio, i^ccssárias para
sou perfeito fimcicmamento. Â porta deve sercirfrcguc
instalada em locai indicado Município
Aquisição de porta, tipo de correr, material vidro blindex
temperado, incolor, espessurado vidro: lôram.
Dimensões: lai^ra 3,èOcm- altura 2,40 cm.
Caractcrisíicas adicionais: quatro folhas sendo duas fixa
c duas com abertura, kit fetiaduia com puxador cm '"S"
em alumínio de 30 cm, trilho em alumínio na cor branca
com todas as ferragens, em alumínio, necessárias para
seu perfeito fimcioramento. A porta deve ser entregue
instalada cm locai indicado pelo Município..
Aquisição de porta, tipo de arnen material vidro blindex
temperado, incolor. espessurado vidro:. iOnmi.
Dimensões: largura 2,20cm, altura.2,15 cm.
Caractcristicas adicionais: quatro folhas sendo duas fixa
e duas com abertura, kit fechadura com puxador era
cm alumínio de 30 era, trilho em alumímo na cor branca
com todas as ferragens, em alumínio, necessárias para
seu perfeito funcionamento. A porta deve screntrt^e
instalada em local indicado pelo Município.

TOTAL

UN pRS 3.254,45 R$6.508,90

UN m 2.035,90 k$ 4.071,80

t$ 25.386,18

VALOR TOTAL: RS 25.386,18

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, com
apresentação da respectiva nota fiscal.

DATA DA PROPOSTA DE PREÇOS: 23/09/2022. VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS.

.'RAZO PARA ENTREGA DA FROFOSTA: 03 DIAS ÚTEIS

ASSINATURA COM CARIMBO

GONÇM)^ E EBRES LTCA. • ME
Ci^ 44J60.S39/0001-7V
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MUNíCiPÍO Dl? PUNALTO

CNPIN'76.m.S2m01-16
Prafa São Francisco de Assis, J583 - CEP; 85.750-000

PLANALTO PARANÁ

EMPRESA: \h vlir><Xc:?g CNPJ:9)<}o9,\o55}CXX){-cG
ENDEREC»
ODADE: ESTADO: PR

visando a Uoca, instalação de vidros novos, remoção e descarte correto dos
^dros velhos, objetivando atender a administração deste Município de Planalto e todas as secretarias que dele

QUAN UN PREÇO UNTT, PREÇO TOTAL\rím\ OBJETO

OI Vidro 4inm, comum, canelado, incolor
Incluída instalação.

2  tVidro 4mm, comum, liso, incolor
llnclufda instalam

03

04 fVídro 4mm, temperado, liso, incolor
Incluída instalação.

05 Vidro 4mm, temperado, liso, fumê
Incluída instalação.

06 Vidro 6mm, temperado, liso, incolor. Incluída
instalação

07 iVidro 6mm, tempmdo, liso, fumê. Incluída
lin^

08 [Vidro Smm. temperado, liso, incolor. Incluída

09 [Vidro Smm, temperado, liso, fumê. Incluída

10 [Vidro lOmm, temperado, liso, incolor. Incluída

idro lOmm, temper^io, liso, fumê. Incluída
QStalação

Aquisição de porta, tipo de correr, material vidro blindes
brmperado, incolor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões; largura 3.50cm, altura 2.20 cm.
Características lulicionais: quatro folhas sendo duas fixa
e duas com abertura, kit fechadura com puxador em
cm alumínio de 30 cm, trilho em alumínio na cor branca
com todas as ferragens, em alumínio, necessárias para
seu perfeito funcionamento. A porta deve ser entregue
instalada em local indicado pelo Município.

Aquisição de porta, tipo de correr, material vidro blindex
temperado, incolor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 5,80cm, altura 2,40 cm.
Características adicionais: quatro folhas sendo duas fixa
e duas com abertura, kit fechadura com puxador em **8**

M» RS

UN RS

5o6ok CO 6o6q CO

1-VCDtCO



MiJNficí/»io í)i: rMN/íí/m
C/VÍV AT 7«,4f0.5Jfi4W0|.í6

m rmnchefí iic A$sis, tnm - CfJ*; «5750-000
^9»aih fihmtU)úphnalto.pr^p.br

r (046) XViS^IOO^ l ur (46) 3555-0/0*
r/^N^I.TO . PARANÁ

em atumlnki de 30 cm, Wilho cm iluminio na cor branca
c«*m todas as fen^ens, cm alumínio, necessárias pam
^ perfeito ̂ ncKmamcflto. A poria deve ser entregue
tastalada cm local indicado nclo Município.
Aquisição dc porta, tipo de correr, maicríil vidro hlindcx
ffn^>erado, iitcolor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: Uuipira 3,80cm. altura 2,40 cm.
Caracfc^stkas adicionais; quatro folhas sendo duas fixa
í ̂ 8$ com abertura, kit fechadura com puxador cm "S"
em atuminio (k 30 cm, trilho cm alumínio na cor branca
com mdas as femií^s, cnr alumínio, necessárias para
seu perfeito funcionamento. A porta deve ser entregia^
imdalada cm local indicado pelo Município..

qmsíçio dc porta, tipo dc correr, material vidro blindcx
mpcrado, incolor, espessura do vidro: lOmm.

Dmwnsôcs: largura 2,20cm, altura 2,15 cm.
Caracicnsticas adicionais: quatro folhas sendo duas fixa
c duas com abertura, kit fechadura com puxador cm "S**
cm alumínio 30 cm, trilho cm alumínio na cor branca
PMH todas as ferragens, cm alumínio, necessárias para
seu p«feito funcionamento. A porta deve ser entregue
instalada em local indicado pelo Município.

TOTAL

valor TOTAL: RS N O -

UN |R$

S230è0o ^q^L{6o

UN IRS

0'SO'^^

forma de PAGAíAÍENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do obicto,
í^HesCTtação da re^)ectiva nota fiscal.

DATA DA PROPOSTA DE PREÇOS: ̂ ^ia9/J).') . VALIDADE DA PROPOSTA:^ODIAS.
PRAZO PARA ENTREGA DA PROP 03ÍKÍ

CHP J 22.081.055/0001-06

ASSINATURA COM CARIMBO

')'>nvinn')'í
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município Di: PLáNALIO

CNPf 76.400.526/0001-16

Praça SOta Inaicisco dc Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-iiiail: phaialto®planalto.pr.gov.br

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

PLANALTO - PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇOS

FMPRESA: \uJÉ^^3aL. l ^
ENDEREÇO

CIDADE: (t^Ex^lAOXJtdlL ESTADO: PR
OBJETO: Contratação de empresa visando a troca, instalação de vidros novos, remoção e descarte correto dos
vidros velhos, objetivando atender a administração deste Município de Planalto e todas as secretarias que dele
fazem parte, conforme abaixo segue:

ITEM OBJETO QUAN
T.

UN PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

^1 Vidro 4mm, comum, canelado, incolor

Incluída instalação.
1 M^

02 Vidro 4mm, comum, liso, incolor

Incluída instalação.
1 M-

CD

03 Vidro 4mm, comum, liso, fume

Incluída instalação.
1 M^

04 Vidro 4mm, temperado, liso. incolor
Incluída instalação.

1 M2 R$

m' oo
05 Vidro 4mm, temperado, liso. fume

Incluída instalação.
1

06 Vidro 6min, temperado, liso. incolor. Incluída
instalação

1 M-

07 Vidro 6mm. temperado, liso. fumê. Incluída
instalação

M-

08 Vidro 8mm, temperado, liso, incolor. Incluída
Instalação

M^

U9 Vidro 8mm, temperado, liso, fumê. Incluída
instalação

M=

10 Aquisição de porta, tipo de correr, material vidro blindex
temperado, incolor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 3,50cm. altura 2,20 cm.
Características adicionais: quatro folhas sendo duas fixa
e duas com abertura, kit fechadura com puxador em "S"
em alumínio de 30 cm, trilho em alumínio na cor branca

com todas as ferragens, em alumínio, necessárias para
seu perfeito funcionamento. A porta deve ser entregue
instalada em local indicado pelo Município.

UN R$ R$

1 1 Aquisição de porta, tipo de correr, material vidro blindex
temperado, incolor. espessura do vidro: lOmin,
Dimensões: largura 5.80crn. altura 2.40 cm.
Características adicionais: quatro folhas sendo dCíãsSJ.xa
e duas com abertura, kit fechadura com pu.\addj"^T
em alumínio de 30 cm, trilho em alumínio na bi^nta
com todas as ferragens, em alumínio, necessáriaapara
seu perfeito funcionamento. A porta deve ser en^^giiq
instalada em local indicado pelo Município. |

2 UN R$ R$

CNPJ: 75.981.993/0007-14
tnscriçõo Estadual: 908.30764-oc=

22/09/2022.
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W1

município de planalto

CNPf ÍV" 76.460.526/0001-16
Praçu Síw í-rniiciíico th' Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

c-imiil: planaito<íi!plrtnnlto.pr.goi'.br
í onc: (046) 3555-8100- Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

12 Aquisição de porta, tipo de correr, material vidro blindex
temperado, incolor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 3,80cm. altura 2.40 cm.
Características adicionais: quatro folhas sendo duas fi.xa
e duas com abertura, kit fechadura com puxador em ''S"
em alumínio de 30 cm, trilho em alumínio na cor branca
com todas as ferragens, em alumínio, necessárias para
seu perfeito funcionamento. A porta deve ser entregue
instalada em local indicado pelo Município..

2 UN R$

twW

R$

M-OoSM

13 Aquisição de porta, tipo de correr, material vidro blindex
temperado, incolor. espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 2.20cm. altura 2.1 5 cm.
Características adicionais: quatro folhas sendo duas fixa
e duas com abertura, kit fechadura com puxador em "S"
em alumínio de 30 cm. trilho em alumínio na cor branca

com todas as ferragens, em alumínio, necessárias para
seu perfeito funcionamento. A porta deve ser entregue
instalada em local indicado pelo Município.

2 UN R$ R$

? Méôt Z/'

TOTAL

VALOR TOTAL: R$

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento í em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, com
apresentação da respectiva nota fiscal.

DATA DA PROPOSTA DE PREÇOS: ' VALIDADE DA PROPOSTA: gf^iPlAS.

PRAZO PARA ENTREGA DA PROPOST TE S

COM CARIMBO

mscnçflo Esladiial: 808.30764-OC

22/09/2022.
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município de planalto

CNPJN" 76.460.52^0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA:

V" 1
oá-^Xac^

ENDEREÇO

CIDADE: ESTADO: PR

OBJETO: Contratação de empresa visando a troca, instalação de vidros novos, remoção e descarte correto dos
vidros velhos, objetivando atender a administração deste Município de Planalto e todas as secretarias que dele
fazem parte, conforme abaixo segue:

ITEM OBJETO QÜAN
T.

UN PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL ■

10 Vidro lOmm, temperado, liso, incolor. Incluída
Instalação

1 R$

11 Vidro lOmm, temperado, liso, fume. Incluída
instalação

1 M2

TOTAL mi

VALOR TOTAL: R$

^ORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, com
-presentação da respectiva nota fiscal.

DATA DA PROPOSTA DE PREÇOS:^ |. VALIDADE DA PROPOSTA^g^DIAS

PRAZO PARA ENTREGA DA PROPOS ÚTEIS

ASSINATURA COM CARIMBO

IIDA.-(IND08n«A)
-14

»  0017



Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mait: prefeitura<fflchopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

EDITAL DE PREGÃO 88/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N^ 166/2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO 3
FUTURA FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA MANUTENÇÕES NOS 5
PRÓPRIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS d

ANEXO VII 8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N® 299/2022 ^
Aos dezessete dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e dois, na Sala de Licitações da^
Prefeitura de Chopinzinho, na Rua Miguel Procópio Kurpel, número 3811, Bairro São Miguel, em§
Chopinzinho - PR, compareceram os Srs. Edson Luiz Cenci, brasileiro, portador do RG n- 3.533.593- ̂
5/PR, inscrito no CPF n® 518.894.719-68, residente e domiciliado em Chopinzinho - PR, Prefeito e|
representante do Município de Chopinzinho, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no si
CNPJ n® 76.995.414/0001-60, com sede e foro na Rua Miguel Procópio Kurpel, n® 3811, Bairro São|
Miguel, em Chopinzinho - PR, de ora em diante denominado CONTRATANTE e Jair AntonlOj<
Zanella, brasileiro, inscrito no CPF n® 638.474.189-04, portador do RG n® 417197-02, residente e|
domiciliado no Município de Chopinzinho - PR, representante legal da empresa JAIR ANTONIO^
ZANELLA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n® 13.125.805/0001-03,1
Inscrição Estadual n® 90547100-78, estabelecida na Rua 14 de Dezembro, n® 4.946 - Bairro Cristo Rei, 3
Chopinzinho - PR, CEP 85.560-000, telefone (46) 3242 1354, e-mail zanella_vidracaria(Í)hotmail.com,
denominada CONTRATADA, classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro deg
Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e nag
proposta de preços, referente ao Edital de Pregão número 88/2022. S
CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO: g
1.1 Implantação de registro de preços para futura e eventual contratação de REGISTRO DE"
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO FUTURA FORNECIMENTOS
COM INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA MANUTENÇÕES NOS PROPRIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS o
DO MUNICÍPIO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. £
CLÁUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS: o
2.1 A vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, contados a partir da sua_-
assinatura. g
2.2 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço deg
e-mail disponibilizado pelo llcitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a 3
impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias, providenciando a entrega da viag
original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, em até 05 fcincol dias aoós o seu a

2.3 A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será d
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 o
anterior. o

2.4 A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, §
sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o serviço pretendido, assegurado ao |
beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do serviço, em igualdade de 7
condições. §
2.5 A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo |
parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados. ^
CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREGOS: o
3.1 Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e-S
somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea !
"d", da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alterações. <

1 Doe: 246)^

^  t)018



IVIunícípío de Chopínzínho
■  ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.99S.414/Ü001-60 e-mail: prefeituracachopínzinho.pr.gov.br

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811. Bairro São Miguel
85.560-000 chopínzínho PARANÁ

3.2 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências 1
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior,;
caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a!
relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da;
ata) e a retribuição do Município de Chopínzínho para justa remuneração do fornecimento de cada;
serviço, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Atai
de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado i
para recomposição dos preços contratados.
3.3 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de!
disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada!
repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. '
3.4 Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados j
dos serviços, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma <
percentagem e proporção da majoração ou redução. I
3.5 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta:
deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou
contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos serviços ou listas!
de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas:
anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de i
aquisição dos serviços ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos;
fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos |
documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente;
avençadas. ;
3.6 Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) serviço(s), a demonstração da
quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-;
se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os!
dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra ̂
elaborada posteriormente a majoração dos preços.
3.7 Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá
comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.
3.8 Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar,
em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços
solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).
3.9 Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa
vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados
aos preços vigentes.
3.10 A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os
valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas
aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de
revisão.

CLÁUSULA QUARTA - EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
4.1 A vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, contados a partir da sua
assinatura.

4.2 Os serviços deverão ser executados nos Próprios Públicos Municipais, conforme o Plano de
Aplicação Item 14, no Município de Chopinzinho - PR, parceladamente, de acordo com a necessidade
da Administração Municipal, nos endereços indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas
Secretarias, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a emissão da NE.
4.2.1 O atendimento da demanda dos serviços deverá ser realizado em no máximo 24 horas após a
solicitação da Administração, independente da metragem e local de instalação, conforme endereços dos
prédios públicos informados no plano de aplicação item 14. Empresas que não possuam suas sedes
administrativas estabelecidas no Município de Chopinzinho, deverão possuir entreposto localizado no
perímetro urbano do Município, para atendimento da logística dos materiais, ainda apresentar um
representante legal para a execução dos serviços.
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4.3 O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na execução do fornecimento, |
encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem g S
prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital. i §
4.4 A adjudicatária ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no todo o j
ou em parte, objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apresentados § ̂
pelos produtos fornecidos. < z
4.5 O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder diligências, objetivando comprovar o disposto no^ 3
item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais. 3 0
4.6 Nos termos de art. 3- combinado com o art. 39, VIU da Lei n° 8.078 de 11 de setembro de 1.990 - ̂ o
Código do Consumidor são vedados o fornecimento de qualquer produto em desacordo com as normas 8 o
expedidas, pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas especificadas não existirem, pelais
Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional det 3 g
Metrologia, Normalização e Qualidade Industriai (CONMETRO). Q 0 ̂
4.7 As Notas de compra somente serão pagas com atestado de recebimento expedido pelas | ? S
Secretarias evidenciando a entrega e destinação dos materiais. ^ | ^
4.8 Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota 3 <- S
fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças. < ̂  É
4.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido 1 §
de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos í 2 f
pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de formai E t
equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, ̂  J §
nos termos do art. 1 -, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091. S S I
4.10 A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, 0 g ®
durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, sendo que somente serão pagos os valores 11 §
relativos aos materiais, efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração Municipal, g 35 ̂
sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos materiais constantes deste Termo ã § ̂
de Referência. £ 9 ®

M  111

4.11 DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PESSOAL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO ? | S
4.11.1 A{s) empresa(s) adjudicatária(s) deverá(m) fornecer todos os equipamentos e pessoalzg|
necessários ao perfeito desempenho dos trabalhos. Também é de responsabilidade da(s) empresa(s)^ 6 S
contratada(s) observar e atender as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho: h 2 |
NR 6 - Equipamentos de Proteção individual § < I
NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) ê < l
NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) õ"'< °
NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade § of I
NR 35-Trabalho em Altura g i
4.11.2 A empresa, no momento da realização das atividades/serviços, fica responsável pela devida 3 ã |
sinalização do local, priorizando sempre a segurança dos trabalhadores e dos transeuntes que poro | g-
ventura estejam próximos do local. S 11
CLÁUSULA QUINTA - FORMA. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3 ̂ |
5.1 Fica estimado o valor máximo de R$ 78.488,71 (setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e oito d < |
reais e setenta e um centavos) para a fiei e perfeita execução do objeto desta licitação. § § 8
5.2 Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: | 2- S
Secretaria de Administração 03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 Fonte 000 (889) Secretaria degll
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente 10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 Fonte 000 (1050 Secretaria de< « |
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia 09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 Fonte OOOlg^
(1516) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 Fonte 103 (918)^ w |
06.02.123610005.2.015.3.3.90.30 Fonte 104 (1522) Secretaria de Saúde § 2 ̂
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 303 (1480) Secretaria de Assistência Social
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 934 (1303) Secretaria de Viação e Serviços Urbanos^S"
05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 000 (908). 11 |
5.3 O PAGAMENTO será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, relativa | « |
aos serviços entregues, que atestadas pela Secretaria Solicitante, serão encaminhadas para a Divisão | 5 ̂
de Finanças da PREFEITURA para pagamento. < < q-
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5.3.1 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido é
de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos § S
pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de formai §
equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, o |
nos termos do art. 1-, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091. § í
5.4 Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da5 |
contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo. e 3
5.5 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que^" 5
desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da 2 P
respectiva regularização. 8 o
5.6 O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, ̂  §
bem como os que forem negociaiiios com terceiros por intermédio da operação de "factoring". E ̂  S
5.7 A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ n®oõ^
76.995.414/0001-60. ^ 3 g
5.8 O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao < < S
fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia. < 5 S
CLÁUSULA SEXTA ■ DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: ? ã SM  ̂ (/) tí>

6.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo < g o
suspender sua execução desde que não atendam as expectativas das Secretarias Solicitantes. í S f
6.2 A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficarão a cargo: 1 b o
6.2.1 Secretaria de Administração: Roberto Alencar Przendziuk - Secretário; ^ ̂  I
6.2.2 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Roberto Alencar Przendziuk; ^ S 1
6.2.3 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Vanderlei José Crestani; § 9
6.2.4 Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Glacir Zanatta - Secretário; ^ g S
6.2.5 Secretaria de Assistência Social: Édina Accorsi - Secretária: § 05 ̂
6.2.6 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lúcia Lazarotto - Secretária: m § ̂
6.2.7 Secretaria de Saúde: Grazielle Matte Dossena - Secretária. £ o |
6.3 A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, estando 5 ^
sujeitos à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade dos itens do objeto licitado, z 11
ficarão a cargo: S o' 5
6.3.1 Secretaria de Administração: Fiscal - Clecia Steiímann Weber - Auxiliar Administrativo; Substituto g o |
- Clevis Trindade da Silva, Agente Fiscal; £ < |
6.3.2 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Fiscal - Márcia Mitrut, Auxiliar § < |
Administrativo; Substituto - Diogo Antônio Margreiter; ^ 8
6.3.3 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Fiscal - Ricardo Scandolara, Técnicom^-|
Agrícola; Substituto - Cristiane Adrieli Salomão, Agente Fiscal; S m d
6.3.4 Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Fiscal - Fiscal - Valdemir de Mattos, Diretor do 3 5 |
Departamento de Serviços Urbanos; Substituto - Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo; 11 I
6.3.5 Secretaria de Assistência Social: Fiscal - Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; § | |
Substituto - Gislaine Tânia Galeazzi, Assistente Social; 3^1-
6.3.6 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal - Roseli Aparecida Scolari Lorenzi, Oficial | |
Administrativo; Substituto - Sandrieli dos Anjos Dalcortivo - Secretária Escolar; 5 £ g
6.3.7 Secretaria de Saúde: Fiscal - Joelma Filimberti, Diretora Departamento de Assistência á Saúde; 2
Substituto - Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo; R < 1
6.4 Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações 2 |
fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os | g ̂
documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis. iá " ̂
6.5 Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder | 2 |
conforme as cláusulas DAS PENALIDADES deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação i. ̂  1
e dos fatos a serem apurados. w | «
6.6 Com base no art. 65, §8, da Lei n® 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de R| |
alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento| 5|
específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal § 2 w
da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o*^
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apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada | n
dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo §2
CONTRATANTE (e-mail, fax, etc). i §
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES: ^ |
7.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE: g í
7.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. i g
7.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com as especificações constantes g 3
deste Termo de Referência e do Edital, para fins de aceitação e recebimento definitivo dos produtos. s
7.1.3 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no^ o
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 8 o
7.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de n g
comissão/servidor especialmente designado. É -■ ®
7.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao Contrato/Pedido de Empenho, noo § j
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. | ± o
7.1.6 A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada perante < | ^
terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros § < S
em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados. < Í S
7.2 Constituem obrigações da CONTRATADA: ^ o g
7.2.1 Cumprir todas as obrigações constantes do Edital e seus anexos, assumindo com exclusividade jí 2 f
seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 1 í °
7.2.2 Substituir, reparar ou corrigir às suas expensas o objeto mal executado. ^ J ^
7.2.3 Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede o término õ j |
do prazo de execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, se o g ®
necessário. Sol
7.2.4 Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com asg
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. m § ^
CLAUSULA OITAVA - DA RESCISÃO: foi
8.1 A(s) ARP(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s): < z á
8.1.1 Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ouz g ^
seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao ^ o §
CONTRATANTE; g o |
8.1.2 Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniências ^ |
e oportunidade do CONTRATANTE; ê < |
8.1.3 A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução õ"-| °
total ou parcial da ARP, sem prejuízo do art. 80, da Lei n- 8.666/93 e demais dispositivos normativos ã ^ |
aplicáveis. S S
8.2 A(s) ARP(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da 3 5 |
Lei n- 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer. 11 &
8.3 Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até g | |
o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito. 3^1-
8.4 Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao^ < |
montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres m |
municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, | g
o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e osg 1 |
créditos retidos. < S I
8.5 Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor | g í8
correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente. ^ w I
8.6 Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente a ARP ocorrendo qualquer | 2 |
hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado. S. ^ 1
8.7 A inexecução da ARP pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma w g %
das medidas do art. 80, da Lei n® 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, §. 11
quando verificadas as seguintes situações, dentre outras: ■§ a> |
8.7.1 A não entrega dos serviços contratados; 1 3 s
8.7.2 Inexecução do objeto da ARP, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE; < < o-
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8.7.3 Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e
fiscalizar a execução da ARP.
8.8 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o
seguinte procedimento, via sistema 1 Doe do CONTRATANTE, nesta ordem;
8.8.1 Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos
a serem apurados;
8.8.2 Manifestação do gestor da ARP e/ou do(a) Secretário(a) Municipal Solicitante, com os
documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
8.8.3 Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor da ARP;
8.8.4 Parecer da Procuradoha-Geral do Município;
8.8.5 Decisão do Prefeito Municipal;
8.8.6 Notificação da CONTRATADA, via sistema IDoc, para ciência quanto ao resultado do processo,
em decisão irrecorrível;
8.8.7 As medidas previstas no art. 80, da Lei n® 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o
objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de
defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em
situações consideradas urgentes e previstas no item 9.7 deste Termo.
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI 8.666/931:
9.1 0(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá{ão) ser alterado(s), inclusive quanto as
prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou
apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
9.2 Aplica-se ao(s) Contrato(s), gerados a partir da ARP, sem prejuízo das disposições anteriores, as
hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei n®
8.666/93.

9.3 A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze)
meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:
10.1 Denúncias relacionadas ao não cumprimento da(s) ARP(s) e seus anexos, estarão sujeitas as
penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para
correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão
temporária, rescisão da ARP, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei n® 8.666/93, e demais
dispositivos normativos que regem a matéria.
10.2 O CONTRATANTE decide aplicar a (s) ARP(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela
CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei n® 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles
que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados púbiicos, nem
em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.
II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que
configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60
(sessenta) dias.
III - penalidades pecuniárias:
a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no
item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total da
ARP;
b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na
entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do
valor mensal ou total da ARP, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total da ARP, quando verificada distorções
médias; ;
d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total da ARP, quando verificada distorções
graves;
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e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total da ARP, na hipótese de rescisão
contratual motivada pela inexecuçáo total ou parcial injustificada da ARP, por parte da CONTRATADA,
nos termos da Lei n- 8.666/93;
f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total da ARP, na hipótese de rescisão
contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos
financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
V - rescisão da ARP: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do
interesse público, sem prejuízo das demais disposições da ARP.
VI - A rescisão da ARP, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de
perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII - O CONTRATANTE resolve aplicar à ARP, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei n®
8.666/93.

10.3 Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93,
quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
10.4 Na hipótese de aplicação das penaiidades pecuniárias referidas nos Itens anteriores, fica o
CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
10.5 Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao
montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que
esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do
recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e
os créditos retidos.

10.6 Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor
correspondente será cobrado judicialmente.
10.7 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o
seguinte procedimento, via sistema 1 Doe do CONTRATANTE, nesta ordem:
10.7.1 Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos
fatos a serem apurados;
10.7.2 Manifestação do gestor da ARP e/ou do{a) Secretário(a) Municipal Solicitante, com os
documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
10.7.3 Notificação da CONTRATADA, via sistema 1 Doe, para apresentação de defesa escrita, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor da ARP;
10.7.4 Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
10.7.5 Decisão do Prefeito Municipal;
10.7.6 Notificação da CONTRATADA, via sistema 1 Doe, para ciência quanto ao resultado do processo,
em decisão irrecorrível;
10.7.7 As medidas previstas no art. 80, da Lei n® 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem
o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de
defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em
situações consideradas urgentes e previstas na ARP.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:
11.1 Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
11.2 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 da ARP;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitação ou de execução da ARP;
o) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem
o conhecimento de representantes ou propostos do 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
da ARP;
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e) "prática obstrutiva": (1) destruir, faisificar, aiterar ou ocuitar provas em inspeções ou fazer declarações
falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de
alegações de prática prevista acima; ou (li) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do
direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
11.3 Sendo a ARP financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro muitilateral, mediante
adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a
CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da^
execução da ARP. i
11.4 Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o
organismo financeiro muitilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu
representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução da ARP e todos os documentos,
contas e registros relacionados à licitação e à execução da ARP.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICACAO:
12.1 A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que
é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE até o quinto dia
útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer
que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.
12.1 O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos
Oficiais de Divulgação do Município, e no Portai de Transparência do Município através do endereço
eletrônico www.chopjnzinho.Dr.qov.br/.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA ■ DA VINCULACÃO:
13.1 Esta ata está vinculada ao edital de Pregão 88/2022 e à proposta do licitante vencedor. Os
itens a serem fornecidos, com seus respectivos valores, estão relacionados no Anexo I desta ARP-
Descrição dos Itens e Preços Registrados, que é parte integrante desta Ata, juntamente com o
Anexo il desta ARP que trata do colaborador responsável da empresa pela ARP.
13.2 Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde foi redigida a presente Ata,
que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.

Chopinzinho, 17 de agosto de 2022.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO - CONTRATANTE
Edson Luiz Cenci - Prefeito

JAIR ANTONIO ZANELLA LTDA - CONTRATADA

Jair Antonio Zanella - Representante Legal

Gestores da ARP

Roberto Alencar Przendziuk

Secretaria de Administração e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

Vanderiei José Crestani

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Glacir Zanatta

Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

Édina Accorsi

1 Doe; 2.
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Secretaria de Assistência Social

Mari Lúcia Lazarotto

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Grazielle Matte Dossena

Secretaria de Saúde

Fiscais da ARP

Clecia Steilmann Weber

Secretaria de Administração

Márcia Mítrut

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

Ricardo Scandolara

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Valdemir de Mattos

Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

Ana Flavia Mafioletti Zuconelli

Secretaria de Assistência Social

Roseli Aparecida Scolari Lorenzi
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Joelma Filimberti

Secretaria de Saúde

Fiscais Substitutos da ARP

Clevis Trindade da Silva

Secretaria de Administração

Diogo Antônio Margreiter
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

Cristiane Adrieli Salomão

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Tânia Aparecida Dalfovo
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

Gislaine Tânia Galeazzi

Secretaria de Assistência Social

Sandrieli dos Anjos Dalcortivo
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Tânia Aparecida Dalfovo
Secretaria de Saúde
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Anexo I da ARP n® 299/2022

Descrição dos Itens e Preços Registrados
LOTE ÚNICO- FORNECIMENTO COM INSTALAÇAO DE VIDROS - O atendimento da demanda dos
serviços deverá ser realizado em no máximo 24 horas após a solicitação da Administração,
independente da metragem e local de instalação, conforme endereços dos prédios públicos informados
no plano de aplicação item 14. Empresas que não possuam suas sedes administrativas estabelecidas
no Município de Chopinzinho, deverão possuir entreposto localizado no perímetro urbano do Município,
para atendimento da logística dos materiais, ainda apresentar um representante legal para a execução
dos serviços.
ITEM I QUANT | ÜNÍD | DESCRlCAO | VALOR I VALORVALOR VALOR

M® Fornecimento com instalação de Vidro Canelado 3mm, nos
Próprios Públicos Municipais, indiferente de metragem
solicitada ou distância do Próprio da Sede do Município,
conforme Plano de Execução.

M2 Fornecimento com instalação de Vidro Liso Fumê 4 mm, nos
Próprios Públicos Municipais, indiferente de metragem
solicitada ou distância do Próprio da Sede do Município,
conforme Plano de Execução.

M^ Fornecimento com instalação de Vidro Liso Transparente 4
mm, nos Próprios Públicos Municipais, indiferente de
metragem solicitada ou distância do Próprio da Sede do
Município, conforme Plano de Execução.

M^ Fornecimento com instalação de Vidro Temperado Fumê 08
mm, nos Próprios Públicos Municipais, indiferente de
metragem solicitada ou distância do Próprio da Sede do
Município, conforme Plano de Execução.

M2 Fornecimento com instalação de Vidro Temperado Fumê 10
mm, nos Próprios Públicos Municipais, indiferente de
metragem solicitada ou distância do Próprio da Sede do
Município, conforme Plano de Execução.

M2 Fornecimento com instalação de Vidro Temperado
Transparente 08 mm, nos Próprios Públicos Municipais,
indiferente de metragem solicitada ou distância do Próprio da
Sede do Município, conforme Plano de Execução.

M2 Fornecimento com instalação de Vidro Temperado
Transparente 10 mm, nos Próprios Públicos Municipais,
indiferente de metragem solicitada ou distância do Próprio da
Sede do Município, conforme Plano de Execução.

Km/rodado Custo do deslocamento. Válido somente para serviços que
forem executados na zona rural do Município, os quais serão
indicados pelas Secretarias Responsáveis, conforme Plano
de Execução.

VALOR TOTAL DO LOTE R$

UNIT R$

171,43

TOTAL R$

8.742,93

194,70 I 1.947,00

174,73 I 11.532,18

472,57 I 6.615,98

582,40 I 11.648,00

434,33 I 15.201,55

502,52 I 20.603,32

2.197,75

E cc w
< O «
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Planalto-Pr., 30 de Setembro de 2022

DE: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

F liii.Tfi.idir.ia.iie para a autorização solicitada para a
contratação oe e.nTp:esa visando 2.1 REGISTRO DE PREÇOS visando a
aquisição, instai/ e reposição d-? \'id[os temperados, vidros comuns, espelho,
portas e cor :i6a';ao de empresa para, à medida que houver necessidade, o
fornecimento, instalação, remanejamento (espelhos), bem como manutenção de
vidros comuns, com substituição de massa e silicone conforme necessidade destas
Secretarias Municipais, observadas as características e demais condições,
especificações 'ores e rruent^dades, definidas no edital e seus anexos,
encaminhamos.

PARA:

PARA:

PARA:

Secietana de Finanças;
á íins üe indicação de recursos de ordem orçamentária
pata fazer frente à despesa;

Departanentc de Materiais e Compras;
à  fins de elaboração da minuta
convocatório da licitação/contrato;

do instrumento

Dep-artaríieiiío Jurídico;
á ni\s Cie análise e indicação da modalidade a ser
aüoiacia.

^u.ciia-mentfe,

lL IZ CARLOS BOM!

Prefeito Municipa!

0028
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"one: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-rnail: pianaito(p)pianalto.pr.gov.br
Praçc* São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PI inciíc-Pr, C4 de Outubro de 2022

DE;

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Sennc "refeito,

Em atenção à solicitação para à contratação de empresa visando 2.1.

REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição, instalação e reposição de

vidros temperar'") vidros corr-rr espelho, porcas e contratação de empresa para,

à medida que ho. /er necessidade, o fornecimento, instalação, remanejamento

(espelhos), bem como manutenção de vidros comuns, com substituição de massa e

silicone conforme necessidade destas Secretarias Municipais, observadas as

características s. demais condições, aspsjcificações, valores e quantidades, definidas

no edital e seus expedidr: r cr Vossa Excelência na data de 30/09/2022, com

fulcro nos artiçor. e 216, § 6'^ o',? Lonst^íuição Federal de 1988, vimos por meio

deste informa^ çje a despesa decorrente do referido processo observadas as

características e dsrra's cond-çce? eep0cificaçõ(?s, valores e quantidades, definidas

no edital e sen-s anexos, não oom.orometem os recursos mínimos destinados à

saúde e a pedV^o exarado pelo sec.í-etário Marcelo Felipe
Schmitt, no voio^ de P.S 33.8^4.ff? fcento e trinta mi' oitocentos e catorze

reais e dezcr^o Sonde cve o pagamento será efetuado através das

Dotações Orçam

DOTAÇÕES
Conta da ueispesa 1 FtinciOiicii programátiCci Destinação de recurso

00' .0 j 02.<03.0.v .22.0i02.2C07 0.3.90.30.00.00.00000

o
o

1

i

1

1

t

i

: ^3 124 0402 ?015 3 3,90.30.00.00.00000
00500 [ Õ'5.115.15,512.1501.1051 3.3.90.30.00.00.00000
00680 j 00. 1 16.15 462.1501.2053 3.3.90.30.00.00.00000
00720 1  Cci.'.';C.26.:02.2o0'!.2C67 3,3.90.30.00.00.00000
ÜÜVdO ! r- 120"^ 2036

3.3.90.30.00.00.00000
01270 _ jT/.i i i r.' r-tíi. i2oi 204Ò , 3.3.90.30.00.00.00000
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Fone: (46) JÕ66-8í0ü - Fax: (46) 3555-8101
'í: Tr;a*!: p!aaalto(a)píanalto.pr.gov.br
Prac;::a '-rancisco de Assis, 1 583
85750 -000 PLANALTO - PARANÁ

0131C : n-? 365 7201.2046 ' 3.3.90.30.00.00.00000

o

o

1 C"."'?'? 12.366 '!201.2042 [ 3.3.90.30.00.00.00000

01.V.: i w . ';..3S1. i 3.3.OC.30.00.00.00000

OU- 0 j OS/líí^r 27.052.2701.2039 í 3.3.20.30.00.00.00000

01630 i 09.126 IO.dOí IuOi.2027' : o.3.90.30.00.00.00000

01B00 j 09.125 10,30 71001.2030 | 3.3.60.30.00.00.00000

02040 '  10.14208.243.0301.2023 ' 3.3.90.30.00.00.00000

02^66 •i Ti -i /< /,
t <J. i-T-r Oí;.24'i .0601.2021 3.3.90.30.00.00.00000

Ü23''". 2 " i C 3.3.9'3.30.00.00.00000

Ü2õ:-*:' "A "í ,1 /;
•  ' T—-

fwj A ríOi ii
3.3.20.30.00.00.00000

Ü240'- T f'» 1/1 /I
t w. i -r—i- os 24-''..080't.202^- 3.3.90.30.00.00.00000

0247') 11 1 •:« V
1  • . r V/ 3 3.3.90.30.00.00.00000

Ú2/ó'J )  '' «J4 3.3.90.30.00.00.00000
n-r/O'*!'*

'  . «."v'. ,  ..y ./.J*" 1 3.3.90.30.00.00.00000

JONES RO -.f-E;'O KIMNfiR

CONTADOR - C.i. RG N^' 3.654.820-* - PR
ENSCN ELEMAR SCHABO

Sec-cítário de Finanças

'  0030
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^ Prefeitura Municipal de Planalto - 2022 ̂
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 11/10/2022

ÓrgSo/l^aade/PrqetoouAtiudade/Ccnta de despesa/Forte de recurso ( F. PADRÃO/ORIG/APL/OES/ DET

04.122iMffi.2007 AfividBd6dpDq>arlan9f*odõA<trtrtafr«çfloOara<

3,a9a30.00.00 material de consumo

00190 E 00000 (XOO/OI/OyfflO/OO ReclísosOrdnários (Livres)

.O4.124.04Q2.ai5,,: CortettlidadeeConlrtíelnBfnci

a3.90.a).oo.oo material de consumo

CO430 E 00000 OOOCTOI/OZAXHXI Recursos Ordinà-ios (üvres)

200,000.00 200.000,00

lao/oo

1.00^00

1.000,00

laooo

1.000,00

1.000.00

I21i)79a

121.070,90

121.079.90

044,40

644,40

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

00500 E 00000 OOOCVOl/OTAXVOO RecirsosOrdnà^ios (üvres)

C0500 EA OOCOO OOOO/O1/O7/0QDO Recursos Ordinários (Livres)

16.4Eai601.1QS4 Constm^dBNMecsHMtáeiaas L-: ?V:
3.3.0O.3O.X.OÜ MATERIALDECONSUMO

00560 E 00000 0X0/01/07/0000 RecirsosOrdnârios (üvres)

1X.OOO.X

O.X

SJ.Tt.OO

ix.oM.ro

so.cco.x

6aooo,oo

99.878.54

25.701.64

17.330,04

15MS2.1ã0ia63 Marutenção doe Serviços Urbanos

aa90.3ax.M material de consumo

00680 E 00000 000001/07/0000 Recursos Orcínôrios (Livres)

■" 00680 EA 00000 X00/O1/07AX1O0 Recirses Ordnârios (Uvres)

B^^OepfljianiBntoãe M^Unas B&upamBntos^li;
^78Z2Bm^7 Manutenção dos Serviços RocMàNcK^

aaso.so.x.oo material de consumo

-^X720 E 00000 0)0001/070000 Recirsos Ordinários (üvres)
X720 EA COXO 00COO1/07/DOW) Recursos Ordinários (üvres)

so.oro.x 17.330 04

1036.6KL73

10136.656.73 834.302,11

466.555.69

O.X

466.565.69

570 000.04

466.364.18

367.917.93

90(U»0,00

6OO.O0D.OO

6oaooo,oo

1/100MQ00

600.000.00

ooaooo.oo

,%.7ffi2601.1G66 Pavimentação s Restauração de Estradas Munidpds
3.3.90.3O.X.0O MATERIALDECONSUMO

M760 E OOOX 000CW)1/07/0CyX Recursos Ordnàrios (üvres)
X760 EA OOOOO 000(y01/07/OCVX Recursos Ordinários (Livres)

600.000.x 6X.0X.X

3X.0XX

600iKIO,00

^SI2iM3Jn

726.876,07

726.876,07

599.2X.07

127.566,X

"'WMW
301.207,02

299.823,42

1.383.x

Emilicfo por: JONES ROBERTO KINNER. na versão. 5530 m

E - GrLpoaiafcnled3e«rctcio/EA - Grupo da fonte de exercícios anteriores

PáginaT

valor autorizado valor atiâizado Liquido errpenhado

103 D^artamena>cieAminstração(àeral
aoixooaoo 20U»IMIO

20a(KKM)0200.000,X re.920,10

78.920,10

366,60:

355,60

644.40

isaDoo,x 20D.000.X 142.610,22 67.088,

24419,82ioaooo,m 160.000,00 126480,18

121,46

24.298,36

32469^96

202.263,62

171.51

202.082,11

371416,^
173.123,SÇ]
17^123.93

7X,X

172.414.x

188.792,98:;

176.56

1X.616,40

3X.0X,X ax.xo.x

2X.0X.X

iflZIiD^láTBrãodèí

12.3611231
84.000,» , 686.645,72

373.221,62

73.364,
loaooo,» 42S.OX,00 61.778,38

11/10Í202211.11:57
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^ Prefeitura Municipal de Planalto-2022 ̂
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 11/10/2022

órgão I Umdade/ Projeto ou AlNdade / Conia aedespesa/ Fonte de recurso ( F. PADRÃO/ORIG/APUDES/DET ]

13.9030.00,00 MATERIAL Oe CONSUMO

"""^ 00940 E OOOCO 000001/D7/D(VOO RecirsosOrdnàios (U\fes)
00940 EA 00000 00X101/07/00/00 Recuses Ofdn^ios (ü\res)

^■^lá3ã5.Í201.2045 MendmsrtDdasCrechesMuilcIpeis
3.190.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01270 E COCCO 000001/07/0000 RecursosOrclnàios(Uwes)
01270 EA 00000 000001/07/0000 Recuscs Ordnà-ios (üifes)

|^^1Z36S.ia}lÜ)4S EneinoPrà Escolar ."i" ' ' .
1190.30.00.00 MATERIAL DE CWSUMO

01310 E OOCCO 0000/01/07/0QO0 Recusos Ofdnârios (üwes)

ee»jcaç8ol%aJown6eA(Uto8.;,::,^^;[^.
1190.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01340 E 00000 0000«l/07/oaoo RecurscsOrdn^iosILiwes)
^f=>^!tW.1201.a)41 EducaçfioEspacid ' '• ír|spifc,|'^j

1100.30.00.X MAT^IAL DE CONSUMO

01360 E 00000 OOOcroi/OZAXWO Recuses Ordni-ioslüvfes)

Valor aJorizado Valor atualtzacla UqudoerTpenhacb

100.000.00

0.00

29.000,00

29.000.00

0,00

aooocMW

30.000,00

11000,00

15.000.00

looooÃn

10.000.00

175.000,00

250.000.00

178.000,00

29.000,00

150.000.00

30000,00

30.000.00

i6Ãno,oo

15.000,00

1000000

Depariamenlo de âporitt:

^27.8112701.2069 MmtoiçtoaSecreláiadeE^orte
3.3.90.30.00.M MATERIAL DE CONSUMO

01440 E OOCOO 000CV01/07/00rtX) Recusos Ordr/àfios (Lvres)

i; il0.301.100l.2027 GereoclamentoeQuÈíilIcaçajda/MençaoPrimàriaefnSaúcle
1190.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

"^01630 E OOCOO OOOCI/01/07/OCVOO Recusos Ordinárics (ü\fes)

1190.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

^ 01800 E OOCOO 000(y01/07/CartX) RecusosOrdinà-ioslUvfes)

139.000,00

mooaoô
201000,00

101000,00

100.000,00

101000,00

100.000,00

139.000,00

10M01Q2

198,406,02

101000,00

100.000,00

WA06flZ

99.406 02

1190.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

\ 02040 E 00000 0000/01/07/01100 Recuses Ordinà^ios (üvres)
^!:GERENCI/«flBITODA SECRETARIA DEASSI
íFi ; 01241.0001.2521 Assistfifwa ao Idoso

3.190.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

02260 E OOCOO 000001437/00/00 Recusos Ordinários (Livres)

10.000.00

266000,00

IlOOlOO

10.000.00

3S100100

11000,00

10.000,00

Erritido por: JONES ROBERTO KINNER, na versão: 5630 m

123.575,63

249.645.99

167,831,63

28.138,38

129.693.15

29M160

29.986.50

14,916,47

14.916,47

9,689^60

79.713,29

77.666,61

77.655.61

21.734,02

21.734,02

Pàgina2

Saldo atual

51.424.37

354,01

2Í.168/«

861.62

20.306.85

13^

13,50

"  8^

83,53

SHV»

139.000,00

131000,00

130^)0100

139.000,00

78.71^
71713,29

22344,^:

22.344,39

Í7ÍÃ0O

10.000,00

11000,00

10.000,00

11000,00

7.788,11

7.788,11

Í2iijlá

2.211,98

7.788.11

1.001,09

11/10252211:11:57
E - Gri4» da fonte tto exercício / EA - Griço da fcrte de ejercicios anteriores



^ Prefeitura Municipal de Planalto - 2022 ^
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 11/10/2022

Órgão/Unidacle/Projelo ou Ali\<ca3e I Certa oe despesa/ Fcrte de recurso ( F. PADRÃO/ ORIG/APL/ DES/ DET)
Valor autorizado Valor atiflizado Liquido ernpenhado

Páginas

Sddo atuai

O
C3

CO

CO

a3,9Q3O.0a00

\02300 E

§»^0601:1Q25
3380.30.00.00

02320 E

0&244ÃaMJ3XM

3380.30.00.00

^ 02400 E

\

2a«0&2DI>1.10»

3390.30.00.00

02470 E

.2Q.6CB.2)01^>57

33.9330.00.00

02520 E

^!60a2001.20»

3.3.90.30.00.00

02590 E

-23606.2001.2060

3.390.30.0300

02610 E

■23608.1301.20;^

3.390.30.00.00

02670 E

Assistência aos Portadores da Defidãncla

MATERIAL DE CONSUMO

OOCOO 0000*01/07/00/00 Recursos Ordnários (Livres)

Assistência a Farniílas em Situação da VUneratiitlcbda Social
MATERIAL DE CONSUMO

00000 CCCOiDI/DT/OQTO Recursos Orcínârios (Livres)

GarencianientodBSBCfrtáfladaABBlstécBlaSocialeCRAS
MATERIAL DE CONSUMO

OOOOO CCCCrOI/OTaxroO RecirsosOrdnârios(ljvres)

'«'rw-.Çííiyf
PafrUhB Mecanizada

MATERIAL DE CONSUMO

OOOOO 0000/01107/00*00 Recusos Ordnárics (Livres)

Apoio aos PrtxUoras Rurais

MATERIAL DE CONSUMO

OOOOO 000001/07/0000 RecLTsos Ordina-ios (üvres)

ntigramEe Conservaçãode Sdos

MATERI/U. DE CONSUMO

OOOOO 0000/01/07/00*00 RecLfsos Ordinários (Livres)

ApoioaProdiçfidt^teira

MATERIAL DE CONSUMO

OOCCO C100CW)1/07/00*00 Recursos Ofanà-ios(Uvres)

FVogramade PsioJbni
MATERIAL DE CONSUMO

OOOOO 0000/01/07/00*00 Recirsos Ordrtèrios (Livres)

BMO,W

5.000,00

53000,00

50.000,00

203000,00

KMKUIO

5.000.00

63000,00

50.000,00

20300300

cy»

0.00

324320

8.248.20

83076Ãn

6230004»

200.00300

62D4»0,00

20300300

200.000.00

28300300

169.297,28

18121311

33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

02720 E COOOO 0CCO*01/07/C0/00 Recursos Ordnârios (Livres)
!Stfi8122012Q64 ApciQtPrcimpçãodeDiviigaçtedsFeIrasenaAreadoTurlATD

3,3,90.30.00.00 MATERiALDECONSUMO

02750 E OOOOO OO0CVO1/O7/0(y0O Recursos Ordnà-ios (Uvres)
-  ' <^|ádü'Mèio!/^

Departanerro de Meio Arrislenie

18.541.0801.20» Preservação 8 Reci^jeraçâo An*l8nlal

339330,00.00 MATERIALDECONSUMO

Erriticía por: JONES ROBERTO KiNNER. na versão: 5530 m

10.000,00

13000,08

10.000,00

1300300

2.114,63

61313:

30004»

5.000,00

41.761,80

41.751,80

113824,00

33702,72

30.70372

àjwfidi

96.784.89

:40M14»K

200.000.00

2830004»

260.000,00 28O.0CO.0O

604W300

181.215,11

336300630004»

50.000,ro 50.000,00

804»0,00

9.359,00

74212,63

40.641,00

izmM63000,00

80.000.00 80.000,00

104)0300

7.212,53

300
72.787.47

10.000,0013000,00

0.000.00 o.ocooo 0.000.00

26,0004»
■í:!

23000,00

13000,00

23000,00 í7X,n

2.1136313000,00

7.885,37

::14^S83^I

OQ^OO
103000,00

(10300300
1004)00,00

93161,79

93161,79 84321.

11/10*202211:11.57
E-Gripo da forte cto exercício/EA - Gru» da fonte de ejercíciosaiteriof es



Prefeitura Municipal de Planalto - 2022

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 11/10/2022

órgão / Unidade/ Prqeto ou ANOade I Corta de despesa I Forte de recurso (F. PADRAo/ ORIG/APL/ DES/ DET )

02830 E OCXXM OOOCTOliDZ/OClflXi Recursos OrcSnários (Uwes)

laSBZ. 1301.2047 AMvidades ̂
3.190.3a00.00 MATERIAL DE CONSUMO

02930 E OOOOO OOOCVOl/O7/0Cy0O Recursos Ordinários (Uwes)

02930 EA OOOOO OOOOrow/OC/OO Reciísos Ordinários (üwes)

Valor autorizado Valor atualizado Liqiido empenhado

X29a.6fi6,6»

100,000,00

86.00IU»

86.000,00

4.039.961,76

99.151,79

1>137.71B,66

Critérios de seteçáo

Oatadocálciio: 11/1I:V2022

Orgâoentre 02e14
Natureza de despesa entre: 3,3,90.30.00.00 e 3.3.90.30.00.00
Fonte de recurso entre: OOOOO e OOOOO

Somente contas com saldo

EíTitido por: JONES ROBERTO KiNNER. na versão: 5530m

E • Grupo da tbnle do easrcicio/EA - Grupo da fonte de ejercicios anteriores
11/1Q'2022 11:11:57



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto(9planalto.pr.gov.br

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

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N°-~/2022

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

EXCLUSIVO PARA ME/EPP CFE LC 123/2006 E 147/2014

1- PREÂMBULO:

1.1- O município de planalto - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela
Portaria n° 123/2022, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr.
Luiz Carlos Boni, de conformidade com a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas
alterações. Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei
n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações. Lei Complementar 123/06 e Lei
Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014, Lei Municiapl 2.649 de 08 de março de
2022 e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de licitação, no dia --/-
/2022 às 09:00 (nove) horas, no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, processada pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos
termos constantes no item 2 do presente instrumento, nas condições fixadas neste
Edital e seus Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM:

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

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de
habilitação, deverão ser entregues no máximo até às 09:00 inove) horas do dia -/-
/2022.

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de
Planalto -vvww.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone
(46) 3555-8100 Ramal 219, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao
Departamento de Licitação do Município no endereço acima citado, de segunda a sexta
feira, no horário das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

2 - Dp OBJETO
2-1- É objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição, instalação
e reposição de vidros temperados, vidros comuns, espelho, portas e contratação de
empresa para, á medida que houver necessidade, o fornecimento, instalação,
remanejamento (espelhos), bem como manutenção de vidros comuns, com
substituição de massa e silicone conforme necessidade destas Secretarias Municipais,
observadas as características e demais condições, especificações, valores e
quantidades, definidas no edital e seus anexos.

o''»
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município de

PLANALTO
fiou«M ««nsfv"'

município de planalto
CNPJ:76.460.526/000M6

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

1TEM OBJETO QUANT. UN PREÇO
UNIT.

PREÇO TOTAL

01 Vidro 4mm, comum, canelado
incolor. Incluída instalação.

13 M^ R$ 160,00 R$ 2.080,00

02 Vidro 4mm, comum, liso, incolor
Incluída instalação.

65 R$ 150,00 R$9.750,00

03 Vidro 4mm, comum, liso, fumê
Incluída instalação.

65 R$ 170,00 R$11.050,00

04 Vidro 4mm, temperado, liso, incolor
Incluída instalação.

52 R$ 150,00 R$7.800,00

05 Vidro 4mm, temperado, liso, fumê
Incluída instalação.

52 R$ 165,00 R$8.580,00

06 Vidro 6mm, temperado, liso, incolor.
Incluída instalação

40 R$ 190,00 R$7.600,00

07 Vidro 6mm, temperado, liso, fumê.
Incluída instalação

40 R$ 230,00 R$9.200,00

08 Vidro 8mm, temperado, liso, incolor.
Incluída Instalação.

32 M^ R$ 242,00 R$7.744,00

09 Vidro 8mm, temperado, liso, fumê.
Incluída instalação.

32 R$ 288,00 R$9.216,00

10 Vidro lOmm, temperado, liso,
incolor. Incluída Instalação.

50 R$312,00 R$15.600,00

11 Vidro lOmm, temperado, liso, fumê.
Incluída instalação.

50 R$ 385,00 R$19.250,00

12 Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro blindex temperado,
incolor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 3,50cm, altura
2,20 cm. Características adicionais:
quatro folhas sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em alumínio de
30 cm, trilho em alumínio na cor
Dranca com todas as ferragens, em
alumínio, necessárias para seu
perfeito funcionamento. A porta
deve ser entregue instalada em
ocal indicado pelo Município.

1 UN R$2.848,00 R$ 2.848,00

13 Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro blindex temperado,
ncolor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 5,80cm, altura
2,40 cm. Características adicionais:
quatro folhas sendo duas fixa e

2 UN R$4.757,74 R$ 9.515,48

'^o
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MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

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

14

duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em alumínio de
30 cm, trilho em alumínio na cor
branca com todas as ferragens, em
alumínio, necessárias para seu
perfeito funcionamento. A porta
deve ser entregue instalada em
local indicado pelo Município.

Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro blindex temperado,
incolor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 3,80cm, altura
2,40 cm. Características adicionais:
quatro folhas sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em alumínio de
30 cm, trilho em alumínio na cor

branca com todas as ferragens, em
alumínio, necessárias para seu
perfeito funcionamento. A porta
deve ser entregue instalada em
ocal indicado pelo Município.

Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro blindex temperado,
ncolor, espessura do vidro: lOmm.
dimensões: largura 2,20cm, altura
2,15 cm. Características adicionais:
quatro folhas sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em alumínio de
30 cm, trilho em alumínio na cor
Dranca com todas as ferragens, em
alumínio, necessárias para seu
perfeito funcionamento. A porta
deve ser entregue instalada em
ocal indicado pelo Município.

UM

UN

TOTAL

R$3.254,45

R$2.035,90

R$ 6.508,90

R$4.071,80

|r$130.814,1?

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 130.814,18 (cento e trinta
mil oitocentos e catorze reais e dezoito centavos), conforme demonstrado no Anexo I,
do presente ato convocatório.

3-DA ABERTURA:

3.1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo(a)
Pregoeiro(a), a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação

O
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município de

município de planalto
CNPJ: 76.460.525/0001-16

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

mencionada no preâmbulo deste edital.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR
Praça São Francisco de Assis. n° 1583 - Centro - CEP: 85.750-000.
Planalto - PR

DATA: -/-/2022.

HORA: 09:00 horas.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1- A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de
MICROEMPRESA — ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE — EPP, qualificadas
como tais nos termos do art. 3°, da Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar
n° 147/2014.

4.1.1. Será concedida prioridade na contratação de microempresas e empresas de
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do
melhor preço válido, desde que o preço seja compatível com o preço praticado no
mercado, conforme previsto no artigo 25 da Lei Municipal 1.321 de 21 de dezembro de
2007e seus respectivos incisos e parágrafos, devendo, em caso de empate entre as
ME/EPP participantes, ser dado preferência às empresas locais e na sequencia às
regionais, e em caso de empate será realizado sorteio, conforme prevê o inciso V do
§2° do artigo 25 da Lei Municipal 1.321 de 21 de dezembro de 2007.

4-1.2- Para fins de aplicação do dispositivo contido no item 4.1.3, considera-se:

a)Âmbito Local - Limites geográficos do Município de Planalto-PR:

b)Ãmbito Regional - Municípios do Sudoeste do Paraná conforme definido
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE:

Ampére. Barracão. Bela Vista do Caroba. Boa Esperança do
Iguaçu. Bom Jesus do Sul. Bom Sucesso do Sul. Capanema.
Chopinzinho, Clevelãndia. Coronel Domingos Soares. Coronel
Vivida. Cruzeiro do Iguaçu. Dois Vizinhos. Enéas Margues. Flor
da Serra do Sul. Francisco Beltrão. Honório Serpa. Itapeiara
D'Oeste. Manfrinópolis. Mangueirinha. Mariópolis. Marmeleiro.
Nova Esperança do Iguaçu. Nova Prata do louacu. Palmas.
Pato Branco. Pérola D'Oeste. Pinhal de São Bento. Planalto.
Pranchita. Realeza. Renascença. Salgado Filho. Salto do
Lontra. Santa Izabel D'Oeste. Santo Antônio do Sudoeste. São
João. São Jorge D'Oeste. Saudades do Iguaçu. Sulina. Verê.
Vitorino.

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com o Município de Planalto - PR;

4
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

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

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

.úfifí» imi

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

4.3-Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica
enquadrada nos termos do art. 3° Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar
n° 147/2014 e que atenda todas as exigências do presente Edital e seus anexos e
apresentarem os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de
cópia autenticada em Cartório de Notas e Oficio competente, ou por servidor da
Administração ou da Equipe de Apoio do Pregão, devidamente qualificado, ou
publicação em órgão da imprensa oficial.

5 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes):
5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a)
um representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único
admitido a intervir no procedimento licitatório no interesse da representada (conforme
modelo).

5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, o
credenciamento será efetuado da seguinte forma:
5.2.1 - No caso de sócio ou proprietário:
5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
5.2.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de Sociedades Empresariais:
5.2.1.3 - Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por
Ações;
5.2.1.4 - Inscrição no Registro Público da Junta Comercial pertencente, no caso de
Empresário Individual;
5.2.1.5 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo III);
5.2.1.6 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal (anexo V);

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar
devidamente credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja
aceito, a apresentação dos seguintes documentos:
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5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo
representante legal da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social;
5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação
da condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo III);
5.2.2.5 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
Constituição Federal (anexo V);

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

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

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

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

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição
do CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da
licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico(e-mail), este
último, para contato e envio de documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na
proposta de preços será considerado como endereço válido para o envio de Atas e
Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado endereço da pessoa responsável

6
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pelo recebimento e envio destes documentos.
b) Marca, Preço unitário e total, com, no máximo, 2(duas) casas após a vírgula,
devendo o preço incluir todas as despesas necessárias para aexecução do objeto da
presente licitação, no local indicado pela licitante; em caso de divergência entre
informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para
os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
c) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo,
60(sessenta) dias e será contado a partir da data da entrega do invólucro contendo a
Proposta de Preços ao Licitador, sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. O prazo de validade da proposta deverá
constar expressamente na proposta de preços sob pena de desclassificação.
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas
necessárias, inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis
para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo
termo contratual e deve ser elaborada em conformidade com a legislação aplicável e as
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos.
e) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
f) Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste ato
convocatório ou da legislação em vigor.
g) Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e
na proposta especifica, prevalecerão as da proposta impressa. Ocorrendo divergência
entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o
primeiro.
h) Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
i) A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos para a
realização dos serviços do objeto licitado, como despesas e encargos inerentes aos
serviços até a conclusão dos mesmos.
j) Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao
preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação
dos termos originais ofertados.
k) Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas,
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos,
sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal
mencionada no preâmbulo deste edital.
I) Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das
propostas de preço.

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

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

6.4-DESCLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES
6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste
Edital.

6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer
dispositivo legal vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis.
6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços
ou vantagens baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico,
preços irrisórios ou com cotação equivalente a zero.
6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços,
que deverá ser de no mínimo 60(sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra
"c".

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

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

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

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
município de planalto
(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° —/2022

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
município de planalto

-o
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(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
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8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

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

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

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

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

9 -DA HABILITAÇÃO.
9.1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N'' II):
9.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e
conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:

9.2.1 -Da Regularidade Fiscal

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

9.2.1.2 -Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais E Ã Dívida Ativa Da
União, expedida pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

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

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

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

9.2.2.2- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta;
9.2.2.2.1 - Em caso de ME! o Balanço Patrimonial pode ser substituído pela
Declaração Anual SIMEI do ultimo exercício.

9.2.3- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n° 12.440
de 7 de lulho de 2011.

9.2.3.1 - Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei n°
12.440 de 7 de julho de 2011.

9.2.4 - Da Qualificação Técnica

9.2.4.1 - Atestado (s) emitido (s) por pessoa jurídica de direito público e/ou privado,
comprovando o desempenho pelo proponente de serviços compatíveis com o objeto
desta licitação, podendo o Município abrir diligência para verificar a veracidade das
Informações.

9.2.5 - Documentos Comolementares:
9.2.5.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, com
data de emissão não superior a 60(sessenta) dias;

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

9.2.5.3- Declaração de Idoneidade (anexo IV)

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

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

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

9.3.2-0(a) Pregoeiro(a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a
empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou
circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43 §
5°, da Lei n° 8.666/93.

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

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

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

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

9.3.7-Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão
deverão ser apresentados em até 01 (uma) hora anterior a abertura dos envelopes,
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação,
quando feita pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR,
poderá ser efetuada, em horário de expediente, na saia de licitações do prédio sede da
Prefeitura Municipal de Planalto - PR, situada na Praça São Francisco de Assis, n°
1583 - Centro, no horário de 7:30h as 11;30h e 13;30h as 17;30h, sem custo algum
para a empresa interessada em participar do certame, desde que acompanhados dos
originais para que sejam realizadas as conferências necessárias.

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

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

10-DO JULGAMENTO:

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

0045



MUNICÍPIO DE

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 75.460.526/000M6

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

10.1.1 Aplica-se a este Pregão, nos itens/grupos exclusivos para microempresa e
empresa de pequeno e nos itens/grupos com cotas reservadas para microempresa e
empresa de pequeno, o disposto na Lei Municipal n° 2.649 de 08 de março de 2022,
que estabelece prioridade de contratação para empresas sediadas local ou
regionalmente, de acordo com os seguintes termos;

a) Na situação em que as ofertas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores ao menor preço válido.

b) A microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente
poderá ser contratada sendo pago até 10 % (dez por cento) a mais do melhor preço
válido, desde que este valor seja compatível com a realidade do mercado.

c) Os benefícios referidos serão aplicados prioritariamente às licitantes microempresas
e empresas de pequeno porte sediadas em âmbito locai e posteriormente às sediadas
em âmbito regional.

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

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

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

10.2- Etapa de Classificação de Preços:

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

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

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

10.2.4-O(a) Pregoeiro(a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada

00 4 B



município de

município de planalto
CNPJ:75.460.526/000M6

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

item e aquelas llcitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até 10 %(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus
autores participem dos lances verbais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.
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10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas ordenadas e classificadas, e não se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma
sessão do Pregão.

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro(a)
poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o
melhor preço para a administração.

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

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

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

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

10.3.1 - Destina-se exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno
porte, ou que se enquadrarem nos termos do art. 3"^ da Lei Compiementar n° 123/2006
e Lei Complementar n° 147/2014.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.4.10-Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de
sua interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro(a), a adjudicação do objeto da licitação à
licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade
Competente do Município de Planalto - PR, para homoiogação ao certame e decisão
quanto à contratação.
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11 - DA ASSINATURA DA A"i A DE REGISTRO DE PREÇO
11.1 - Homologado o resultado da licitação, serão convocados os primeiros colocados
para assinar o Termo da Ata de Registro de Preços, em até 05(cínco) dias, nos casos
em que o Termo da Ata de Registro oe Preços for encaminhada via correio, a
contratada terá o mesmo prazo para devolução (em até 05 {cmco) dias), sob pena de
decair ao direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93, que terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas.

11.2 - A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pela
Municipalidade, por intermédio da emissão da Nota de Empenho.

12 - DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
12.1 A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de Preços, o Diretor do
Departamento solicitante, ou pessoa designada para substítuí-ío, dentro dos padrões
determinados pela Lei de Licitações e Contratos n*^ 8.666/93, que será responsável
pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das
ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por
parâmetro os resultados previstos no contrato.
12.2 Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias
que incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 6666/93 que trata das Sanções
Administrativas para o caso de inadimpiemento contratual e cometimento de outros
atos ilícitos.

12.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência destes, deverão ser
solicitadas à autoridade superior, em tempo hábii. paia a aooção das medidas
convenientes.

13- DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAWEKTO DA ATfk
13.1 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancela; nenlo do registro do
fornecedor obedecerão à disciplina do Decreto n'' 4673/201
13.2 -É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § do ait. 65 da Lei n"^ 8.666/93, sem
prejuízo da possibilidade de alterações dos contralos eventualrnei ite firmados.
13.3 - Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão
reajustados.
13.4-Caso haja alteração imprevisível no cusíg, caberá ao contratado requerer e
demonstrar documentalmente, a necessidade de reequilíbno econômico-financeiro,
com fundamento no artigo 65. II, "o", da Lei 8.666/93.
13.5-0 Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões:
13.5.1- A pedido, quando comprovar estar imocssibilitado de cumprir as suas
exigências por ocorrência de casos foríuilos ou cie foiça maior, devidamente
comprovado:
13.5.2- Por Iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa:
13.5.2.1- Descumprir as condições da Ata oe Registro de Preços:
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13.5.2.2- Não comparecer ou oe ^cjsa y fti-a., ro f [3:o no edital, a
respectiva Nota de Empenho ou instrumento equiva^erde no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
13.5.2.3- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior àqueles praticados no mercaao;
13.6- Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento
unilateral da Ata de Registro de Preços os descritos nos artigos 77 a 80 da Lei
8.666/93.

13.7- O cancelamento de regisiro do yor'iecedor s<-;íá dtxuernerne autuado no
respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata peio órgão ou
entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedces registrados a
nova ordem de registro.

14- CONDIÇÕES DE RECEBílVSENTG E EXECUÇÃO DO OB6ETO

14.1- A empresa vencedora do certame deverá, mediante solicitação da Secretaria que
requisitar os serviços, ir ao locai, ver o tipt; je vidro ía.zei a medição daqueles a
serem substituídos e instalados, para tornecimento do objeio cor? etc;

14.1.1 Entregar/instalar o objeto, no orazc máximo em 10 (dez) dias úteis, nos locais
previamente estabelecidos pelas Secretarias Soltcita^te^3. o crazo será contado a partir
da emissão/recebimento da solicitação emitida pela Secretaria,

14.2- O requerimento deverá conter as sequir tes infoirr-ações-
a) Identificação da Secretaria Municlpaí solicitarite,
b) Discriminação dos itens a serem adquifidas,
c) Local onde serão entregues/instalados os objetos;
d) Prazo para instalação;
e) Quantidade e medidas dos iteryS: q jai^co 'O! o caso;
f) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal soltciíaníe,

14.3 - Condições de Entrega; os produtos deverãc ser enírogues de maneira
fracionada de acordo com as necessidaües do Município de Planalto, mediante
apresentação de Autorização de Fornecimento ou documento equivalente, em até 10
(dez) dias úteis após o recebimento do mresnno.

14.4-A Contratada deverá fornece; fx.:r.C!Ot"iái ic capacitado para a prestação do
serviço, bem como, todo material necessário para colocação do objeto, como exemplo
massa, silicone, equipamentos e ferramentas, de acordo com cada especificação de
vidro;

14.5 - Será de obrigação da Contratada o lurneciniecío dos equipamentos de Proteção
Individual - EPI e cie Proteção ColeLÍva - EPC, aos funcionáiios que executarão os
serviços, de acordo com a legislação vigente, sendo ela responsável pela segurança
dos mesmos;
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14.6-A Contratada se responsabil Z3fi pc a» defit csa- ^"ajvas ao pagamento
de seus empregados, encargos íraoainistas, previaenciários, bem como imposto e
taxas incidentes sobre o presente confato, além oas despesas diretas e indiretas
decorrentes de mao de obra, transporte e deslocamento, materiais e equipamentos
correrão pôr conta da Contratada, assim como as despesas referentes aos seguros e
quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de
impostos de quaisquer naturezas do presente contrato;

14.7- Os materiais deverão ser er.tr-egues/i.istdlados yvta CONTRATADA à
CONTFÍATANTE de 2^ a 6" feira, ern horátio cornercial das 7.30n às "iTSOh e das
13:30h as 17:30h, em local e horário a se^ agendado com a vSecfetana Solicitante;

14.8- A contratada deverá apresentar comprovante de desLínagão ambientalmente
correta, dos vidros descartados, conforme política nacional dos resíduos sólidos;

14.9- Caso fique constatadas irregularidades em relação ao obietc, ou mesmo não se
enquadrar nas exigências mínimas, resuiLarâ na não aceitação cio objeto e imediata
rescisão do contraio.

14.10- O não cumprimento da obrigação, ocorrerá sm penalidade, nos termos da Lei
8.666/93. As condições estabelecidas no edital e seus anexos víi^culam as partes, e
nos casos em que se encontram presentes os requisitos do Artigo òo da Lei 8.666/93,
há substituição do Instrumento do contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei já
mencionada.

15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA:
15.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENVC DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTRATUAL

15.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência
dela, poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
15.1.1.1- Multa de até 2,0 %(dois por cento) do valor global proposto, no caso de
desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as
penalidades dos itens seguintes:
15.1.1.2- Suspensão do direito ae licitar peio prazo que a auíoridade compeíeme fixar,
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;
15.1.1.3- A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
15.1.1.4- 10%(dez por cento) sobre o vaior toial dos itens venceuures da licitação, no
caso de recusa injustificada da licitai:te adjudicatáiia ern rirma! o instrumento de
contrato ou deixai de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos
prazos e condições estabelecidas neste Editai,

15.2- DAS SANÇÕES POR INADiiViPLENCIA DO CONTRATO - FASE
CONTRATUAL
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15.2.1- Sem prejuLro das derrais oe/r rlidaoss p'"e/is HS í-a lef.ií 'cÇJc e.n \í'gor, Ata de
Registro de Preços que se tornar inadimplente, ou cuja justificariva náo seja aceita pela
Administração, estará sujeito as segui.^tes sancde? cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.
15.2.2- A Detentora da Ata inadimoieríle será aplicada íotai oi.! parcialmente, às
sanções legais, a saber:
a) Advertência:
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de parlicipaçãc cm IcTaçáv e iinoec i lerio de contratar com
a Administração, emissão de deciaração de idoneidade para íiciíar ou contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de ate 5(cínoü) anos & iric'[j3áo na iista de impedidos
de licitar junto ao fribunal de Contes do Espade do Psraná, a licítente que;
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, nãc assinar a Ata de
Registro de Preços;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeio;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou frauda-: na execução da Ata;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer úauoe riscai.

15.2.3- A inexecuçào contratual, inclusive por atraso injustificado na execução da Ata
de Registro de Preços, sujeitará o detentor da Ata à multa de mora que será graduada
de acordo com a gravidade oa infração- obedecidos os seguintes, iimites máximos.
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da entrega do objeto ccnforme contratualidade,
injustificado, a Deíentora da Ata incidirá em multa na ordem de 1%(um por cento) sobre
o valor total percebido pela Deteritora da Ata, 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 adjudicatáno em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o refoiço da caução, dentro de IG(aez) dias contados
da ata de sua convocação;
c) 10%(dez por cento) sobre o valor da Ala de Registro de Preços por infração a
qualquer cláusula ou condição da Ata, apiicada em cobru na reiDcicència,
d) 0,3%(três décimos por cento) ao dia, até o trigèsimo cíia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento do objeto;
e) 0,7%(sete décimos por cento) sobie o vaior da parte do íorneciinento do objeto em
atraso por cada dia subsequente ao trigèsimo;
f) 2^(dois poi cento) sobre o vaior ca Ais de Registro de Preços, por infração à
qualquer cláusuia ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência:
g) 10%(dez por cento) sobre o valor lot&í do período de vigêricla da Ata de Registro de
Preços, contaoos üa última pron ogação nu caso ae rescisão da Ata por ato unilateral
da administração, iTiotivado por culpa oa detepLora cia Ata, gararitida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;
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15.2.4. Para a 3D[i:;ação da:;, cena icare? ,revista.i a^rã)! ív?.íí.ç f v coric a natureza
e a gravidade da ̂ alta, os prejuízos oeia aovindos para a Aaministração Pública e a
reincidência r a pra^ca do ato conforme oiscrirr/inado a seguir:
1) ADVERTÊivICíA í-SCRITA, com o intuito de registrar o comporramento inadequado
do licitante e/ou Detentor da Ata sendo caDívei apenas em fainas 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 cominaçoes legais, otrin ilc e r^revi i e a nt i- - Ja esa ei) processo
administrativo.

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmenie a Ata de Registro de ̂ Teços e aplique as demais sanções previstas na
lei.

4) a multa, aplicada após regular prucesso administrativo, será descontada da garantia
do detentor da Ata faltoso.

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, aléni da perda desta, a
detentora da Ata responderá pela sua cnerença. que seia descúruudc; dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.
6) não tendo sido prestada garantia, a Adrivnisíiaçãü se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à Detentora da Ata o valor de qualquer multa
porventura imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a Detentora da Ala da responsabi! ciade por uerJe.í e danos decorrentes
das infrações cometidas.
8) serão punidos com a pena de suso^^ns.ao íemporária 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 aeclc^.raçãü ds inidoneidade para licitar e contratar com
a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autondade cortioeleníe oara aplicar a
punição, os que incorram ern outros iiicílos uievisíos er.a leí.

16- DO REAJUSTE

16.1 - Os preços dos objetos, consiantes neste eoiíat, ca!3(. tei!/_ando o valor unitário do
objeto são FiXOS E íRREAjüSTAVEIS, salvo por fator superveniente que caracterize
a situação prevista na alínea "d' do Inciso íi do artigo 65 da Lei Federal 8663/03.
16.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de pieços peia Coricraiada, esta deverá
comprovar a quebra do equilíbrio econ.orníco-ririariiceiro do forrecíTiento. por meio de
apresentação de plani!ha(sj delalhada(s/ de custos seguindo a mesma metodologia da
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes,
notas fiscais oe aquisição de produtos e/ou maténas-primas, etc), que comprovem que
a contratação to.mou-se inviável nas condições h iiciaiiTieníe aver.çadas.
16.3 - Na hipótese de solicitação oe tev.sâo de preços pelo Município de Planalto, este
deverá comprovar o rompimento do equilibro econôrnico-ftnancetro do contrato, em
prejuízo da Municipalidade.
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16.4 - Fica faculias j ao Mur e pic; .'t reaíii.i ar ii I a p.^s .n j': a Qt; mircado para
subsidiar, em conji^nto com a análise dos reouisitos oos suDítens anteriores, a decisão
quanto a revi ão cií oreços solicitada pela Contratada
16.5 - A eveniuaí autorização da revisão dos orecos confatuais será concedida após a
análise técnica e jurídica do Municíoic ae Pdanalto
16.6 - Enqurntc eventuais solicitações de revsâo de orecos estiverem sendo
analisadas, a Contratada não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos
serão realizados aos preços acordados no presente instrumento,

17- CONDIÇÕES DE PAGAIVIENTO
Os pag.tirnen 03 pertinentes a p/eseníe licitação r?ar-se-ão ern até v30 (trinta) dias

subsequentes a entiega e aceiíaçvlo do objeto, e niedianta apresenlação da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscai(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de
INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.
17.2- Para cobertura das despesas uecorreiUes desta licitação serão utilizados
recursos financeiios oriundos do Mumcipio de PlanaFo Fmveniente seguintes
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRiAS;

DOTAÇÕES
Conta da des;:tesa Funcionai pro^rainátíca T üestinação de recurso

00''90 02.103.04.122,0402.2007 3.3.90.30 00.00.00000

00430 03. 107.04.1 :':4.0402.2C 16 3 3.S?0.:%rOÜ.OC.CGOOO

OCõOO 05.115 15.512.1601 1Ò5I 3 3.90 30 00.00.0300G

006% 06.116.15.452.1501.2053 3.3.90.30.00.00.00000
00720 106.119.26."S2,2e01 2067 3 3.90 30.00.00.00000

00940 07.121.■;2 361.1201.2036 0  on r-n nn nnnn.n

01270 07.121.12.36'! . :2a': .2jí'.õ 3.3.9C.3O.OO.Ú0.OOOOÜ
0131Ü 07.12'i .12.366.'1201.2046 3.3.90.30.00.00.00000
01340 07.12 i.'! 2.366.1201.2Ü4.2 3.3 90.30.00.ÜO.OÜÚOO
01360 07.121.12.36 /. 1201.2Ü41 3.3.90.30.00.00.00000
01440 08.124.27.812.2701.2069^ 3.3.9Ü.3Ü.ÜÜ.ÜÜ.UÜ0Ú0
01630 09.126.'! 0.301.1001.2027 :23.ÜC.30.00.00.00000
01300 i09.''26 10 30'! 100'" .2Ò30 ;í.3.90.30.00.00.00000
02040 10.142.08.243.030 *. .2023 o«"' -jf" '^ri Ofi nrytu-u^

•\y 4

02260 i 10.144.08.24': .080 ^ .2021 ' ■j j Oí'^ ^( 5 ''w'' í">M nr>f'ií">n
• w • •• . V ' W . W w • «« w . ^ 0 w

02300 : 10.' A A -OS. 2A 2 03 Õ' 7 02' 2 3 3 03
02320 i 10.';4^L0S.Õ44.080'' . :025 V j v'^* r\r\ '^''irion

02400 ; 10.144.03.244.030' 2024' üí*! i-r» f*ie rií*! r»eru"ir\

02470 1': .'33.20.606.2Ü0T iÔõ8' V oe v'"'. ('tfi f"u"»nriM

0275o "i2.'Ci4 2-"' b'""' 2' '64 •< O'"' -■..'■"1 •*!<*• ,"tr ij-i,-.
. W - W . W W . V V . ^ w ^ w

02G3C 14.':38. 3.0G2. 30 : .2047 •j -1 O'". rif'i A,'ir»n»">
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17.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
17.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em
nome da Pessoa Jurídica contratada, a vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada, nos prazos definidos no item 17.1.
17.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências
pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.
17.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já
declinado no preâmbulo da presente, contendo a descrição do processo iicitatório,
PREGÃO PRESENCIAL SRP n° —/2022.
17.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Coníratante.
17.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

18 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
18.1- Eventuais Irnpugnações do Edital e os recursos previstos ern lei, os quais
deverão estar devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o
prazo especificado no item 18.2, mediante:
a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, centro, de 2® a 6^ feira, no horário compreendido
entre as 07:30h e 11:30h e das 13:30h e 17:30h.
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de
recebimento, não o prazo de postagem;

18.2- O prazo para impugnação do Ediial é de 3(três) dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providencias ou impugnar o ato convocatório.

18.3- A Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art.
109, da Lei n° 8.666/93.

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

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

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

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

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

19-VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
19.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12(doze) meses,
contados a partir da data de assiríatura do instrumento contatual, podendo ser
prorrogado por igual período.

20 - DA CONTRATAÇÃO
20.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de
contrato celebrado entre o Município de Planalto, que será denominada de
CONTRATANTE, e a llcitante vencecora que será denominada de Detentora da Ata, a
qual observará looas as normas legais e reguiameniares, além das previstas neste
Edital e seus Anexos.

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

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

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

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

20.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial da Ata de Registra de Preços.
20.4- O prazo de convocação poderá ser prorrogado urna só vez, por igual período, nos
termos do art. 64, § 1°, da Lei n.° 8.666, de 1993.

20.5- Nas hipóteses de recusa da adjudicatária ou seu não comparecímento para
assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo estipulado, e, ainda, em caso de
perda dos requisitos de manutenção da habilitação até tal data, apiicar-se-á o disposto
no art. 4°, inciso XXiil, da Lei 10.520/02.

20.5.1- Até a efetiva celebração cia Aia cJe Registro de Preços corn o adjudícatário, a
retomada do procedimento ilcitatòrio poderá ocorrer, observadas as ofertas
anteriormente apresentadas pelas licitantes e o disposto no art. 4°, XXIII, da Lei n.°

0057



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.460.526/000M6

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

10.520/02, scT;i j; :-juízo da a,)Ica (■ das i e ra'idai:-?s iicvisia.. c.'tívr;if; às licitantes
que não cumprirei' os compromissos assumidos no certame.

21 - DISPOSfÇÕFL; GERAIS
21.1- Esclarecinientos relativos à presente iiciiaçâo e às conoiçoes para atendimento
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando
solicitados, pelo Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR.

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

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

21.4- O Município de Planalto se .'esein/a o direito de revogar cu anular esta licitação,
parcial ou loíalítiente, sem que caiba à(s) piüporiente(s) o oireilo de qualquer
reclamação ou ínoenização.

21.5- A licitação não implica da obrigatoriedade de compra por pafte do Município de
Planalto. Até a entfega oo empeni-o, poderá o iiciíante vencecor ser excíuído da
licitação, sem GÍreilo a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, se a contratante tiver ccnhecimento de qualquer fato ou CTCunstância
superveniente, an.erior ou posterior ao iJlparnenío desta i.oiíação, que desabone sua
idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

22 - ANEXOS DO EDITAL
22.1- Integra o presente Editai, dele fazendo parte como se transcriia em seu corpo:
ANEXO I - Prooosta de Preços (arquivo digiiaí);
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciarnento,
ANEXO íll — Modeio de Declaração de C Liriiprímento dos Requisiloí- de Habilitação;
ANEXO IV - iViodeiü de Deciaração de -donsidade,
ANEXO V - Modeio de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do
Artigo 7° da Constituição Federal;
ANEXO VI - Müdeio oe declaração de enquadramento de ME ou EPP
ANEXO VII - Minuta de Ata de Regisiro de r-.eços;
ANEXO VIII - Minuta ae Contrato.
ANEXO IX - Termo de Referencia.

Planalto-rR, - de de 2022.

LUIZ C.ARLOSBON!
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PREGÃO ̂RESEÍiSlAL SRP --'IO??
ANEXO h - CARl A DE CREüENCiAIVilENYü

RAZÃO SOCIAL.

CNPJ N°

ENDEREÇO -Oi lri: _

MUNÍCIPIO: EST.

Credenciamos o(a) Sr.(a)

portador(a) da cédula de identidade sob n^

•3 por r O
•:í Wi I Ov/i.. í I

A participar tío procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL

SRP N° —/2022, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de representante

legal da empresa, com poderes paí"a representar a empresa, elaborar a proposta,

oferecer lances, assinar atas, Interpor de recurso e praticar todos os demais atos que

se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Locai e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO

(assinatura com firma reconhecida)

o
26
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PRE^70 SRP ---20?7

ANEXO ilF " DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUiSITOS DE
HABILiTAÇÃO

(documento obrigatório)

RAZÃO SOCiAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

MUNICÍPIO: EST,

O representante legal da empresa

na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N° —12022,

Instaurado pelo Município de PlanaLo, deciara para fins de direito que a referida

empresa cumpre plenamente os requisitos da habilitação exigidos no respectivo edital

de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos 3 presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO

!)■
rJ
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PREGÀO PRESENCIAL SkP N°
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:,

CNPJ N°

ENDEREÇO FÜHE.

MUNICÍPIO: EST.

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

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N° —

/2022, instaurado pelo Município de Pi-incilto, cue fomos declarados Inidôneos para

licitar ou contr atar com o Poder Público, em qualquer de suas esveras.

Por ser a expressão da verdade firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO

3
O
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PREGÀü PREStiNCIAL SkP N® —
ANEXO V - DECI ARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII

DO ARTIGO 7® DA CONSTiTUíÇÀO FEDERAI.

PROPONENTE:

CNPJ N®

ENDEREÇO _ FONE*:.

^  MUNICÍPIO: EST

A proponente abaixo assinada, oarticipante da licitação modalidade

de PREGÃO PRESENCIAL 3RP N® —/2L22, por seu representante, declara, na forma
e sob as penas Impostas pela Lei n® e.F6f)/?3, da 21 de de 1993 e demais

legislação pertinente, que, nos termos do § 6® do artigo 27 ria Lei n° 6.544, de 22 de

novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho,

no que se refere à obser\'ância do disposto no inciso XXXIif do artigo 7® da

Constituição Fedaiai.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

29
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PREGÃO SRP Í4° - ■ 20?:
ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro

Empresa oi Emj: resa de Pequeno Porte (na hipótese do lícitante ser uma ME ou
tPP)

RAZÃO SOCIAL;,

CNPJ N°

ENDEREÇO

MUNICÍPIO:

rONí;._

EST.

O representante leoa' da emp-es?;

qua.idade de Proponente do
procedimento Í!CÍía;ório sob a modalidade de PREGÃO rR7■5E^íC:AL SRP N° —12022,
instaurado pelo Município de Planalto, declara oara todos os fins de direito que
estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito
do disposto na Le; Complementar 123. de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

o
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ANEX VII- {MINUTA DA ATA D£ REGISTRO DE PREÇOS)

município de planalto- f'R
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° —/2022

Aos diss dc mês de de , o Município de Planalto - PR, inscrito no
CNPJ/MF so' c n ' 76.460.520/0001-13, com £sde à Praça S.ão rtoncisco de Assis, n°
1583, centro, dr-ravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. Luiz Carlos Boni. nos termos do art. 15 da Lei Federa! n° 8.666/93 e suas
alterações, dc Cecreto Mumcipai ri° 2727/200/. üecreto Municipai 4673/2017e da Lei
n° 10.520/02, em face da classificação das propostas apiesentada no Pregão
Presencial SRP n® ™/2Ü22 por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada e
publicada no Diário Oficial cio Muricíp.o do Flanaltc em , resolve REGISTRAR
OS PREÇOS íia empresa classificada ern prirneiro íugcii. obsei /adas as condições do
Edital que reí,e o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusula^ que se seguem.

, sediada na , n- na cidade de
, Esíaáü do , Irnscnta no sob c e

Inscrição Estaüual sob c n® uorsivante destgnaõa CONTRATADA,
neste ato representada por seu .... Sr portador do RG n®

o do CPP i-í®

1. CLÁUSUL A PRUUfilRA - DO OBJgiVO
1.1, O objeto desta Ata é REGISTRO DE PREGOS visando a aquisição,

instalação e reoosição de vidros tamperadcs, vid.ms comuns espelho, portas e
contratação de empresa para, à meaíoa que iiouver necessidade, o fornecimento,
instalação, remanejamento (espeíhosL berp como manutenção ne vidros comuns, com
substituição do massa e silicone conforme nor.essidsde destas Secretarias Municipais,
conforme especificações do Termo de Referêncíe e ojspticodes estabelecidas abaixo:

ODJHTU IQUANT:

01 Vidro comum cartrccno,
incolor ÍMoiuida instaiação

02 Vidro 4ínrri, .:omun, iso, incolor
Incluíd'^ ic^inir.ção.

03 Vidro 4mrr!, comum, liso, fumê
Incluída ;r'f.!ei:;::ão.

04 Vidro 4rrirn. temperado, íiso incolc--
Incluída nntalação.

05 IVidro 4nv,-; toruperaco. iioo. fum

PREÇO TOTAL
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06

07

08

09

10

11

12

13

14

Incluíc- jiação.

Vidro bmr.; re-operado, liso, lnco'o<-.
Incluíc -r,-.; vrição

4C

Vidro 6!, . (imperado, liso. fL-'!.-
Incluída instalação

Vidro ün-Mi*. leiriperado, liso, i.nco;o
Incluída Instalação.

a.-np.eraco, i-s j ur le.
i:.a'acão.

Vidro .

lnclu'o.:i

4!

Vidre

incolo

.  yrnperado, liso,
: iu'da Instalação.

32
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Vidre 10' ,-" tnmperado, liso, furnê.
Inclu'c;.:i • ^iialnção.

Aquisição ds pan:a, tipo de correr,
mater, , j b!'noe> íoripo--id t,
incolo ■ dc vidro: 10mm

Dimer ô''qura 3,50cm, altiva
2,20 cv. rarHfcterísticas adicionais;
quatro iomás sendo duas íixa e
duas c-OT aoartura, kitfecnadcra
com puxador arn ' S" em alumírito ac
30 cm, ifi-ho er»i aiurr.iriio na co?"

brancc. oo;.-' iodas as ve raQei c . eri
alurT!(f\o. r,c)cessaí'!as para seu
perfeilu iuiicionamento. A porta
deve ser entregue inslaiada em
local indioadc oeío iviunicípio.

Aquisição 'Je poits. tipo de ccr: er,
mate.naí -/'dro Olinclex tempensdo,
incolo'' ecesssura de v:c:re' 1?'^n.

Dimersoes: !.^'Oura 5,80crii,
2,40 cm Características adicionais:
quatro íoinas senão auas fixa e
iduas con; abertura, K-tfecnadiira
com pu.x.ccor em '^S' Ci ; cj.^;
30 cri :.•••' o em ajorr ínic ra cm

Diaricc. Oi.'.' i iCvias as em

aiurníí io ; .ovmssar

perfeito iuricionarnert-x. A porta
jdeve Sr:i c/iCcrgue [fi-otaiada ei: -
|local indicado peíoJV'!on^cípic.
Àquisição de roría, tiio de correr,
materis' v^o -o nlindex temoeraco,
pncolo'- espessuns do vidro: 10m-m.
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Oimer.H; -:v ,??rgura í ,F ) "1 cij.ra
2,40 Cl o. CaiÊOterísticas adicionai?.: |
quatíT ^endc ouns-Ixa o
duas v/: "-; ■íjíiriura, kíí fecnadcra
com puxacior em "S" em siumíoio de;
30 c; TT-o i- ^ alumínio na r/ r ;
branca com todas as ferragens, em |
aiumíni': •^eocssárias pare; sei; '
perfeitc. d.. :cionaínen;... A p j i -. i
deve SC!' ifistaiaua err;
ioca? ; . Q.uíiuCs peiO iViuniCícc;.
Aquisição ae porta, tioc de coner,
material v'dro olindex íemoer&rjo,
incoio. , esoescura ao vidro; lOTirn.
Dimensões: largura 2,20crii. altura
|2,15 cr \ á8:"cíerísii:;c-a a i od rais:
quatro •oi-ac senão auas fixa e
duas cirv, Kd td-ciiaciura
com p:.;vadar "S"' cn sr.mrTjo de
30 cr':'! ü'rao eni aiurrírio r'?: ca
branca r-M- i icdas as^eaageric, em
aiumír.io,, r^ecesc^.ãnas oami se j
Iperfelto fuMcionameriic. A ooria
ideve .jcx :' .""cí^ue :n.'r.;iáuaOc: ci .i
[i(^c^_<n':iicj,oo pe;o iViuidcfpic.

TOÍAL R$

1.2. Este nsi - .irnento de 'egisírr. ':'e pre^ços não obriga a Administração a firmar as
contratações roín ít Detentcríi da Ala, ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, assequmdos. nesta inDóte^e, -j. preferência do beneficiário do registro em
igualdade de cc"adições nos íermos '.'o oaréorafc quarto, artigc 15 da Lei Federal n°
8.666/93 e snr-c 'rPm--.rces.

2. CLÁUSULA Seroí CA ;M.[LíADE DO DA ATA DE REGiSTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ala terá validiele oor 12(do2e) meses, a pamr de sua assinatura.

3. CLÁÜSÜÍ.A - OA APi itL-IQÂü
3.1 A Cf., (£» alaçKO jOiTi OS íoroecedofes registrados, após a indicação pelo

órgão geit ■' ic ífej^Al v ue preços, será /ormailizada pelo órgão
Interessadu, /.k. ír'Aívh^^í,:! !.- instrumento contratual, emissão de nota de
empenho tie desoesa, autorlzcicílo de compra ou outro instrumento similar,
conforme c .-^jo arl. t2 u; 3.0Ó6. cc 15e"A

3.2. A aquiSição obedecere i: cc- veniência e es i":ecessiuaões do Município de
Planalto - PR.

3.3. 'J ouve;:;; c.í;r:;:e; ngOiCCcimente as especificações exigidas pela
Contratante

y: 33



CNPJ;76.460.b26/000l-1b
Fom ■ (4f: Oi555-81üO - Fí;': (46) 3i35{)-8101

£-inail: p?analto@planalto,pr.£^ov.br
Praça Sào Francisco de Assis, 1583
S575n-0C0 PLANALTO - PARANÁ

4. CLÁUSULA a JARTÂ - ÜO PKAZO. t:XECüCÁ.O t:. CONOiCU£S úã
FORNEciitfc f;r

4.1. Os objetos .íeverão ser entregues/nslaísaos somente apos a solicitação formal do
Departame*- o d? Jcrnpras do Munícip'0 de Planalto, a cua' somente poderá ocorrer
posteriormen.e a eiaboiação de reQuerirnento de compra peia Secretaria Municipal
solicitante.

4.2. Condiçcoc ra Pntrep; oí ^nlnvcs ce/eâc Sirem e Vt gi es/iip.talados de
maneira rrcc-onc:.;^ ao acordo corr: os neccos.cadcc co ivlonícípio de Planalto,
mediante ap. :cc.;ídoão de AdtcniaçfiO oe Fornecirre'''tc oi.- cloc.'mento equivalente,
em até 10 (dez, ' .as úteis após o recoF-Fientc âc meí>mc
4.3. O proüüto cotado deverá oCeoecer aos parámeíf^oo de procuçáo de acordo com a
legislação v-gf.oic e específica para o oroduc.
4.4 Caso fiquem consíatauas itregulo;idades em lelação ao objeto, ou mesmo não se
enquadrar n^s oociências nín'rr?s mcultará na não aceitaçã-i do objeto e imediata
rescisão do c. : ;:ronv

4.5. O não •' :n>n, loenío 6a oongaoão, ocorreia ern oenaiidaue, nos termos da Lei
8.666/93. As co id;i.pjeè estaoelecidas no eoiía! e seus aricxos viiicuiam as partes, e
nos casos ern o.,e se encorit-am ore-:e,-jt&Ê cs co ArJqc 55 da Lei 8.666/93,
há subsfkU'jCO .■o 'fs^ruíoecto do cc.'i:r.atu; tia .'■oima qo artiQO 63 da mesma Lei já
mencio!'ada
4.6. Alterações de qualquer notuieza na entrega das niercadoiias devem ser
autorizadas u..' -s'.Títo peio iVijníc.piC ce F^aír.^iíQ, rnedic-'íi.e so!Íc''ação oo fornecedor.
4.7 Os obje\o:>". :c,os. ceverec se-' i iovos (1^ linha) e atsi^der oí, dispositivos da Lei
8.078/1990 o:.-' 'TTd pfj de Defesa cio C/Onsumioor.

4.8 Os objefos deverão sei aco. ::ii(..:'.ní-j6os cor4V:i:a;e praxe do vabdcanie devendo
garanbr pKbova'.- dc- ance uansporíe e :'":sla!açáoi constar í-der-titicação do produto e
demais IniOínu^ções (ociqioa.í na íeqis .^çáo em \^!gor.
4.9 Qualquer dar.o oue v-er a rfcorref durante o íransporte co'7erá por conta da
contratada, OT-vrrü-.jO a ines.ura reijo! c ccjeic uanittcado o-. , aínua, caso alourn produto
não conespouJrí jo exigido ou apreíenie deteoos que .ri ipeçar'! ou prejudiquem seu
uso, a Con . RA ■ AoA deverá p-"o/'der;f;'ai', no .kszo máxiiric de até 10 /dez) dias úteis
contados da datu da n.oíTicação expeo':c'a cels Secreó^ ia, a sua substituição, visando
ao atendirr.fcnm nas esueciticaçuec, cem .oejoiòü da aplicação.' aos canções.
5.0 A Secreu.- .a lopi-rcltante pcj^jerá, a oaaiq'jef terripo durante esce processo, solicitar
documentos irc.vit -açoies '■eiax vas ous picciitcs ofertados.

5. CLm.L'3uíí.-.'^v bu.éftj %}U FA*VAíVikiN rç
5.1. Os paqameutLS 'jer-inenífes c orasente üCiíaçáo uar-se-ãc em até 33 Annia) dias
subsequeriies a ei/jega e aceiraçao uc jtjéLU, e rneoiarue apreseniaçâo da(s)
respecíiva(fe; noiuís; Tiscaius) e c.eviJam.eoíe a./cro.e-inade cie Cc-.Tidão Megativa de
INSS, FGrc; e CeíLidao luLojcc íviurMCíoa:. Aeca ccvíSiíJeiada o:.*:no Jaia ou pagamento
o dia em que consta» corno erniíioa a urdem bancaria paia oagamento.
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5.2. A COí ANTE r.V. íe. "es ro^i íoTííTí ") )•" í t í Iqi.a esa cue venha a
ser efetuad-' :^él: 'Setentora cia Ala. q-.ie por/entura nao tenha sido prevista nesta Ata
de Registro 5 i Pr? ncv
5.3. As drí-:.9r>:í--. com a aQ'j'S!các dos objetos registrados nesta ata serão
empenhadas nas seguintss dotações orcamenTanaS.

DOTAÇOES

Conta :* F'mrloral p'*Tir'írn^tir? Hí^stmccâ'^ de »*pf^urso
■■■ C; . 0.0 r 07 '■ ? .A102 r.OC" lyO. 33.07000

nr ' c ^3.107.04 '004 0^02.2010 V 00.30 00.30 00000

GObr:- 05.113. 15 1 r 7 10^' '■ ò 00. y; oc.oo.coooo

Ü06CG ÜL. "i 1 C , 'i .'3 432 ■!Í>01 200b 'X 90.30 00.00.00000

50720 ! 06 119 26 -'í??
f 7£i"' \ 206"' 3 ' < 00 7'? 00.00.00000

Ü0940 ^07 121 ^2 361 -lon-i ooQft
1 ^ ̂  k . w \y U

3 90 30 00.00.00000
r.'- •
o 1 . . 1 .. Ú  , A.' , "  1 -• 'ly.

, ... j < ... y- '\y * J \ -4 .C.vv3. 77000
■> ■'. '• r

W 1 -> • vy
,'■ / -1'/ -1 ■ ■.  -V
vy < . I I . • «.

■; 1 *■
«.yvy vy

•. *7 1-. • >. \.iU:
, t.v/ < . t- — t» _2 ÜÜ.üO.GcOOO

n t 'ía ' 1
U 1

11 7 1 ■ 1 -í •> O
U 1 . 1 í. : . • í.

'i'.-: -! 0«"lyi ' .J
1 Á ^ t . c.yJT •..

iiA» ?t' l 'JO.Jü.OÜÜOO
Ti-i . '•
•.y 1

•y v 1 o *i 1 O . 1 1 ■ K . -J •* r.y;. 'i l'jí t l' \ jO.ÜO.OÜÜOO
i'\ M Aw -lOy. o /

UU. 1 t
O •» -»

1 £L
''•■/i i T wCj
í..! <_> 1 . vy u u

*4
V/

Lm'*
v/w. GO.00.00000

:> •: ^
> V.

íifi lOw -1 r»
U. t > «.y

■J n 1
vysy 1

iTni-i -iiv}'?
i UW I 1 w

V
w

UM '4f*i
v/w. w w ÜO.OO.OÜÜOO

»'i -i úr;»'
\j ■ .,■ . f''Q 'i ''M •j í'l '>

•- »y
V Of \ vi :

c' v'^ • 00 ':'0.!"íoooo
'  ).í' "■ 1  y . T .w . , ' 1

• V A —• l'--'/
i  t . > ;> ;2 '  *. •3 ^  1 "'1

k. . .

•j.e .!/■ fy.ü
1 w . • T -r. V

•'t /I '■
í.-: 1 .....'.y ; VA. • O CVí ->''1

w . W w
'\f'\ '
««W. k^W. i^WWWW

••0 - A'.-!;. LnO .  ' .fc, 1.. 4.Í.
.• :ó C»'*' 1"'

2  w
t'v'*

w W . ^ w W 1^' W

'J.70'2'0 ; r. .•; i--;-.; 7 ?••' .'•'l .'í I »'»'";?.'
V  .y : V ... Vy' 0 Ot' V'*' f  rw*i

C'-'í>r:' : •  '-áis- Oi!. i/c'"A ,:-r:7?h :õ. • wA ru"i
W.WW.U W^WW

7*"1
>./ i —- ' '■

o,-. íf-./r;
»»,• v./

'•>rv'" ;m;:o
£- V V . . w' V :ò Ot'> or»

V W . «r U > to/ W U W W

72 ' :7..' .7.'., t.2 ' .70 0'" ,:"0A.-: ■> "  '• '•• . •'•.■'vCi*.
- . . .» V . y . V Sy •-

1  • 'l Oó. -b - /<_ "AO' 0'
'.j?*» L'* !"•(■•. ."r"- rvi s"»*!!'!

W U' . W W . V W '«/ W W

6. cláusula ;^E:xrA -1)0 coí^ ^ da exíh':ücãc í
6.1. A f-sei:Jzacão

da Secreüir c ? Umicipa
Uca /-.ici uri í-.c;-' .

IE . <1' <

• li-.v í" "c-COS seiT^

^:i'e C:v"!m:n5f;d;"íí^T?:., noi-Porme ve
competirá rüi as dúvidas q;je s^jíc rc r. r.c oltc,o da exeo.
ciência à Ád.rP ^raçao. bo ? c,o r:? :■ enrreria do ::b
do editai.

6.2. A tísn?;ízaç3C de gue tra.a este item r^ác exclo! r e
da fornecedora inciusive oeraruo terceiros, ocr quaiguei
resultar;te Ct; ;n.;.,0; :0:ÇÕêe
qualidade ir.íeo..-/, e. na V/ i s ^ 1 ^ .ci (Lcá. '. ( i|3'I kO^ L
AdminisbaccU- on de sv^us -r^gerues e í.iiepobios, uo coniooi
n° 8.666/93

£'c.ca pc" ropresentante
m. : fie r-rfer-3ric:.ç. ao qual
iç..hq ::.5 Ato, s de íudo dará
5i K : dc item 14

■V, reci.z a respfmisabíüdade
'ireg jícrbade ainda que

•r Credo! 'naoecioado ou de
C0: :esp0tlii<ál;iliüade da

.K.hoe coiri o o-rt. 70 da Lei
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6.3. C :d Ata df ^.ícid- c uõ - cfu^ j í'»ará í 'íti -çn s\x p cj io todas as
ocorrências 'v.iciCAi,!adas com a execução da Ara. oe r^egisrro oe Preços, indicando dia,
mês e an:. der corno o nome dos ^unconários ovenidalrrienie envolvidos,
deternninanc; n vor necessáno á reouiarizacâo das y^\^\BS o-i ceteiíoi' observados e
encaminhar.cio :s apordarierViOs á £jtor:cade :ürno£ra,;,s i-'aía as picvidências
cabíveis.

6.4. Ficarn credenciaccs pe^a Administração do IVlun-cíplo. pare fiscalização da
Ata de ReQisxro Preços, bem ccmc prestar toda assistência e orientação que se fizer
necessária, ^o.viòor ivíín tiv oi.l « 'lit poíc, cr ':"^ n 6.*p;i-:í-'entante da
detentora o< Ata. soíiCilar a cotreção everitu>/s ialhas ou irrequiariuâaes que forem
verificadas, ol ;^ís, se não sanadas no |)":izo estai:eieo'(Ji.í. tenão objeto de
comunicação i.. a à Oeíeiiloía Oci Ata, jierri CrO; cor - o-^/Jes cabíveis.

6.6. A 'iSca'!zaçáo cara cüníprmc:OíO na -;iOsenlc Aío noi r a te üa Contratante,
poderá ser aite ad?, o quainuer tenino mediante autcr zaçáo e pr-iterior comunicação
à Deteníora oa A\ta.

7. CLÁüSiJLm A^_£.íaAÇA.0J4AArA
7.1. É v'ecv-rd-. ereluar acíéscjncs stos oüafsciiatfvcs ruado'!: je-e ̂ ':s de '"egistro de

preços, íncli!SA'e o de ooe .rida c ^ - do sirr. CB oa L-: ■ - fr;)óü'93.
7.2. O 'Oríy.' ̂ 'eqístordo ooreia se;" reviió.j ler;' ic,>..s o.r' "c''' tio inciso II do

caput do ar': dP Co l ei iC" 8.66d/CC, üío úBcorieaoia cia evSi lua, -eciução dos preços
praticados rio -r^eo.aoo ou de ía+o oue u ousoo dos bens rogistraocs, caoendo ao
órgão ceíencidOO! promover as negoci.ações junto aos fornecedores

7.3. Qurvf.C' ""' o oreçc i'-ic!nln".bn''C- ■.•-fiiotradc por ir!f-'t;vc strocivec ente, tornar-se
superíci :-;c i -iBvC cc.yiccdú r.o e;coor o c:coc ccrcnc:'!:;:!'.;' d.^/.crC

7.3.1- C.)!V; ar o romececic ví^-ando â redbçáo no preçus e sua
adequação c;0 or- tijudo |;el:/ ríVtírcHüc.

7.C.2 - f-u.sCôdc a ."ieçotiávêo, ''O-s-ar ci ■VinecBdo. df; compromisso assumido e
cancela- o a-q;í?'rc, sern anltcaçâo de pe^^aüdado-

7.C.3 ' Convocai Ob oeriiais iOinececo.es visanco iyuai oportunidade de
negociação, obse-vaca a ordem de ciassiíicaçáo cfiQinai do oeiianie.

7.4. Ccon I c oreçc/ oe iriovoc'') -xmr^i-se snoBric-- vr.r ,,. f cCi eg drados e o
fornecedüi , n-ociarct re-quefinieuri» cjevidainem.c coríupcxao.c. ló-o oucl-rí" cumorir o
comproiTiissc, o orcao geier-ciado; ix-ueió.

7xl'.L C'r.!i7'ücai o .o.niecedo: -.-'^cando á neoocxçHC ce Ccíc.-i e sua adequação
ao prateado rne cano '.os uncios Oc x' cc iroso b cc .::íplí-co ari:. 66 da
Lei n" B.6oC,;A3, rjiiar-Cfj ;';ab ivo' , paru -eveí o p.i-eço reoxxrsdo em razão da
supervensència cie laios imprevisíveis, ou previsiveis, ooréiY: de coíiseqüências
incaicuiavers i 'r*.3roadores uu ;mpedid-'Os d-í 6.v;ef;uÇào do ajcsraoc ci.'. a\''da em caso
de força ícc. íO' '.v.c o..' úrx d.c ':.'"Ç;c-ot.v. ccn> :p.::'ai tco áien econômica
extraGrciPár.;-.' e ô.xvrícoin.rauícü,

7.4.1ff. Ca:.vj i-ivir^vei ou iVostrada a riegocíaçãc. i^berar o ío-necedor do
comproiíiioS-j i-íosuniido, casr.' a Ycacác cotjr:^. rimes oc peovjO oo ''^or!"ier;!ftiento,
sem apíioaçãr, ra penaiioade se cornümacio a roracidada aos ír.cti^cs e comprovantes
apresentadoo: o
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7A.3. C ; .^r os. ei' i ='r '".'ir.-uf ('upí ; p:,n hís íur,',* 'ni i! o ;r *'unidade de
negociação í., •-;ab;v8i.

7.5. A ••:• c:e -:Pdc de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar
as alteraçors 'u' idas na oíí-^nilho arresenrada aritericrme^^íte, demonstrando
analiticamente .■? vanaçãc ti os nomponontes oos cusfos aevicar-on^S'' justifcada.

7.6. h:-; .í.-r.i"Sr fio pedid.n de re\'isa'-. . oen+re curos a Administração
adotará, para venficação dos preços ccnstanies dos deimonsírativos que acompanhem
o pedido, pesmjisa de mercado dentre empresas de reconnecidc oorte mercantil,
produtüias e- .o oomercjaii; ■ ; ser .eriinal; ue ^ .<( : ■<; i :tcdv devendo a
deliberação, ae"mri;r:eruo ou indefenrtieíVjo da .nriemçáo eoiickada ser instruída com
justificativa o.. .-^stA íua do cnié-rio e r eínórla dos :-specdvoi. jornuios, [jc;i'a aecisâo da
Administração prazo de SOíltíUla; cia-i. í.uti.u.s os nooornerron'. utilizados para a
análise ao oeoido de levisáo oe oroçoo- se;.'ào ceviOcurier.íe ejp.iados. iuoncados e
numerados, .'ouou parte mieyranífc tios çiiOca:jSLtci s.

7.7. E; veaaüo à Delenicia Ga Ai;a iiUenornpei' a entrega íjos rriaíertais enquanto
aguardi-r o ir. '■ ' - no proce-'^:':- cr de preõnc esPvrion, õiirCv'', sujeita às
sanções preveos^- "ic rrdiíal o-or.vcca.òõo, sãivo a Mpótose tio l.oOioçüc. 'ornecedor
prevista nestr Ara

7.8. Nc". i iaver-do exiío i '^;. negociações, o ó''yâü gr-itei^sciad-.) tievorá pic^ceaer à
revogação parc.Oi o-.i iotsl òa Aia de Kecisiíc de -neçcs, nufcían.e '.'ubiicação nc Diário
Oficiai dü \i1uí !i ■o.c i-i aooiar as rr.eo';ü.as õaoi-.ee: oarn ooLençec oe c-onfivação mais
vantajosa, nos 'ermos do oaráy aío uinco do ad. ;e de (nyc.reto 7 892/13.

7.9. E o pedido dej;fívh^ sfe^tü retrósAvo
7. 'Ct. 7í,.:j oc.\ie ■epui ■ o. "-eimrío. d'. d.: orvatavac. saivo nos

casos previsv.s .
?.!1. .'1 i".a!K' quaiduer í.iterTíçao, o cvgão pereriniatiívr encarnnhsrá cópia

atualizada üri .-va cie Registro r?';'.' P''tíi.'Áje a-.ic óicAioy particioarívae ic !iofi\'e'

EL.QkAy.§kir.^...;::tiJõAtiíl^.AÍÍÕ.fcó\!tiíj§!Uí:!í1.4Mrív PQ R.ti.GjiÜlãOti8. . O 'omfjcfcdc' terá ^ seu regusi.ro canceiativ pci despacho do órgão
gerencmdu: rcjçurudc „ nc ccCuc/t .j u cm-jc, ceúmc :2n": pcc^esso administrativo
específict:> a-?':;":'' ti as iiioói.os^ee loas ;vj eciiè!, •.ç.'a'''C:c.

Ba ,a Rao cumprir as condições da Ata de Registro ce Preços:
8. Nã'0 reitic' á 'especru^-a ogcs de .:iYípcn-'iíi C'U in-sirufien-o equivalente,

OL não C':Si!':ar s /-.Lá oe lie "Ceços, r?*! p. .-:zc esíuceie^cidc ,oeía
AdiTi!P;sú'"rm.3c. sem icsvificativo riceitávt^.!:

3A.j, Ãcuor sem,CO pcv.:. ..: ::c:, :ccicc.c ;V no canafco an. 87 da Lei
rP 5.'566/u:v cu íYO ed, 7- d:- .ei Ilí-ÓPO/O;;
6...C O c.inceiánTiento c-c leg^ctro oe ciec.os occit.''á ..'c^Yrmn' O'..^ íeR* srpeivoniente

decorreme cio c.nso lonur.o ou torça niaioi , que preiuJique o CuíVip.inienío da ata,
devidamente ■;;orr'pio)vados e iustihcadtjs

i. ro: razoor- ufe ;.nh;.ess^; púti-ico.
B.2.Z. A petiiüc 00 fof nececoí

.v.aiç. -cr dns 'cccí -jiC; sc^tc, o crqãc :crn,ic;ac!or comunicará o
cance<ar;VC.ni.o no i'éçíst'0 c-u romocecor .^-os cqács oa.nccoánies se houver.
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9. CLÁUSUL ,. ̂  jA - D Ar fMFlA:tA5 j A 37 $ 57->i-íC0>FS N S ~n/TiVAS
9.1. Coi .letf- A^açãD adm!nistfBt'va, a !5ciianxe'/*dj^!dicaíei!£ que, no decorrer da

licitação:
s.) ,vA'- i-tirar a nota oe enipenhc ou não assinar a Ata de Registro de

Preços, quanoc: onnvocada í^enin. rio de vaíidaae ds rroO'''Svo'
h; r p"os-:ir,tar docn.Tient.aod''"- fassa'
c) Deixar de entregar os documentos exigioos no certame;
d) Não mantiver s sua proposta dentro de prazo de vaüdade:

í; vic-ii -ete: haude íiscai;
g; 'Azor oeciaração foAa;

•Ti,' • ã)i'i o retarcitíüienio /a. execução do c;en:i;ns.
S.2 - Se»"*') |;>i'eju'Zü íí.?,-:-; demais pe;!a'iu£des orovusl-vu ''.u -egíslação em vigor, a

Ata de Regrcr;. J,-:? Meços que se quiriar iuudi-npie.nte ou cuisi ; jstifcativa não seja
aceita pela Aorriimstiaçáo, esiatá siujtííío as seguintes sançõe^i cumulativas ou não,
conforme e-lso ; a le' c:e

9.3- A ca Ajo i.rír.íerne s.arã ap:ic.3d::. '.ci.i; U'., carcia^mente às
sanções legaa, a üaber;

a) Advai:e:'[0ia:
b) Muíía riüu ■;;i(su"aiiva. oraciuuveio coitiurn-e :;! ;j in''ca.'. e da iníração;
c) Susoir: >^'ão "e i-poiãi ia de oerr.uruaoáo eu. liciiaqão a üuptídiírieruu cie coíitratar

com a Acinüüis-.reoàc env.ssão de oeclaiavãu de íCioneiciade par.^. licilar ou contratar
com a Aornin.straçàú Runilca, peio prazo oe aíó A/ouco) anos e íudusáo na lista de
impeoldos ue i.»'. ' ' ';'-; u.uto aa i n-js. ' ia,* ■ /-.• '. .oi taa o*?' r/.avaru"', : io rv-raua r; -j',. ;t jn.'o cue*

Ccvuuou.a deníio ca qra/.o de validade as; sua p;opüs:^;, nao assií.u! a Ata de
Regist.''j de ' eçot;

2. ueixè' '"e entíegar documentação evinid? edAn' :
3. .Aproíiorilui uuqumei íbcào vaisa
4. 'nnséi.' ! o- 'ei.c-:;*ciai ';Vér:iO da éxscu.vãn ■•Je seu 0;v>ei0'
5. Não C!::!;!Í!ve. é propüsla:
6. Falíiar *■' •■ '^-uioaí us e<!:'^cn;'',::ao ub Ai.a oe Reoíãjo de rrevoos."
/. I . .r;';' -Ce oe ViCjo .i -ai.v'
8. Fize; víeciersção íaisa c-u -wünieíei f(auae íisca:,
9.4 - A íiexeouçãc contraiuaí, incirfsive por atraso miustilicadc na execução da

Ata de F.egiswu u.e r-reous, su;e't.c:íií? r, 'jeteu.iu.i u ;T'uki; de rr.cra. uua se^á graduada de
acordo c-OíT; .v q-'ãv''!C'ac"e da iniracà''.:;. 0..íígí-:-c;c. cs 'i'eq.i:';'ifís ''.nuir"-

a) (Jf.rnerioc alrasí;. ou vác :ea!;Zc,ção cía euiregc' objeto conforme
contratualioade i:'jüstiO'.;ado. a L-^etentorsi da Am iucidiicá em m .ili.a no 0!'dem de i%(um
por cepvOi ■/Oi',;'" ,:oiíi' ce':C'-:.i:v"--u cev.*' í.vrtt-''',-.,' -'.ia c ;'" cia .ia atraso na
entreca

o) 10V( .'oez 00.' cenio) soore o valor cia Ata de Registro de Preços, em caso de
descumonrne ic.. (u;:-;! da Cí.cidacãc. !''^c:us^-/e r-o de íec.iso cio yoiuôicaíáfio ein fiririara
Ata, ou olnUe ca nipó^eíe da nepar-se a siou-ar o reicrç: ou ..s^.çãc!, üeniro üe lOidez)
dias coriitítios da aiu sj.s ••'uoecdu,

C) lL'5c;jec' ncr ce:'io; sdore o v/aior ca Ata de Repisoc ue r-revu por iruVaçáo a
quaiqufc^ cRvjs-'.a c-j oonuiceo rrd /Vtic épi.curici e-n ..icioic na .■ ív'r'ii obudia-

I
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0) Ü,3A(. -écirnos i < £ n ( Oi i .ití : •/(( jt"; in".> ia i í üíctjú, sobre o
valor da par^e Jc - : i Pecirpento oo objeto;

e) 0,7\'c! íoF' :=.oinioí: oc oento' £.-ob;-e o '/aio^" d?" paite do T?rnec:piento do objeto
em atraso pot' dia subsequente ao •"■iofTsimo;

f) ^%(doit 00!" cento; sotp"e o va-or ca Mta de ^epiSiro ce Preços, po: infração à
qualquer cr-oc 'í ou c-onciçáo da A.ta acjí^ce^va em con^c na '"- '"'ricAnoia'

g) lOoousez pu'" oe;'ito1 sobre c v^alcr tota' do período de "'genoia da Ata de
Registre de Pieços contados na úítírna prorroqscac, no caso de rescisão da Ata por
ato unilateral cs adiTiinistií >:cC. moi - acc po* OLlm a. , i ia / ic. garantida
defesa prév.a indooende/iíemeíile das deirais sanções Cíihíveis;

9.5. P.,:u c u;jücação 00' oensmiades ricvisr.ic secão ievacas em conta a
natureza e a , .i/iLiade ua laiia, oc r:' -e\-.iW.o-\ .do'3 odciricoc ccm a Administração
Pública e a 'e'r'!í:!dên«..ia na praiica do hIo conro^me disclrniriado a seguir:

! > AÜV'„r, : Pt.MCd./-, r:oO.RilA, coiv: „. intuPo de- rso sori- o comportamento
inadequado ac íiccaníe evorí Oeteníoi , senoc caPíveí apeíias ert foi as íeves que não
acarreiert'! graves ' "inrMo co.'.

2)^Cor:byi'^en' t!'cí'.C'S j.j.riini.sr.rTit .os ao oonduLas prcíVisiâs í.as Leii^ Pederais n®
8.666/93 e ouu/.jíí. assim como em oecíeío ioguiainei Umío! do preoão sujeitando-
se os Í!'i!*ratO:'-js ns ^ jf i-n.sçoes c-'r;a!^, çoimnnca a ore^io e afnuia üfc.et.c. erri pmcesso
admirdsiraiiv.j

Of a D' .. .C;- c.ií.» çe refere e^\e :i:sm não 'Oipevie c;ie .'V.J:r,iri!síraçào rescinda
unilatei'aime"vo o comrato e aoliqije as dernaiS seiiçóes cevi.iíia^, "'ia >e:.

a mnira, aplicada apóc- legula: processo administrativo cem, descontada da
garantia do doVíMÍor da aía ia'cs. '

0) se o .'arm ón rrMdra excoder ao da paryr-iia presfada, aiérn da oerda desta, a
Detentc^-a da Ata iespcnderá oeSa d^erecça o le smá ;m;c:>:;iada dos
pagamemos e -^c-m.P-neídcr' :evu'cs pcia Ad.^-inisrrat^ac r '/ ainda, se for o caso,
cobrada juci-::ia;^ienív?,

6; t\9L \r: iL( c.jo p caicOs pararma, ü A:i'';';ne.Aaçúo se 'eseiva o di-eito de
descontar C".' pa.^a! "i-fíio oevioo s, detenicra *,ia .é.s *..j '/.a.icr de qu0'quer
multa porvents; a ''np-.eda, ^

1) ás -TiuiU-i.s crevisias "'esA' heno nár» tfo»; ca'á'mz conioopocitof"'") o c seu
pagarMenro não ox.r iira a deienLOia oa Aia oa resooíisadi-ída':!^ por oeides e danos
decorifeiites í.^dorrPéó cc-n'''c-"' ,'J?:'S

8) serão cjuidos coir: a pena oe susceccAio mmí.c. :Ard; co o. níc do cadasirar e
licitar o inipeoünento :ia onnAabir 3 Adrnioisiraodo os qiie íncorrei-em nos il-citos
previsros nas :;:síj.S:çoe£ isgrvo cdadac.

o; se:.-'f. oC'0 a 'oer':3 je cecieraça'."- oe r.nidoníe^oaoe oara 'icilar e
contratar cor- - admimrrtraçao enquanto perdurarem os motvos determinantes da
punição ou aié que sers pcomov;ca a íoaoilKaçào peraníc a .^utocdaoe competente
para apiicar e pcirAo, os que íriconam em ouco- idcroi; prúv.sios ã-r: c-

10. CLAu:A.u„.A
%'cr-n;e V .-cencv! V'- ceou oonirataç^m, ou :,rei,,cs são lircs e ■feaíustáveis.

llLCkÁü^j^,MC^ OBfejCj\CúciS f'ARTES
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10.1. São oh: da üeientora ca 'aT--.'

10.1.1. A dc. ' òa Aí A ci-r-vr; c;f. " -r. p-i, 5rtes no Edital,
seus anexo^. . .:! [íioposta, ay:?: ir' "'p>: o ::."i:.' 'Tixciiiarc^nTr-r.'".:! í:..';US os riscos e as
despesas cef;o;-.\-?r>tes da boa e peAoxa sx^cupã.: dc odioi:.- ai.-ca.
- Efetuar a octrcoa c*o objeto er* paóoitaíf condições corfoioie esoecdicaoões, prazo e
local constafites no hdiíai e seus atoexo?, acompanhacio cia respeoliva tioia fiscal;
10.1.2. Resi:)ons.--í*)'ii73r-sc; ovion:? víi.ioi o jaí.üc. vdojorrentLc Jo cciirAo, cic acordo com
os artigos "i.- '3 :7 a 27. dc CóaKço da Deresa oo Consumidor (Lei 8.078, de
1990);

*-^uuouií-». '.c^paioi Cui c..i> oLicio c;'Cp.'..íio<3o, v"j pioiic rixsdo nesíe Termo
de ReiciarI''Iu. C/ ■•..-or!! avanas o., ooiOilós,
10.1.4. A note:'!ío!o do. ,AT.A deva .".ri;* çí;irnn. ' 'ci vocc a imtalação e,
havendo c::.'7'nuer erro na ins+siaçô^ nn dar.c nos cid: ?s. reparar a cbra com o
fornecimento cc ; ovos on di lo: : deri iuiri) i fec) - m .n ts , " jo ren oualguer
custo.
10.1.6. A 6f "Fon cevei a se»" leah zaoH t ie ecoi oi.» -.coni a ooa récnica: onde serão
verificados por se"v. jor designaao. se alencern n discosto ern editai.
10.1.6. Respor!sab'i!Z'dr-se e ãicar ooi üi-aisone'" taxa.s on er!iüM.>n~-ei'ii:os concernentes
ao objeto iã . 'reSír^- fe licitação, cé:r cornvo demais custos encargos inerentes e
necessários s^uící ocímC Cí-c. oxecüCc»\.' ooriçaçceo .íosji .
10.1.7. íViciri.o' duiucie locci a oxüc.jçao do coniiatu. eii: conicâiicciciadè coni as
obrigações cr: a^ci áss>.'iT < :•. lccs ? j . ""•.c oj -ic jr I cf*ü .f t c. v cjaliílcação
exigidas na iiçitnyâ ?.
10.1.8. sfideji c -renieTieíiie uc 'jceBoyõc i ?d. !j:i v:a;õ: io oa n iuaiidâcle üio(s)
ObjetG(.S}, ip.; -se ■ái .'SlM:.! '' O' O .-'I :\S jefni' ';
10.1.9. de :i3 deiecicm 7 - c "A o n-c; dos equipamentos de
Proteçâc lt!CV/.,c..:>! E^^i a de í'':0''fri.sç Ooeriva - t"'.. cos ^■j!'c'onáoos gue
execuiãrã'C* C).s .cei '"ços, .'Je .ac(>roo e ieo!.ctaí'..áe '>^!i5er've. e'a resDonsável
pela seguraby : c inesrr^o c
10.1.10. A oerenlora oa .Ats se resocr.seqii,zeiã tcuciè as oespesas reiacivas ao
paganier^io '. e ceus emoreoadcs 0'"-arp.''S ''acciioi.sc^s. oiecídecciarios, bern como
imposto e : iCioenies Sv^ore o n' e:.e! itrí eoniiaio, uiérc .ias oespe^íás decorrentes
de mão de o.j; :;í .faí ^spoa.-;, aes''.;i;a:íie!i e. r iici; - eci íça.:» .ics \~ materiais e
eguipa?: ea .es 'ocno s:; cj; '. o; ..a ca L/eLe.": jra, assim cíjc o ds ..'espesas refei^entes
aos segu-Trs, .:e.í! corno vr.j o:. ;.vs ^.:.v;sao' - a lemeõ;;:- 'os. -zndc a'i'ca qcrsua
conta o pãç&i . ei ;iC '.icr C'*:"" -ji.sc;.e.' ■.cs.- .! 1 I••' ji ' a"t' •

'50.2, dão Ot dgavdfiè .io CcrAAonto
■Kl.2,'». ^reíná: o pagapieiuc aicSiaqu,
iü.i.A 175 ; ;eterm'C. :ia oc c.mdl ^ces Mec.e^-Sc.'''Oí -i' aouio: ex-scnção do

Contrato.

11 . Gi,AÜI;í. Ls- - ^i-?BQjAr^TRA'VAÇÃO
Paráo.LüO üoiCv; - f-.s cc^c^s-ieocc.cee .teséSi.?' e; jes;-.* ecíií!ai.C' o.evem ser
feitas pCi es'. ' •■'O o eüVsaCii-:':. aira.-ee oe c^ifia /eyis.raüa ve piuioceiauas 'a Pieíeitura

3 o A ,
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Não será a subcc-ntracsí^ão íoíai cu oerciai para a exeotição do objeto do
presente cxantra^'-, .

12. ClAUSULA OECAMA TERCd-RA- DO PORO

12.1. Parp as questões decorrentes da execução deste instrumento que não
possam ser csw ; uus acmír ai ol jz.- nz\"\'i-i Ui. í ele ío o \(.{ü d;-; Ce r 11 ;â d t^apanema,
com referêi'C^a a qualque!' CLtio por meio priv^egiP^o D.;e seis.

13. CLÁüSÜs^^ .iE.CiftfiM CíüAHTá. •-
'VòA... A execução :ía Ata do RoçireTo oe '\'5C"S- bem oomo cs casos nele

omissos. req'j'ic.---ie-ão pe^ss c'áusuias ooniraiLalf ■:•• ^ihoc ceceiros de direito público,
aplicaooo íooo. oup;euvorr;o-r;ro. oo p. incipioc da teoria gerai oos contratos e as
disposuroes Ce eito pr;Vè-ic py.'-* f.-o adiqc 54 .-c Lo^ ' '' 6 o7o '0Ç coírioínado
com ü inciGO xC Cr- arí. 55, jo tv.esmo Oípiojr.a leüOi.

'i3.2. rcY. oa- e /luegraiue ciesia rua de rttíq;;iuü üc neços. áp!«cando-íhe todos
os seus d^sçosiíivo;;; o edita; ;;o er?íido Prssiípr^ítí SRP C,?S>'2021 , o seu
rAc ri<2' -'/i . .. •* • - !•< .1, -'.'^ ^ y I. I .I  I 1 . « , Wl r • ^ ...tji V^t .

'83.3. Ax da Ala deverá: utaiu^er. ^uqucno.; viooiar o rogiatío oe preços e
em c'jr,ip&t;b!iiJride c.C'"' i? opri.aoòe-;: p-;; oc? asLumiuas, íocas as condições de
habiiiiaçáo e quaíiíioaçâo exigidas no -^reíjão Preísencíâ^ áR.P v*A <!rio.'20:í: 1

1 .C.4. Po;-r oi-e új-' :;-i 'c-vOí r- ure^ent-í uí reçi .ri rTeceo qua vai
assinaoa pe.o r..'c:.íe''4!ss!mo Sei^hOí L'.'!2 C=r'o< aop^ Municipal do Município
de Pianaíto, u pei-, (a) S;,(at —, quaiiíicado prcainb-.fíanrenle, representando a
Deter tora oi Ata.

;"'dn?.'7r rK . .. . de 06 7021.

!..I..!Z LrinCi-

iJrsftíAo tVIunkúij&i

Dstent;):":^ ca Ala
Repr-sft.ntenre regaJ

3o 41
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E- mail; pianaho@pÍanaftG.pr.gov.br
município Praça ^São Francisco de Assis, 1583
P_LAi>(AÜJ3 85750-000 PLANALTO - FATANÂ

ANífXO V.F'
PJl!«N .'"A OE COMT.^AYO ÂDIVSíaIíís FRaíLVO N° .,.T20^?

PREGÃO PRESENCIAL N® —/2Ü22

CONTRATrt.S' . L,. ?AUNICIPiO DE P'LANAv.LTO iunTc:; de direito Público
Interno, corri sede à Praça São Francisco de Assis. n° '1083, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/C' "T neste dev-damcote ^er.reserínro -"■'^efcíV Municipal,
senhor LUIZ :akí. OS BOM., eüi pien.» Lj ue .-jet nrionadto e íOnções, brasileiro,
casado, resr ' T- r do-aicíiia^T', rs-;'.e r'í:í.' ,";i,'íi:i»; .-'Traíco. TcUido do Paraná,
portador da Tenoia de ídrivcodcL- P.O íT r>.896.67-:. - ! e do CPF/MF sob n°
747.491.029-2U
CONTRATAOíi; ^ devidamente
insciila no Ut\F\. sou coivt sede â

,  na Cidade de , r^esíe ato representado
pelo AdrninisLaoFj o Si a; , 1: ai^iercfa , comerciante,
portadoi i^a^ .ih Ko n.'^^ e òc C^PF sou rc''
residente oomiCilíadOiOí wOi-íoe de

pelas partes contratantes, fica acertado e aiusíado o presente contrato, que se regerá
nos lerrroa cr: c;' " 2 B36/9C, de 2" d*:- jicho de. 1^9" asrcn ocmo pela.s coiidições
do Edita! de Pregão Presencia! SRp —■/2022 oeías ciáusoras a seguir expressas,
definidoras de d:;e-os, oòi^ioacões e resrxinsebilidades das pades

CLÁUSULA - OBAFTO
O objeto deste oi^rratc é corEiot^roo c!c erri^rcsa visando a aquisípcO, instalação e
reposição de >, iics temperados, vidres ccrnuns, espeiho, pontas e contratação de
empresa p?i:" è. uredida oue nouve-" necessidade, o lorneoiruerttc. insíalaçâo,
remai lejame.i.o le-ioslncs), becí cjinc rr,a:iLíe;,;;:iü ..iv cocui is, com
substituição de . cassa e juiccne nonfomve necfcssidaüe destas .Se.eeianas Municipais,
nas conoições nc-Las nas ^iHJSu.as a sag.jir.

'ITEi^l cc, OtUEiO - V:qc i " -PREÇCnrREÇO TOTAL

i»';- I01 A/jdfO' 4i 'ó, .••. rrurc cs' 13
i^no';)'- )' cv ■níd^ ; |

02 !L''idrc; dmo"- comc.rnA.co 'nco.T-^- 65 ■ F
'inc;.j;.-rr ,c -v;v!ação.

03 yídro oornum. Ü30. lUinê | 65 ' ' -—-j--
■ j iCiu.Oa ■ n', :V.

04 Vidro 4rri'ri émpeiaoe. üso, in.cc-or 62 Wi-
!n:l:;'da nstnlaçãc.

05 V:ds;; q";. :.', fuT.e 52
íitcii/dc ■ ■ .sTíYvõo.

J  n
12
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lvníí^JiCínlo oe

ti ni*'** !3 «""í. ffr f"v- 'i*^ S ■'- »: 3 «*«=" '^■l-Wfi a * lí-íf^ Ê K » I P O '5 á f>» ^I  %éf k 'Ü § i g l! tíJ? í»Mi 51 a
\.. 'ir'j' O \ ''r-. 'OüC ■ ' '.;

•' : *;) 3o;j.:^-SVjC • fdV. \4'Ò] ?jÍ'5-ò"!ü'
E-ov*h>(Íí: pianaít?y^|>jaiíiíto,pí-gov.rir
^;c'Çc' OdO '-'fi»'!(;(SCü AsSiS, ?oo3
Bo! C'ü*00l' i'i.Ar«<í-t'.! V' i''ARAf^A

06 jVidro 3. .emperaí 1 s: n. :j\cr ^0 V-
;ínclL'c j >- ^rd'''Ç3o

07 Vidre ; - , .-• 'npe''ac'':; iif "' \ - ",4 r- ■

!nc!üM.'ci acao
08 jVidrc Pr-rr; . temperado, liso, ioco o:' ' 'b;V

jincíütcíh };>.:a!açao.
09 jVidro Brnm, temperado, iiso, fume. 32 )  :

Incluic! . , ..iaçao.
10 '\'idf' i -r: 1 jfnperado, Hso,

inco!-.- " ' . a
11 Vidre iC ■.' . iereperado, liso, VíTiâ. Oí"^ ir ? — - - -

■'nciuVr ' i.síamcão.
12 !:: tipo de co.vsr.

materiai n-not?- ^.'Vdrx ternoerado.
inci^l'? f dr v;c'r^'

;>.ojc.n diiü.a
?,?0 : ■ Vo *--!e'e'"íst!' -'<ç adicio-ars.
ouairtj i>er'(.5u ciurjfe Uací
ouas cor . ciOeríura. Kit íecnaduii;;
A...»../! 1 1 Í!.-.- W ,.<! r,iíl o C-Ttl aluíTliri!',.• OO:
•:'ü orn, ifiiho €jí'\ aiurrdríio na co!
üia. ioa com iodas as veríagei is, em
aiudíiiMv.' ■ iC ijes.iUi ia*» Cc'!;: st:.'! .
úe!Íc.í:_ iU' ! .,:;. v.;.r'-ra^, AcCfía
deve 'ò!-.•■. ■ x-xjvii V-A.v ei'=
nDCcl! li : ■ " 'AfC DO :.i ;7i..i "iiC!D'C.

13 Aj^.!íí!: ;^:í de porví, doo de core*, ;;

vV'*:. Mitipe): tempera do.
'nco;0*. eopeaipire de vidre
Vip-er í/^êr -. • 'e-evr-v f .POer. i
.í,'fd r~" o'RC7Br<r.ti>>,í:ã rdtC.dMcitio;
'./'UcilO lOiOt: -, ">í:7; l..i,,.i '1)^5 t:
d da.?- r.oi-f; abertira. Kd techsdi «a

. V. o, ' 3 Cir . tíii.irr j de

jL' Cf'.'- "'cd 0 ei'»': aíJiPiidc íd-. CO:'
01 "jii K.f r. '..i.) ]i iOiJ.dh- áci T<i'í ágej i.S. BITl
c' i »uli!ií i("j ^3<.r.a-;;cií':aS dcj;':; S'£ ..i

v ':; icíia. i"..' » i»'. . . ri.:! ae;' i ■'. . > j ') ÍH

.  •": >. . . f .T:

tj j',' - i : LÍ!i..Jn. " ^ >. ; ., ' L'." 'C.

14 Aoüisiçaa ee cã"> . 'i de da correr^ IJN
''.aroria^' -, 'c'".i o.io- '9)c temoerpao

'ecí?-'"!'. c■*£'-ac '"^e «''d*"-"

tPmensors: larcum -irijr^
.í 40 f T '■■•-•'n -r -ifc ;'■ •'•""'•••" • ■ .. T.<r w > i, »vi I t .j :'w' .. . . V o.

O/J'
'" tí077



|í^" "y ";^- ,.i^ .»-<

yí-AftÍAkXíi

CNiPJ- 76.460.526/0001-16
Vr-,c (' /i! 35;)5-8's00 - Fíií: (46) 3555-8101

íi-frail: planalío@pl£nalto.pr.gov.br
P' •■•; i São Francisco de Assis, 1583

"i.-T-cO-OOO PLANALTO ■• PARANÁ

lo.u^Xrc "enc5o {

jdiiaí (,v?n; •- *Tü^a. f'it tecnadsjrr^
icom :;: ''S" em au-nr-i'>.'o de
!30 orr. '• ■• o aidminic da cor
jbranca :;Grí! todas as terrag
jaíuni, O'"?, r ecoosanas para síl,
jperteiro fufioioname ito. ,à ooil-í

>' ! I !• ■ vL'Ir 50 a C ]

jiOCai d-Ci,. .J.-C p6iu sV! .. í C 'f. : .
15 Aqüis; -ão .:,r oorta. 'ücc Ge^ oome;",

mater :i\ •f^ã: o Dlíndex terooe^ aao.
'•ncoio; , ...essLira Go vioro; í ;. ■.: ;i.
Diíndnscr irm^ora .^.20(: ;!. a iira
2. 16 om ma-rtoterisTicas adici0f5a:3.
Guatro reinas senão cuas fixa o-
0"U2X5 r.;-; : O'' eiV.ra. Kd ::r;cri tj

M - ^ *-0*' r-- ^-«1, i sO .,.r , V.,.. . . Ctvl

dl' Oi ■ b:*. aiorídrrc r<z r.n»
o-a. ic.a o- ■; 2:)oao ao ór ragerio. em

i!ii"ÍG r eccíosafias cia':» so .i
loeiioito ';j' !0i' ,à :/0: :c!
oeve irei iixataiauci o.ri
::ochí! oe- j Am^"' /.áao.

UK

CLÁUSld. íA . RrdüÁU" Od 6X£CUÇÂO.
Parági'?iíí«:* i- rr. . r t-^ r. iv^ietar] o prasc r.ra Teirno Contratual, para todos
08 fins íp: d '-jard.; ' irkis em todos os seus termos, as condições

^  expresssvs ni . Rd-iT^i -Re. ía; • -Rr.Sr:; joial srP - -/2022, juntamente com seus
anexos e a p.'oo.')^;r.-? o? ':0U r^C' 'VMAA.

CLÁUSÜ-..,/^. TC;CC::6d;A VALCd-: tXJi^Tf^ATUAL
Parágirdo C' rd/ • tf.a t -v:isfatóna prestação dos serviços; contratados na
Cláusu ;: ■' (i>KAí a Aa N í hdd Fa R- oãyara à oONTRATADA valor total de R$
í  ; oml; .' ■ '■i üiante üenorniiiacio VALOR C01MTRy\TUAL

CLÁUSCLA aü/AMTA CC u^MÇVi^ci ütz PAGAMENTO
Paràgicij^o 5-rii - - . a o» í_;í sersio efetuados em parcelas de acordo com o
consume do Á/d;. : .oioio, nos o eo,a ; ■ Aineire a proposta da CONTRATADA.
Parágtaa» bepun< o - us A^ayc.ine uos ue ^inenies ;a preísente iicitaçÉjo oar-se-ão em
até oO t .: .A o j»rr;:Aoao :.^is} íêspeciive(s) ricta(s) fiscal(is) e
devidar !-nir' r l : "oa m .-Hír' oe •..<-:! ' .í-í iVegaiiv?. de ;NSS rG - C e Certidão Tributo
Municipa.
Parágrafo auiraiTiento oreenchida sem rasuras, com adescrição uo f .»:!era. ceviJc- tcíau. o-riTcada peio lesponsável da Secretaria Municipal

Tciíi' ^078



iu 5 X n U i •*»»; f . W(k o»*». IK

^  ** *^ t • 44 .i. fif •» - L( •?»-' As" Ir!

"'.}.., "ti-'" vfí.'^ I; 7'v4'-'ii;jr..'00D~! -"«■§''í*7'p ( 365 ;íT>:íí-?.í-)00 - Fax: !4õ) SSST-SI01
E- ivjsii; planal<o(àplariíJio.pf.gov.;ór

f/ r. p'= Pi r ça São Francisco de Assis, 158v3
U  P -./oO-OGO PLANAfJü - PARANA

solicitaníe. c . /ó^tíc . ; ; :\: : t.xt l . •-íq .. err .c r ,'o rn d ávie com as
condíçcss eo.i .A-í -jioas oo èiciúU. Ar^.f^xos o Cronogrp.r-i,:?,:
a) Descriçã: inc; :• ios c j! no»odoo. /operes jn!rA ''o e ^oia;
b) Número 10 ; v. síg Jicftatónc..
c) Número do Ojoíralo.
Parágrafo - coritraíada ohriQaoç a repassar paia a contratante, na
proporção c •■ríroscondenro. ovar; ;ua,s reduções tíe preços, decorrentes de mudança de
alíquotas de -ncotos inciderdes o ob etc co presente edita!, em função de alterações
na legis açã:.; o
Parágrafo í • ,.;;rn recairid-.- o tí ra -Uí pa^tirv^onlc fio í-ècado. domingo ou feriado, o
pagamento ::: - 'jacio no f. ; ' '-r r Oic úíii sucsoquet -^e ao mssn^io.
Parágraío : - O pagdríier.lc 3fotUc.(:'c atrff'/é:i do rnn.íferência eletrônica,

^  para conta eíp ni.ime oa Pessoa Jurídica contratada, .? \nst3 da íatura/nota fiscal por
eleapreser;ic:ou. r.os x-d/.os deünidcu-, U:- oIí JSLiia 1/ '1 do coila'
Parágrafo ijétiír.o - Case vo /erO(.|iie erro na fatura, o pagamento será sustado até
que pre/iué-: • v e Coe-r.ifv ;:r ; r ' .. 'i rdus p::nc • •■■imiiente da
fatura.
Parágravo v.-^vo » Fni o-s--,' dí .-C/.i cun.p-riií.erríc poia ooi ti alada de disposição
contratua», os n-t-pau ei -ios poi.ieíaj ííc...-í. i*tiic'0í5 a:e oostcír.oi sciução, sern prejuízos de
quaisquer oun ã.-, disuostçòòs coi iiialüa:s.

CLÁUSoLM ""A F' L/AS PARTES
ParágfísYi.' - ,;on?'Cuein d re-tos ua COAíTAAiÇ-hTir e óh CONl RãTAOA o
adímplerfíttoc. u.; ic. urese.-si.-i •; -o.
Parágrch'^ Soutu.do - Cons:'ti.:e.*o oo' :uaçõeí õti %vOr-."^^A ÍAN"^E;

a) Fropo o-; ;-!:. louos rci -o-võe:; pa o c =•! Oor, ; aiada nossa oesempenhar de
Ci..c-ro-. 03:..ue?-.- io Cortrerí^ rjc Ediu^i e seu?. A'*>e.yos.

b) Exigi^ o oj-TjrünuiP.o de Iodas as obrigações assumida? pela Contratada, de
acor- o ciãusu-^s v-rfiTCu.TÍs 00 isrrocs r = s- :f7 prooosta:

c) !•"udvou > o.o;C;aLat.:3 lu.':* es-icc da oco' éuc;-ti oe ev^rvjais 'rnperfeições,
'.yandu-'" - "•'czo 0: '• ""{"Cí:o {í? ? !írepuir"iC; -'Clus;

d) raga' u Ow-;;..»aiada o •■■ .n.o, "esuíUnte do aq Jisicão. na rbirrc. do contrato:
fò, .u:;- .iL;ír uü:U' :Le *003 mo .íjinirafu surjam mantidas, em

cüií!p3:';;; cofo tu- .C; yOO:; 3i?.. ,1 yèíê Cccíratada, iodas as
i uuo:v:h^ nar/i:.;a3ao e e.Y,yidc;s o:, eo;*a: .

t; o.O;nceíe c c.;rirjid;(:;e o ref.eE-!r!:ün;o ^.orufi- inoiâ e iCes^ado das notas fiscais
*'i : ÍL' Ci : , .*..",4 ■;•• .-H

Parág?'S;üc - bo-. íotooe. ;- , jd'C-'Tdes di» c'
a) sc'v! o '.C.'- cc I za<C; ^ ic'! to após a soiiciíaçâo formal

do u-n!3":ci^'e-U(: oe o: / A^iLirMcípio dn Ft^noitc a guai somente poderá
f.u;0!Te L 3 e;ooc:f3oa'; jtj reuuer-me.uo ue conipra peía Seoietaria
!v';«.;n *::ü:-.-;" í;:;' n;;'!; ierniOe do suCiié ?égu.ote.

b) • -• rr;v;:je: '.je-irtà 00'hv-,; mí» segu*ní6? uiormaçbes;
"1 eni.iilcaoyí.'^ o ? o?;! ::; - * ;u .'yi.injíjtoai ?üin..r'af'[e
...iS..: i.' vne,o. Ov.:-? o .'ere: :: 001.0!'"di *.

.  í' unrie s-rOo . :U=;íí3.-! 3 O eslc:\;3C f.; j duf/içc:

3Of" ■"
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,  1 ■; -'l'; b !?. 'i' ■ (Oí » ií' h ít à Ki«>- Ms '^.*1 ^ lii
'  uyciuf}í^ftlí^.M.-r iJ^

ry:'^: ;.■!■'-. 3S5n-B 'bO .. p-v.-;: ^4y; 355B-S*fCn
• T';;-%^;--.■ b-r/iriil: p;iin?i';^ü(5pkb^ite.bbgo\/.bí

sv/!L3N!Cfí';a .iL ('fbCíí Cr'iO !"! a'i','íoCO do ASS-O, ; Obb
PI áWAyC! 8SV-;,r)^ ooc PI ANAU' i - PARANÁ

•Jaiii ei' ■■.' ■: ;t '' ■• j f
■  u'"iado e ^íieaiciao. cos een? nuenco vor íí c<dso;

-Ajtí. Ociip' S£CO'£V'r'! íwAi-pCip?: :>(:/iiC'+a--->A-.
c) COf*íi. A j;.c !E:NTHb'..V-v: os orccur^s./ftenAcas deverão ser

enTre^-jü-b/o,©í^tsoos 00 inaib^i-s vr^^cionacá 00 acordib con as necessidades do
Mun clr o ib i ianabc rnedia-vo oi::ião df ALdcrizaç-BO de Fornecimento
ou doc^írierrio ^auis aíerne, en- ste 10 (oe^) oAs após o recebimento do mesmo.

d) A\ Cont"*'-^-ia ceoe cunionr as o:;riqaoões constantes no Edital, seus
anexoii; r .c.eí oroou:-. i osr, cjtíc s: .lusivc mn f ' -mis 0^ riscos e as
despesa-:- ..ec '"lei tes oa ov)d s i v-íCc^ira uçao cbjeio e. ainda!

e) Efetue •!- .i' : züh. úo cr-eto ec. - :.o 'eio-s ci/CoAôt;- Xi vcrue especificações,
prazo .0- corisianteí> i -o EtO iO o 100? ;- 0. ;: oc.cooúi ;:iado cia respectiva
! lOia '• ' hi h.<

f) Respo ;:-.LO'Z:?ose doíos víctos e dacos uov.onetAe^ õd ubseío, de acordo com
os aiciÇiOf: ' .í, OS cí '1 ■' a 00 C-odioo Oe Deiesa (k.- Consüfríiüor (Lei n^ 8.078,
06 19r'

g) oubsii '; . — ,9. a.;' Uíi LL-y. y. i . cs cl.í.s v.'Apeí..Arõ. í,o pcuiic liXíàOO !ies'..e iermo de
Reie«ó ! •■ .'-f •• •■'d-eto 'n-rfíi-r.:. v' .- vcreiioe

tp . ij. ' . -í;.-: tpí/f c3! j/a O! io i.iós tUasoí': jo.» c ínetaioçãtj e, h.av/endo
o-jíílqijeA oco de -i -staiaça' ^ o» , ^-or-c uoe vci (js rie\ e!'á 'erazer a obre com o
■'orrjeoií ; .-)i^to de ^ovos c'o:.utos oem cc^-o olórecer a manutenção sem
oualpije: 'Oz-siAj

i) A errireqo Aieverm se? 'ea''2.ock-i rie acordo co"-! p: boo leonica; onde serão
verificriu: % :v .) ;.ea q ! h k/ .0 ?':eic e-! o c soo :í'" editai

j) Kospofpfc.: . -o c e;r;i./ p." oxon ou or-íooofeidos uoncerrrentes
áo ob? •; v c'o£0' "t'i i*ov-;'Vã-: , ■sorr coroe 3 ooóov. encarnes inerentes e
"■oo^Si-k !C' ., o - írs op:';':':"/.;-ví; íiSâo 'das.

k) biaroor Ootauie toda a exeouçãü do uouLelo, er'; ocrnccílibiiiüade ccrn as
obr!pr::0>:'r j-ii eia assurncjciH. LoOas ^í^^ coríUipõor oe hc-bAraçao e qualificação
'rxiüidris na iAilacko

i) ode:-' - ■•■ooemeu.s oc óceküoio. c a^icuoakbk: gaioróbo a oaaiidaoie cío(s)
C OjèrC'b s. ' ' OÓ;OjO-: o - .c..' •■ '! ' *■ ' 1^1:6!»:: (> .0? 9 :> ri: A. ■ ek' ''!)

rn) •':e:ã -V •.lOrvio.CrA- O a O :.r \:'o. e i c • > :oc!"!ec'io ..cí;. ea^ipai nentos de Proteção
^■'iOiV.o 'r- :• ■'• 'V do '•^•' '••■ :'■ -O • >.o> -i ao*o ■ Pb A;- ico>r;ó.'...5 O ;ê execüiarão
Os se! ' 'v'^'.. CP aopip " co:n •', • \ o;- lv: -ivn^o s u resoonsávei pela
segi.'!e dos mesoíos.

n) A C jiüreojdo :esooíiSaú!;:zoré poi lo Jati as nespcsas reieiaas ao pagamento
i.e PPíip.^e.r;.". ;u'3. s.^caicco:: !"''ab:-i!r.'st9,r.. previderici.ódirs beoi ccm.c irrjposto
•o ía>.a : " :! o.'m'é': sc; :ío . .• r. ca ;,o krato. i-ion". dos :esoes;as decoirentes de
r'lOo J;.' oí ; ' . pp' ■• . _O:.p'oo ■ i...v ;p. :,óe.'.C: 7 '.:C5. Aeí\..ü'Os, materiaís e
^Oü:p^ - cc'o; ri. ' .p p: pT9 00 Aoveo-u'; ooolc; as despesas
•eiorer psj^ s.:-ç'.i'0: i.t"! • : : jaisp: -, oaooados a terceiros,
'.;or a- íOu rtPica po: pi.a pcr-ra p ■jr.ip] ::o c-' :!O0'.:s;ür. jb Á3;!a!sq^!e' naturezas
dpt ;.•■ r:S :- '-ve O- íMOa .C

o) p.asp !'Ca.^. (.Ci -stn aJas .i .eyüiaoGddes er:i 'etaçáS' ao obiec;. ou nresmc náo se
■rúOvOP': -p ."-ò-vÇÍO:. . .k'aS fiHJPoA <19 -ÕP PC^OOÇÒO vO OOjwtO 0
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A'nJ'f¥::f:;!íPíG í'":n P};.• '••■•••"■• ■ , - . ■ T.. ■. , .> . ■; .1 K;jí. .i . m; ..áa i"

v-J^' '• ■■•f' "000; -
r.K^e: üb':

Praça São Francisco de Assis 'i 583
o8'"õO-OrC PFAN^rn • PAPA-#PkÀi^AIJO

ifCBOic. .. ■ ...; .■'■^a(.. OC r " '■ > 0

IP/!" ' >i'''ner!o? ca oc.;igaçp\ oco"rf-re ■^rr- of^nj^^iGoae. nos tórmos da LeiB.bbv' - ■ ■ ccoGiçoe- sstpcoícc-dec rc adcai a íieos ''nf^^xo? vinculam as
paííei: • Oí oasoa ero quc es coccnír.on"; oreFier.ivj.s os roruíoitos do Artigo 55
da L.ei c -.cúíêò, dá SüiDsí;tL.!ÇEC 00 ioeirurneritc co :.jí)bni.o r^a íornia cio aitigo
62 c- c',;; ,r j lei ia menciooaoí;

q) /'víieiaoce;-.' Jò o. 3.10081' natureza .'kí entrega ciavS ro-ercadorias cievern ser
c;L,íj";./;-o'?r oqi oooolc c.eU) r. lír.icipio Ca -ionaiUx n~8(j;ar:t£ sciiciíação do
íOri íecojCi '••»d8iaço'js /■ > : 'c \ ifr.j p-e P iiSt ;a rf .iv . ' 5 ' í a natura das
f!i6í'Cr.i00tiiv;.> ^. aveiV! S8<' p'Ooo!v;!.,'(:aA'!r.no: 'Odás p»;iü fornecedoi.

r) i-riLe^, L r .'Ojeto no le- -co 'uço! r; fcir-na josi-dcn '10 eaitai e seus
a.' le.xüè.

^  s) PíOueder a soijstiiUigáu üo piodu.o otjrr dcíeiio, por cuuo err» perteiío estado,
Sem o "^1. 3 ,co.'í" o í./luriioiOio;
Paid c: Süosciüíçoj (.'B 'ceroaoo- icí o ovnieoedo' ieíâ o p'a,?c •..■•0 fio 'náxirno 10
oeo; -^ - n. í cv-.- -y^p; _ i-ocda '. 'a c-rcdi' a/ou ■ie'e'C'iO,

u) jie c: vencríoj 3 .oix . : ;e eonopco <.. ,c} pmo.p;! i, . qo-. 'que: motivo
' ^ '^*'5 dax esoc-cxiOBOóes e co'o: í;üeb c Vr-üelermiri&das, serão
ao'iCo.:Oí 80 penc'ioácie3 ,/iev;eiOí. o.; a'' :.py. 55 r yeou rpps pn Le; 8.666/93,
u?:?(a» X!f'cr .X doress prerna ero o/oceseo ci'!-;? ■ : j.', !r;;'r;i'" j. o, 'ndependente de
0L.'L? ;' Ü ;, , ' 't"^Í

v) a ct! o uiUb r'ef.'í:rk-;ot8 d{- e\'c;'it.J3Í oc<t.-i\/. •■Cm |V'-, .jii nf;ps!onarnçnto dos
õ) -•. O-:: p'oo! ' i::í'/eod- ' Ou ricier: :6! 18" ck -} prevIsto

■  .p:. :o , ; -C' )e;e v r tuiPinien-o ao objeto
6a Mc-pó/.' ex-xv'::. :p.e X":- i.vx.rr:-^ aigi- .m rcs ificisos do §
'o d.: ro. ;7 ..O; • :u P 66 :/A :.

w) PiGi-icr . :;c viqo po: Sua exoiüi'Vc i;o -13 e n-Svõi ie^oAoaJe e eiri peiíeiias
'  :;ndiç6íee.

x) -íesp jf í. •! ' -o ■ :,j:í .cs os .'ícics c defeitos dos matenai.s.
y) A.x;ar cí;:r; icuos : i 6 :j-í oe L;enspor:e3 e ; e^•ik nrx,.:-ssá;'ios.
z) /-n<í>L'í - ; X....K".- ot- ç.GXíon e .ospxran nne x.? i-rcTe- ' ; i-icfesbários para o

c-diri:p'e; '.-ntc '.'t • ..■ccnnx '.a -Pr-^py^:
aa)AesponG8üi;::;3use p-K- ,vnoa";,.v. o^-csános fiscais e

CO.n;tí! ^ . r''íi 1 £ .■. 'i.a ^Te'; 1* C: ^ í'"''' '

bb)assc-.!ns.>í.i!:>'%T-sft c-vii e .:ri n í-h.í .„••.■■ of L- -iaT; oiia csuse ao
? :ncjp,-,5t.'; saü o... v; ierceiros, po- ação ou oiv.is.sáo, síti aecorrèricia

'.r: ..■ ..O Si:( '■.'i',/c. *i'r'j8íi' Oesis ix:rü,',• GO 'eterêrc'?. não cabendo à
/ouC;!n.^Cr;.i<u. om Fiooirrío ciiÇi.-m.í 'OSp' "v";S:<o.;i.:;'3::ío oo'' 6s'"^os diretos,

CC) .. . . o (Ji '.J ' ,'n',:i.;r. :v:,c ;.■./ ..''O'.- .r.'."lj'C3:";'.í-ntOS 00 mí8OãO
,  ̂ - , • . ■ . • " ■ 'S

■■ ' "• ' ■•■ ■";•-''■•••• CO O •- -• i-rr'u. COS'rcno.c i lái sos que executarão
' 'O o-- .v: :p;o:oc (..f ' : ' v.pe o SoXifíC: v .r "íinprvisirve! oela
seg-joacç-:-. óo:l .yics ;:Oíx

CLÁUÍ^ULA oiòXd.A • üfAr; F?-vt\iv6 77^0 A
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86/õO-Oíju AlaMAlTO • PABANA

Parágro*ü P::.. ■/... ' - Pora 7 t t:' i v. .ÃS: . ie.-. ' reo/í - (.■'.Siía !Í;raçgo Sf^rão
utilizados '"■'-'v ,'/s sf 2nar;03!;ü's onuodos c'o Ivu nidotc: de í-^í>'=r:a!:-. HfC.-enii^nte das
seguint'-s D ." r^-Çs' 5S dfíÇAMcNTAHd-s

DOTAÇOES
Corrtó J*4 j rdbciofía; drogrc;' iSÍiC-í • DeatI -■■:■ •.v>- o de recurso

001S0 ) no'
U/., 103,04.""22.0402 .20071 3.3.90 30 OC.00.00000

'.' . '«
'• -

1 ' . r  í '. n

:7v:i5"
9 "" T o~ v:'ooo

>. •.' >j a w ! '&0 l1ã Ic,;;'..- , :5G' a •'■í ;; ' wO. üC. k^ vj'kjC' a

U'.. 'iCV-' \ vO ;  -v, ■5.4;-.::. : 50: .-o:;:;: 7 V.9C VO OC.DO.OOOCO
00?:-^ \n(< "119 23 2601 2 3 00 30 '".n nn ."«nnnr,

. < U' . W V . V» V V w»

OpO/vp \ny
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t . . xj . ' ' '''. I 1f ' ÍM > ' U H >« 1/«

Vk' -k..-->k/>.'k. .

f  W? ">
M ,ú C <—J w

'I í'
1 ' ^

' /. ri\' * Í,,; o -.
-1 ' • .^.-V . V • '.. .

'  -1'
& iV

■- ■-' 0' ' c'J
' ' ' ' ' ' ■: "• :á ■/-•" ■ ■'■' •■ :■ 5'.' •:>•-' •u"'

■-■ 1 . . yé .■

.. U. . ' \/ S' 'i 0 ' V- •A' •'*>• . /, .* c c -'•('. ' • • ; • • >/>;'•■ r'i

n ' -C'' '';7í, •" -.c p'-'"" 4 f
. V .c

•:- -j 'ji -
*- . •• , k/ w

y• f\ r!''i ■'•( •
w  . k. ,J . U W k. ktf k*

024 A': % r* ■" JÍlí' Q3 '|''=''Í -r .5_'j5'4 0  Or'v V'"' r*f'> r\r>
. L . u _ . k. k/ ./ V k.

.  ry, '•y-,,-. ..
'jO. í. -j . .t. ■ j .. M ~.':í 4 v C.v"> C"'*

/ t.- V, ; f.. ' •Z'-: , V c' .í..l'._' . /I ! c.c vv Dv.jV.vOOCD
.  ■r''030' :-r y'\/ V -:.-:.'dV .1 ■.•

CLÁUSuLíO r - r#Áií AOí:; ,;«.4Dibrtr-i.:iNC"..í; :;íÇ- '.^C^K^TAãTO —
FASE CC:v i í\ 'i ! Um'—
Parágrafo :)í". ;'so;rc - Sen j zo das de^ssis alidadoe legoí oção em
vigor, o >70 otsc, que rg rmoi íoa.ü' ou oj-a jiisrfi 'otii/ri n;io .^Gia ?. :í?.ita pela
Adminii:'ii:,i,':o., •-o'::-!'.' sujo:'0 •:.■?. ''..ejo lov;-' üa-i- .ôfis co o i ou oó-.- conforme
eStctUCiCíi-rO ■; ." . ^v/ ■_i^i LC4«>\/ .
Parágra.^o oo,-'.: - '\ ^3ro"'' Io '■ od!''''o'G '■■.•en u"»'-'' '■ • ,• o'"t." -'imente
às sanções :eo;-;.s a sabê'*
a) AdveOé:^- ^^
b) Multe; aauMoiuvroVva. groo jovois cccforfoc a gravidade da irdrar;àv;
c) Suspeus^to ■.A.npcártci O: pao.jCípaçao eui lUilaçéto e iiuped. rieoio de í;Guirf;ííaf com
a AdmiiiiSLiacuí. eiíüSbãc ie c'eola;avão Ct lOooo.Jade cara ir^.Lor -jü aavdaiaí com a
Adminioirayí"!-' [~úbi*oa, piria v.a;v- .'d ..iie a ^ h^co] arv, :5; -2 n'':'usár, 'isia de
Impedidos iuí iVo o».» } ri. ); ir^l »ia C o.ií'5! Vv' '-staoo '.. c Farai sá. a licibu"'»!; »iue!
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• «. . --UYtff

V#-»'k-: ' •«'í

/ ó 4'j0.5z6/C0C'' ■

fü/ítr: (4íí) 3f7S5-Ê1u(3 - r^ix: ̂ 465
i;-n"r'^4: í-4^ineííü(m0;aiiaho ür/.|ov.b'

ri-:^r?:f:v:::o dç ,^5:^:1:; » Hijd
d  âh 4SC-U00 P„AnALíO - PARAKA

1. Convocsdt j do p''a c í e;' i 1 ; n r ■ .(, 3 ). ono; .i;i n .o >s r aí j c ■)ntrato;
2. Deixar d<- t ̂ L^ Osiár dccuínentaçao exiproa no efjír&:;
3. Apreoento i ; :, ,. ontaçãot^isa
4. Enseiar r. v--.--^a:oeí-ito da excicuçác de í>í;í.i obieto;
5. Não Tiar!::vo:' a proposta:
6. Falhíro' . da.c^or oa ex^oação cc co-níad>;
7. Comportar-^e cie íTjOCíO ioiaonec;
8. Fizer decirír-»' 3 - falsa oí.í cometer fraude fiscai.
Parágrêifo ie'^v. - A ío 't çr,o O' - r.'.í j o'j;.-'f!f:cauo na
execução l j •-•(jrjírs-íio, sujeitará o coMov.rado à n.uítâ de rora que será graduada de
acoído cofi • r vP i-^de ca íPí 0030. or>f;de..%dcs Sínii-irter. !■ r- es irã)<fmos;
a) Oconenuo ■; mso, ol fiao leai;:f-;oao Or e: írej;;-:. co ctíc-rc o:"íforTie oofvdaíaoo,
ínjusiifíí^auc- r» rti aso a ocníraiada '!'"Cid!r.ó e^m '"/jilc na '.roem dr- 1^/0 ii ^y- or)r cenio)
sobre o vai .-i foíe: porcebpüc petcs C»;; .:,ícn;i!o;j . pci dio d€í ciíraso r a entrega
b) (0% po:' cenío) soore o vaícr 00 conirato, ern caso de nescumpnirervo ■otal da
obrigação, •! ?;.> oe 'ecrsa do cd u',"'!';aíári'? ern o o'' ainda na
hipóícs^ ,!P. 3 efei.,Ã,' ft ,cr.vj Pa a,.açaü, Jenirc uh , cof.íàdos
da aía oe s- f .wv ..oí-cãc:
c) IG/n ide.:- C'.-;;'.!!; v;or:oe *) 00 ■.ortttU": . pOi" .nfraoáo a t-jaiooer oiáosuia ou
condição rín vw. .ei.o, apíicada em vjooí j Hj .eiiu:.idò'iCia,
d) 0.3% arnt ncío>--(.v' pcy c-mío; ío o,s o mpésiíno dia ce íisí^c;;, sodro o vaior da
parte dc Íi..;ír'6' rnemc río oDiíit-o'
e) 0,7% (se;s ué(.:'iros pot csr.fo) sobre c ■«ior da paríe do torneolitieiilo ao obielo em
atratod pí^r CzAr. ' ir SuÒS(.T.p'.;O: ;'l0 "8,C [: ÍQÓí..; Í C-;
f) 2% ;üo;c 0(0 '.O;n.oj cobn- c vsior dj pc mlropão P quaipuer C:ãusu% ou
cor^oiçaj .'.c; :íp ;cddu em dob'o n?. remcidênn'^^'
g) ' O/c f .;e,:. \:L (. r !:o) E;Ol.- ,í -J ,C-.(-di Ç j pÇ.-;' .JOO d'r; V'pd 0'i 'JC'fiE:'aí:,V CCífltadOS
da uiúnia piv^rrivii-pâc, vo c=so oe re.->c:v;ãí; rto õorl;'"cto p~r ^xo unPatara! da
adr^nini&try.vão, nv)livtó> pm r,..';..- OoiiLrõíaoa deisa "prévia,
indeperid':í;n'iv^r! eítte das ricivííis sf.'"'ç6es cabíveis"
ParágrÊííj qoomc" • P^fr. ■:ip:icaoac cas cordaliu^deR prevjsiK:s ce''ão levadas em
cori:r! o no-.: ' e y p cv ;a;io or pmi^ir-os o-íí: od-pro::;; psira a
Adm.n,_òa,..., _ a lei.iciüéiu.i;:; na p.aucd dj élc císcíiinMidCjO a
seçuíi :
p AO\'br; !e.fVd..^ eSCÍÍiPA, co:i; o onoiio re -pidia- c ::o-ncoírvmeino tnaoeci^ado
do .icnarue ojnma.aac, ser/Jo co;.'ve; aiienas em .-y' .ey-rji pue vcdneíem
preMjízos p,!'.-.v"eí-; r.(, .'['íLíPoíoío
2) '^üris.iiuen: 'iicjins 3x;;Yíi;iiS(:;'a).íVCí-: as ''i.vcoütas previstsí: fias Loís Federnis n°
S.óOc.r,.' e - rj èssT ■ .:yoy:' ceo.eLO fecuiamon-auor lc oreaic. suiüiiando-
se cs irnrsíjm-c nr, -orrii' -croes ca-v,.,. ^
adnmncjv/.F.o
3)^c; tni.iíva oíjo se re%re cSTí= item oac ccc s ^-dn.iriisfacão -"sscm-da
uniidier,-iimc"!:c; ■.. comczuc o ap!;;,;'_ie es jeiv.ei^ .sao.^oei-: provdítat; '"üd 'er.
4) a rnuila, opôs lepce; nrontísso ccmniscelíve, sem ohmmnmo- d- gamnda
do con\':V(ao:o 'a^iosc.
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li#S í<®«''Kf' rtW íí 'iriá^r~«fí7'*í».^-.t í ̂ ií^'

CNPJ:76 4GD.5?6/00Ü1-16
F^.^f'-:: {405 3ísyíÜ--^i U'íO - 't-ík'. \4i) 34íi^í-?il-f.n

t-iiicui: CíU'r/:4to(í4í.isnÊr:o.iii\yíiv\í^^
íc' í>.-. ;-''i'aC«à büO r'u'!CíL:Cü 'Jf Aciíu, ; 443

85750-000 PLANAI TO - PARANÁ

5) se vsic. J.. njíía -^: -j ■ i.í.-^Lo LL-; i i trr^L; ds^^a, a
contratada '"t.ãpc:;>erá peía sua Qiíerftnça, qte será aescontaaa aos pagamentos
eventualmear: da trios peia Admin^-^rraçao, o'.« ainda ?e fo'" o caso. cobrada
judiciaírnenífc
6) nao tende sioc prestada CíS-actA, a .--.dir^cs^traçao se reserva c- cire:tc se descontar
diretarT^e"C-- ■^^ i:a j/iCcantc oevido a ccnrraTaaa o vaior de cniaiqier muita porventura
imposta.
7) as multas c-v'-,tas neste iTern. não íerc .raráter oornoensatoria e e seu pagamento
não exiiiii.a ;..• ...jr. íroiada : .- ■e.p j. i -r-ib.iucos p; .jOi .ias ('.rr-,; .-: c" í<c.renres das
infrações oon'eliuas
8) serão oui"; io j .; >' • : a pena cLt susoer-isãu ienípcraii;? cio dreLo ds cav asLar e licitar
e InipeaifTttíriu !c contratar corr r nctr-,:"\cti'9,-^;;Çír; or. di;e incorrerem nos ilícitos
previstci nas Oi^i.'OSk;oeb íe>^a!S ciCr.CT-c
9) serão Cu- i.do - »._:[• a petiéi de aeciaiapãC'ue rndticeids.ot" paia íLvitar e ct.ír/i:rataf com
a adiTiicistração, enquanto oerdurarerrt os motivos determinantes da ouniçâo ou até
que se'à oic ' • 'c-./.c a !c.0','ÍI''t'ç.;0 'V;rB""cc ? aitoi cac''- oc-'^n"^''tr.n''>3 ai;l'car a
punição, os q'"=^ ^'■co/''ííí!* em coLcs '' .oi.c.v cie^jAioa íO' .

CLÀUSUL.M rijotVA ■■■• PiRAüüS
Parétjrrído rrnn-.-iro - O p.-a/.c oe í?XcvC-'Ç?;.:) :-0;Sio o \'sõ;;:'':.o :to m'ose!"'y.e Oon-Vaío
sera de 'L?. • ■.'C iv - nv-.ves, cc iiaoos a »;art',' r:e d.alo :;e assAerurc cc mescno.
Pairãân-íto Seí^unco •■ O prazo de vigência e oe execução oo presente conUato poderá
sei prC'n'<..')gado pcm" lyua- ceiiodo. desde nue .•v-ija i'iters^sse da 'rí.cirr'''''st:ac/á'j rios
termos .ic A-í\í\: . 'riOiSí." . .í','^ .'íí V r* .••.jr'.;'. 'i e'

CLÁUSULA L-ÉC)^.~d4 ■■ DO -ÍFAJUÍ-"^*:"
Parayraíe 4L!r}«e^ro - Os pieços dos obi«=tos constantes nes^e con''''ato. caracterizando
o v£;o. ' uniío. ' :. ooiev;,. sac ÍL n''.:4inÃJLm'4-Vri -n ca.vc Ou; faLOr
supe-ivèi^iie-no •. i. : r? sLi-.;'?' .'áo n.:* r..''.: :' và?- vic \'ic'.Sí: n .dc aní.^go 65
da Lc. ■ edera; bdco/03.
ParágíH^u 6o?ír' .du - 44. L.poíerm do fie ;ov;íã:; oe o!ev'C oeia
CONí ■ rvA L-3./\, deveo >:) ■".c.'ot ■ u-jo^ -15 do ;-.çu:Vür(v H; lioo- "- íianceiro do
fornecirrientü. poi meto de aoresentacãc de planilh.a(s) deTa!had£'s) de custos seguindo
a  :'"eí :.'C croie d? vcu cosiÇá:- ue propc^ra c ciCíAiniepic.ção coneiata (.is":a de
pr6*C'C: ve "-V0' n * les, nroao L's'..-£ís cr, ;'-'oó.' de crrO' .''..:,'")?-) -'Lirónos-fiiirr^ns
etc; pL.;e ' Oca a cc; :dntac.-^o cjmuu-oe nas'L-o idícôe":' 'nicialrneriíe
ave; ;çaõ'»v.
Pai ácjf íiYo Yc.rcei.oj ♦ '"da h'nót.eoe ciíí soi'C'tac3c õe ."ovisão ce orecos pelo Viu.ojcípio
de >-':ai''a!í'c. osls .:e7erã c : -...vor ■< »••. .)!:" viA c;; .'Yn-':-. - .-r :MÒ' ^^L,.n-tL criieíro
do conr. ato, ec: preju^^u da iViufi:C;pa.icaue.
Paragr^ tí> '.iui-rtc 'dca racoL.E.do ec Viunícípio oe Píana^iü reaiizar amoia p)esQUisa oe
me; .irc.C" o-"" 'r> v- igic^; •?,■'! cckuíifo corn a análise nos rer.:'. 'sitos dos suiDitens
anU.n.vr.íU, uo.. sno qus' •- .• a re nvãr c o c. •: 'r •!;- uí .:,• .•: '
Parágr-trT; - .- c/vri .uz: ..;ua'; or. ■■•.-■c oc;. o ec-ãs v-,! t'aruai;í será
cofo-ec Cd accc a .ocaiisa técmcc) e jui idica do Mumcípic de r-!ana::o
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MiiiMlCiPíO yfc PLât^ÂLíO
:n° : :-o.íivriS/'vür.n-' ■ ■-■

r.-n,-;: ;4'ci! 3'3;j5 ííO ■• .-';-íx: \Air-) /tfiíi:';- ".-
•' ■•'••• t-ríVrA: !>JííímHo(.x>r/íí'«aí-ti.!i'»-,?|GV..n-r

MUN«çí>!p_Li.ç FrâÇá Sáo f onC='^>CO ÍI6 AoSíS ' ó8o
85750-Ü00 PLANAlTO ■■ PAPÂ?'-JA

Parágrafo' è- :r.nqu.-.ír r ne .1 i r:;ó ? i li:!icçi.tí c;t iví/ã .^do Jr<;ço? estiverem
sendo a'a'^:Ourr' 0 CONTTxa iVaI.va oáo poderá siasoench-' o forner.irnento e os
pagarne-ntos erri-. fi.s-ü.r&do:- «os preços eroroados oresonte i'i'ft'0''7'er'fo

CLÁUSULA
Parágrafo r''rrTíd' '0' Ficará o oreserví llr-nT?^;- rescípciido. ^■•eiUante formalização,
asseguraao o coiAradltòric e a defesa nos secüinres casos:
a) o não o»»mprirnenío ou curnprimeiuo irrequla*' de oíájsulas coptja-uais;
b) h. ieníiop-; Jo seu i • • ;e r'uü' » \ eor ilr-.. i i-Çi?') c oomprovar a
impuós.üíhoar.sír uc-.. c-w-nciusâo dos seívk;:^'5 •'.cs rj' -j:rüs t;s'jp'.!iad'PS,
0) tí trasc. ' ;-.Ocj(iO, a U:í:s'7 Oã : i:'> 'V.tú >:ef vicos/objeto
contrafácio:
d) riâu enueua do obieio, &em jüs''0 causa ou prévia comunicação è Aamlnistraçâo;
e) a sLoPOPijdtívão ioiâl do obieio deiste ConUsto, ser" právia auiorização do
CON í RAT.ANTrf p.ssociaçâc aa GON"'"RATAi.:iA corn cutrem, s cessão ou
trans^eiêncu-- "■ ' : ■ '<0 cp/cA , pp'*", co!'*;o r '."''•■de C; P!rp'oc"i^'Lir' "'^'je afetem a
boa exec'/cpc '..v p-esenlo C.o rr;tlo
f) n ü^-<c ''enlp pps •.'}eic^r'''"''rcE'.vóes reuctdEes dj.-/ auiur^jade derconada oara
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CJVPJAT 76.460.526/0001-16

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

85750-000 PLANALTO PARANÁ

PARECER JURÍDICO

Senhor Prefeito,

RELATÓRIO

1.

com

Trata-se de procedimento llcltatório, na modalidade Pregão Presencial,
vistas a contratação de empresa para o fornecimento vidros e materiais

congeneres para ̂ atender as necessidades do Município de Planalto-PR, cuias
especificações estão estabelecidas em solicitação data de 30 de setembro de 2022.

Fora realizada pesquisa de preços junto a 03 (três) fornecedores e
contrato com o Município de Chopinzinho-PR, não havendo pesquisa junto ao banco
de preços, utilizando-se o valor da menor cotação encontrada para
lançamento da presente licitação.

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

^ procedimento licitatório encontra-se instruído com os seguintes
documentos, no que Importa à presente análise:

a) Solicitação datada de 06 de outubro de 2022;
b) Termo de referência;

c) Orçamentos;

d) Despacho do Prefeito Municipal determinando a remessa dos
presentes^ autos ao Contador para indicação de recursos de ordem
orçamentária para^ garantir a despesa; Remessa à Procuradoria
Jurídica para emissão de parecer jurídico, datado de 30 de setembro
de 2022;

e) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 04 de outubro
de 2022;

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

PARECER JURÍDICO - PROCURADORIA JURÍDICA
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Na seqüência, em data de 18 de outubro 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.

I. DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

^ P^sgâo consíste em modalidade de licitação instituída pela Lei no10.520/2002, 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 legaP
sao considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho é
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.

I. J--Í vertente, pressupõe-se correta a aquisição dos benspretendidos 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.

Administração optou pela utilização do pregão presencial, o
que nao foi devidamente justificado.

^  ° TCE-PR consolidou o entendimento de que deveser dado preferência ao pregão eletrônico, cabendo à Administração
Municipal nao so justificar o por que optou por realiza-lo na forma
presencial, mas também demonstrar os benefícios de sua escolha.

^  devidamente advertida a respeito deste
posicionamento, o qual está consolidado pelo Acórdão n° 302/21 do TCE-
PR, datado de 26/03/2021.

n^' • I. ^ Considere-se também, no que concerne especificamente ao Sistema de
°  Preços-SRP, que, a par da modalidade concorrência prevista no art. 15cie 1993, o art. 11 da Lei 10.520, de 2002^ admitiu a

utilização^ do Pregão para a efetivação do registro de preços para eventual
contratação de bens e serviços comuns.

13. Importante ressaltar que o Decreto n° 7.892/2013, que regulamenta o
bKK, em seu art. 3°, caput, fez previsão no mesmo sentido, de maneira que se

de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade dej ̂pregão, que sera regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste
^  P"o edital, por meio de

'  t/e W e 5erv/ft,í âmbito ds União, dos Sstados. do Distrito Federai e dos Momcipios. quando efetuadas pelo
sistema de registro de pregos previsto no art. 15 da Lei n' 8.666, de 21 dejunbo de 1993. poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento especifíco.
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pode concluir que a utilização do pregão para registro de preços de bens comuns é
a modalidade lidtatória compatível com a legislação pertinente.

14. ^ Por fim, o artigo 2° do Decreto n® 7.892, de 2003 enumera as
situações nas quais deverá ser adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro
de Preços. Tais hipóteses não são exaustivas, dependendo a utilização de referido
sistema mais do atendimento ao interesse público do que do enquadramento
preciso em uma delas.

15. A Administração Municipal optou acertadamente por realizar a
contratação via Ata de Registro de Preço.

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO

1^- O pregão é regido pela Lei 10.520/2002, o Decreto 3.555/2000
e, subsidiariamente, a Lei no 8.666/93.

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

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

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

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

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

1®- A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instruçãodos 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 contrataçãn

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

20. Nos autos, se encontram encartados a justificativa da contratação,
com exposição^da sua motivação e dos benefícios dela resultantes, constando no
termo de rejerência a necessidade de contratação para suprir as necessidades da
Administração Munici^pal, 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.

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
dependera 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
nao agreguem valor ao resultado da contratação, ou superiores às necessidades da
municipalidade, ou, ainda, que estejam defasadas tecnológica e/ou
metodologicamente.

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

^  10.520/2002 (art. 3°, I) determina também que a autoridade
competente estabeleça, de modo motivado, as exigências de
hal^litaçao/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.

Assim, a justificativa da contratação encontra-se encartada aos autos.

2-2- Do Termo de Referência e da definição do obieto

^  ̂ 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.

2®* Em atendimento à exigência legal, o termo de referência fora
devidamente juntado aos autos e presume-se chancelado pelo Prefeito Municipal
devendo emitir autorização para licitação.

27; Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8° III
a do Decreto no 3.555/2000 que balizará a definição do objeto do certame pela
autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (no 10.520/2002). Nos autos.

Lei n® 10.520/2002, art. 3°, I; Decreto n° 3.555/2000, art. 8°, III a.
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percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital.

.  „ .. . 3 licitude da competição, Impende também que a definiçãoo objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades do
Município, evitando-se detalhes excessivos. Irrelevantes ou desnecessários, capazes

condupr a limitaçao da competitividade do certame. Registre-se que não
incumbe a Procuradoria avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter
eminentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o
cumprimento deste requisito.

29 _ Convém lembrar que o art. 7°, § 40 da Lei no 8.666/93, veda a
inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem
previsão de quantidades. _^Em atenção ao preceito legal, a correta definição do

^ apresentação dos quantitativos estimados para a licitação, de formajustificada, mesmo que sucintamente.

tudo indica, tal requisito foi atendido parcialmente.

Da pesquisa de preços e do orçamento estimaHn

Piimonr^ ^ especificação clara e precisa do objeto, bem assim de todos oselementos que o caracterizam (quantidades, metodologia e tecnologia a serem
empregados, critérios ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa do^
preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico. a pesquisa aos
fL- . cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletirefetivarnente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que á
Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for possível deve
consignar a justificativa nos autos. pobsivei, ceve

r^'r.^= Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de
Faihlc rn^'" sem_pre e suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável.
dos nrpr,!^""^ universo de empresas pesquisadas e a cotação
ovpnH^fiT no varejo, quando o volume da contratação permitiriaeventual ganho de escala, com redução dos preços obtidos.

^  distorções, além de realizar pesquisa que seiaadequada as características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica
do mercado recomende, é salutar que a Administração busque ampliar sua base de

compras e avaliaçao de contratos recentes ou vigentes.

nFri-innnr» ■ que as empresas pesquisadas devem ser do ramo
nnír h '^?n':i'ataçao desejada (Acórdão 0° 1.782/2010-Plenárlo) e aue nãn

p. Para fins de documentação, devem ser acostados nos autos:
a) A identificação do servidor responsávei peia cotação (AC-0909-10/07-1);

empresas consultadas, com menção aoendereço e numeras de telefones (AC'3889~25/09'1);
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c) Indicação dos valores praticados (AC-2602-36/10-P) de maneira
fundamentada e detalhada (AC-1330~27/08-P);

Data e locai de expedição dos orçamentos apresentados (AC-3889-25/09-

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

j  Serve, tajnbém, para afastar o risco de limitação ou ampliaçãoindevida da participação no certame", uma vez que o valor contratual estimado é
determinante para definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.

presente caso fora realizada pesquisa de preços junto a 03
(tres) fornecedores e contrato com o Município de Chopinzinho, não
havendo pesquisa junto ao banco de preços, utilizando-se o valor da menor
cotaçao para lançamento da presente licitação, motivo pelo qual a
pesquisa realizada deve ser complementada em empresas da região para

contratadoT^ mercado dos produtos e serviços a serem
Friso, novamente, em especial an ilustre Pr^nn^iro aue irá mnrrí^n^^r

os trabalhos na presente licitação, de que atualmente n TÇU tem entendido nup

haiiTd^ós^^ também e responsável por conferir os prpços dos itPns oue pstãn

Aliás, toda a CPL deve participar desta rnnferênria.

^  Referido entendimento fora exarado no Arnrdãn r\o 2.318/17 do TC.W
o entendimento de que é de resnonsabilidade dn precoeim p

autoridade que homologa o certame a ronferênda <;ohrp a oesouls;. ríp pr^m, n.,
seia, se ela realmente atende aos critérios exigidos, estando dentm Hn
mercado e se nao houve sopre-prprn —~

,  Assim, cabe à CPL e à Administração Miinicipal dpridir npln

fesoTns'hmrH. atualmente soh sua
Portanto, sugiro seiam reanalisados os orecos lançados aup nnssnam

e ppsni lisas rnalrtadas.'asaber qual o real preço de merrado para compras publlra^

nrii-acãn Friso que o que sr hiisca com a npsníiisa do prnrn p n jancampntn da
' 7! I rie mercado, sendo qup a colheita dp nrcampntns dpvpqual p Pssp preço, cheqandn-se ao mais próximo nossíupi dn
praticado no mercado de compras públicas.

Art. 18.1 da LC n° 123/2006; Art. 6° do Decreto n" 6.204/2007 e art. 34 da Lei if 11.488/2007.
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A composição dos preços deve observar uma "cesta de preços", a qual
consiste na variação das pesquisas^realizadas, objetivando encontrar o real preçn
de mercado considerando as variações decorrentes de quantitativo, lapso temporal
entre as aquisições e até em alauns casos a reaíonalídade.

Oriento que seia entrado em contato com as empresas que se
sagraram vencedoras em certames similares mais próximos à presente data, a fim
de saber se houve variação de preços ou se os preços continuam similares,
solicitando cotaçãn. ^

„  Destaco,—ainda, ̂ que eoi referidos casos, em decorrência da
contratação ser pública, poderá a CPL contatar o Município contratante Tda pesquisa
no banco de preços) e averiguar qual o preço está sendo praticado neste momentn
para aquele determinado produto.

Essa pesquisa auxiliará na descoberta do preço de mercado, visto que,
se o preço fora mantido, mesmo passados aiouns dias/meses da contratação
pesquisada no Banco de Preços, demonstra que referido preço ainda é o preeo real
de mercado. ^

Porém, caso tenha ocorrido reequilibrio econômico financeiro naquele
contrato, devera a CPL analisar se o mesmo fora concedido de maneira correta se
quiser utilizar referido preço como base p;^ra lançamento da licitação, devendo
sempre considerar previsível lapso temporal entre a abertura da licitarão e a efetiva
contrataçan. *

51. Neste caso em específico, entendo que a pesquisa de preços
merece ser complementada ou justificada a impossibilidade de realizar
novas cotações com empresas do ramo que não sejam do Município de
Planalto*

2.4. Das Exigências de Habilitação

52. ^ A Lei no 10.520/02 determina que a habilitação far-se-á com a
verificação de que "o ficitante 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".

53.^ 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
reajizados, 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
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prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato possa ser
cumprido em seus ulteriores termos.

^■5. Dos critérios de Aceitação das Proposta^
54. 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).

Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação
tocante aos critérios de aceitação das propostas.

Da Previsão de existência de recursos orçamentários

8.666/93, aplicável ao presente caso, estabelece que arealizaçao de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que
assegurem o pagamento das obrigações decorrentes das aquisições e da
contratação dos serviços comuns.

,  . Assim, conforme se denota do processo de licitação, o parecer contábile genenco, merecendo seja o mesmo sanado, apontando todas as exigências legais
para a realizaçao do processo licitatório, no que tange às finanças públicas.

Autorização para a abertura da licitação

-  Superadas as etapas re lativas ao planejamento da contratação, comoa 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.

59. ^ Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a
3 555/2000 ^ abertura da licitação, prevista no art. 21, inciso V do Decreto n©

2.8. Da Minuta do Edital e seus Anexos
60. Segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto no 3.555/2000 o
processo licitatorio deve ser instruído com a minuta de editai e seus anexos, dentre
os quais a minuta do contrato - o que foi atendido.

CONCLUSÃO
61. Ante o exposto, a proposição está em condições de ser aprovada
desde que observadas todas as recnmf>ndacQes 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; '

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

c) Devem ser adequadas no edital e na minuta do contrato todas as
recomendações ora apresentadas;

Deve ser apresentada complementacão à pesquisa de preços nu
apresentada iti<;l-|fícativa da impossibilidade de fa7P-ln.

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

f) Deve ser anexada justificativa para a realização do pregão na modalidade
presencial;

g) 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.

.  '^^pistro, por finn, que a análise consignada neste parecer se ateve àsquestões 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.

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

Após, à consideração superior.

Planalto/PR, 18 de outubro de 2022.

JOÃO ANDER^ríKLAUCK
Procurador Jurtáóo^^ n. 61.323

PARECER JURÍDICO
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-PR, 19 de outubro de 2022.

DE: LUIZ CARLOS BONI

PARA: Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Contratação através de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição, instalação e reposição de vidros
temperados, vidros comuns, espelho, portas e contratação de empresa para, à
medida que houver necessidade, o fornecimento, Instalação, remanejamento
(espelhos), bem como manutenção de vidros comuns, com substituição de
massa e silicone conforme necessidade destas Secretarias Municipais,
observadas as características e demais condições, especificações, valores e
quantidades, definidas no edital e seus anexos, nos termos da Lei Federal n. °
10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente a Lei n. ° 8.666/93 e suas
alterações, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar n° 147, de
7 de agosto de 2014 o Decreto Municipal n.° 2727/2007 de 26/06/2007, e demais
disposições legais.

Ao Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio nomeados pela Portaria 123/2022.

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

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

Ij oi l. C- rO
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 090/2022

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

EXCLUSIVO PARA ME/EPP CFE LC 123/2006 E 147/2014

1- PREÂMBULO:

1.1- O MUNICÍPIO DE PLANALTO - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e
Licitações, através do(a) Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela
Portaria n° 123/2022, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal Sr.
Luiz Carlos Boni, de conformidade com a Lei n"" 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas
alterações. Decreto Municipal de n° 2727/2007 de 26/06/2007, e subsidiariamente a Lei
n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações, Lei Complementar 123/06 e Lei
Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014, Lei Municipal 2.649 de 08 de março de
2022 e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de licitação, no dia
07/11/2022 às 14:00 (quatorze) horas, no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, Município de Planalto, Estado do Paraná, na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, processada pelo SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, nos termos constantes no item 2 do presente instrumento, nas condições
fixadas neste Edital e seus Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM:

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

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de
habilitação, deverão ser entregues no máximo até às 14:00 (quatorze) horas do dia
07/11/2022.

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de
Planalto -v/ww.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone
(46) 3555-8100 Ramal 219, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao
Departamento de Licitação do Município no endereço acima citado, de segunda a sexta
feira, no horário das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:30 horas.

2 - Dp OBJETO
2.1- É objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição, instalação
e reposição de vidros temperados, vidros comuns, espelho, portas e contratação de
empresa para, à medida que houver necessidade, o fornecimento, instalação,
remanejamento (espelhos), bem como manutenção de vidros comuns, com
substituição de massa e silicone conforme necessidade destas Secretarias Municipais,
observadas as características e demais condições, especificações, valores e
quantidades, definidas no edital e seus anexos.

3
0097



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

ITEM OBJETO QUANT. UN PREÇO
UNIT.

PREÇO TOTAL

01 Vidro 4mm, comum, canelado
incolor. Incluída instalação.

13 M^ R$ 160,00 R$2.080,00

02 Vidro 4mm, comum, liso, incolor
Incluída instalação.

65 R$ 150,00 R$9.750,00

03 Vidro 4mm, comum, liso, fumê
Incluída instalação.

65 R$ 170,00 R$11.050.00

04 Vidro 4mm, temperado, liso, incolor
Incluída instalação.

52 R$ 150,00 R$7.800,00

05 Vidro 4mm, temperado, liso, fumê
Incluída instalação.

52 R$ 165,00 R$8.580,00

06 Vidro 6mm, temperado, liso, incolor.
Incluída instalação

40 R$ 190,00 R$7.600,00

07 Vidro 6mm, temperado, liso, fumê.
Incluída instalação

40 R$230,00 R$9.200,00

08 Vidro 8mm, temperado, liso, incolor.
Incluída Instalação.

32 R$ 242,00 R$7.744,00

09 Vidro 8mm, temperado, liso, fumê.
Incluída instalação.

32 R$ 288,00 R$9.216,00

10 Vidro lOmm, temperado, liso,
incolor. Incluída Instalação.

50 R$312,00 R$15.600,00

11 Vidro lOmm, temperado, liso, fumê.
ncluída instalação.

50 R$ 385,00 R$19.250,00

12 Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro blindex temperado,
incolor, espessura do vidro: 10mm.
Dimensões: largura 3,50cm, altura
2,20 cm. Características adicionais:
quatro folhas sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em alumínio de
30 cm, trilho em alumínio na cor
íranca com todas as ferragens, em
alumínio, necessárias para seu
perfeito funcionamento. A porta
deve ser entregue ínstaíada em
ocal indicado pelo Município.

1 UN R$2.848,00 R$ 2.848,00

13 Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro blindex temperado,
ncolor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 5,80cm, altura
2,40 cm. Características adicionais:

2 UN R$4.757,74 R$ 9.515,48

0,0 r»'
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quatro folhas sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em alumínio de
30 cm, trilho em alumínio na cor

branca com todas as ferragens, em
alumínio, necessárias para seu
perfeito funcionamento. A porta
deve ser entregue instalada em
local indicado pelo Município.

Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro blindex temperado,
incolor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 3,80cm, altura
2,40 cm. Características adicionais:
quatro folhas sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em alumínio de
30 cm, trilho em alumínio na cor

branca com todas as ferragens, em
alumínio, necessárias para seu
perfeito funcionamento. A porta
deve ser entregue instalada em
local indicado pelo Município.

UN R$3.254,45 R$ 6.508,90

15 Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro blindex temperado,
incolor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 2,20cm, altura
2,15 cm. Características adicionais:
quatro folhas sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em alumínio de
30 cm, trilho em alumínio na cor

branca com todas as ferragens, em
alumínio, necessárias para seu
perfeito funcionamento. A porta
deve ser entregue instalada em
local indicado pelo Município. |

UN R$2.035,90 R$4.071,80

TOTAL R$130.814,18

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 130.814,18 (cento e trinta
mil oítocentos e catorze reais e dezoito centavos), conforme demonstrado no Anexo I,

do presente ato convocatório.

3-DA ABERTURA:

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

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR
Praça São Francisco de Assis, n° 1583 - Centro - CEP: 85.750-000.
Planalto - PR

DATA: 07/11/2022.

HORA: 14:00 horas.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1- A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de
MICROEMPRESA - ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, qualificadas
como tais nos termos do art. 3°, da Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar
n° 147/2014.

4.1.1. Será concedida prioridade na contratação de microempresas e empresas de
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do
melhor preço válido, desde que o preço seja compatível com o preço praticado no
mercado, conforme previsto no artigo 25 da Lei Municipal 1.321 de 21 de dezembro de
2007e seus respectivos incisos e parágrafos, devendo, em caso de empate entre as
ME/EPP participantes, ser dado preferência ás empresas locais e na sequencia às
regionais, e em caso de empate será realizado sorteio, conforme prevê o inciso V do
§2° do artigo 25 da Lei Municipal 1.321 de 21 de dezembro de 2007.

4.1.2- Para fins de aplicação do dispositivo contido no item 4.1.3, considera-se:

a)Âmbito Local - Limites geográficos do Município de Planalto-PR:

blÃmbito Regional - Municípios do Sudoeste do Paraná conforme definido
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE:

Ampére. Barracão. Bela Vista do Caroba. Boa Esperança do

Iguaçu. Bom Jesus do Sul. Bom Sucesso do Sul. Capanema,

Chopinzinho, Clevelândia. Coronel Domingos Soares. Coronel

Vivida. Cruzeiro do Iguaçu. Dois Vizinhos. Enéas Marques. Flor

da Serra do Sul. Francisco Beltrão. Honório Serpa. Itapeiara

D'Qeste. Manfrinópolis. Mangueirinha. Mariópolis. Marmeleiro.

Nova Esperança do Iguaçu. Nova Prata do Iguaçu. Palmas.

Pato Branco. Pérola D'Oeste. Pinhal de São Bento. Planalto,

Pranchita. Realeza. Renascença. Salgado Filho. Salto do

Lontra. Santa Izabel D'Oeste. Santo Antônio do Sudoeste. São

João. São Jorge D'Oeste. Saudades do Iguaçu, Sulina. Verê.

Vitorino.

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e

30^' 4
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impedimento de contratar com o Município de Planalto - PR;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
c) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência,
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que
não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar
ou contratar com a Administração Pública, ou punidas com suspensão do direito de
licitar e contratar com o Município de Planalto, bem como servidor de qualquer órgão
ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação ou empresa de que tal servidor
seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
d) Pessoa jurídica não enquadrada na Lei Complementar da MICROEMPRESA - ME
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, (LC n° 123/2006 e LC n° 147/2014).

4.3-Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica
enquadrada nos termos do art. 3° Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar
n° 147/2014 e que atenda todas as exigências do presente Edital e seus anexos e
apresentarem os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de
cópia autenticada em Cartório de Notas e Oficio competente, ou por servidor da
Administração ou da Equipe de Apoio do Pregão, devidamente qualificado, ou
publicação em órgão da imprensa oficial.

5 - DO CREDENCIAMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
(documentação que deverá ser apresentada separadamente e fora dos envelopes):
5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro (a)
um representante legal que, devidamente identificado e credenciado, será o único
admitido a intervir no procedimento licitatório no interesse da representada (conforme
modelo).

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

5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar
devidamente credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja
aceito, a apresentação dos seguintes documentos:
5.2.2.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);

o
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5.2.2.2 - Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo
representante legal da lícítante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social;
5.2.2.3 - Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação
da condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;
5.2.2.4 - Declaração de que atende os requisitos de habilitação, conforme o modelo
anexo (Anexo III);

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

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

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

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

a) Dados da Empresa: Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição
do CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da
licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico(e-mail), este
último, para contato e envio de documentos. Obs: O endereço de e-mail, indicado na
proposta de preços será considerado como endereço válido para o envio de Atas e
Contratos firmados, desta forma deverá ser colocado endereço da pessoa responsável
pelo recebimento e envio destes documentos.
b) Marca, Preço unitário e total, com, no máximo, 2(duas) casas após a vírgula,
devendo o preço incluir todas as despesas necessárias para aexecução do objeto da

Qâ' 6
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presente licitação, no local indicado pela licitante; em caso de divergência entre
informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para
os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
c) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo,
60(sessenta) dias e será contado a partir da data da entrega do invólucro contendo a
Proposta de Preços ao Licitador, sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento. O prazo de validade da proposta deverá
constar expressamente na proposta de preços sob pena de desclassificação.
d) A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas
necessárias, inclusive taxas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis
para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo
termo contratual e deve ser elaborada em conformidade com a legislação aplicável e as
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos.
e) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
f) Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste ato
convocatório ou da legislação em vigor.
g) Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e
na proposta especifica, prevalecerão as da proposta impressa. Ocorrendo divergência
entre o valor unitário e total para os itens do objeto do editai, será considerado o
primeiro.
h) Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
i) A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos para a
realização dos serviços do objeto licitado, como despesas e encargos inerentes aos
serviços até a conclusão dos mesmos.
j) Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao
preço, condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação
dos termos originais ofertados.
k) Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas,
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos,
sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal
mencionada no preâmbulo deste edital.
I) Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das
propostas de preço.

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

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

6.4-DESCLASSIFICAÇÂO DAS LICITANTES
6.4.1- Será desclassificada a licitante que deixe de cumprir quaisquer exigências deste
Edital.

6.4.1.1- Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer
dispositivo legal vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente
inexequíveis.
6.4.1.2- Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços
ou vantagens baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico,
preços irrisórios ou com cotação equivalente a zero.
6.4.1.3- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços,
que deverá ser de no mínimo 60(sessenta) dias conforme especificado no item 6.1 letra
"c".

6.4.1.4- Deixar de apresentar quaisquer documentos de habilitação solicitados no item
9 deste edita! de licitação.

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

7 -FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes
credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro(a)
ou equipe de apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em
02(dois) envelopes fechados, distintos e numerados de 1 e II na forma dos subitens
abaixo:

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE PLANALTO

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 090/2022

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PLANALTO

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 090/2022
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8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

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

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

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

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

9_DA HABILITAÇÃO.
9.1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° II):
9.2 - A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste edital e
conter, obrigatoriamente, todos os requisitos abaixo, sob pena de inabilitação:

9.2.1-Da Regularidade Fiscal

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

9.2.1.2 -Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais E Ã Divida Ativa Da
União, expedida pelo Ministério Da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil;

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

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

9.2.2-Da Qualificação Econômica Financeira

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

9.2.2.2- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da
data de apresentação da proposta;
9.2.2.2.1 - Em caso de ME! o Balanço Patrimonial pode ser substituído pela
Declaração Anual SIMEI do ultimo exercício.

9.2.3- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n° 12.440

de 7 de julho de 2011.

9.2.3.1 - Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei n°
12.440 de 7 de julho de 2011.

9.2.4 - Da Qualificação Técnica

9.2.4.1 - Atestado (s) emitido (s) por pessoa jurídica de direito público e/ou privado,
comprovando o desempenho pelo proponente de serviços compatíveis com o objeto
desta licitação, podendo o Município abrir diligência para verificar a veracidade das
informações.

9.2.5 - Documentos Complementares:

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

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

9.2.5.3- Declaração de Idoneidade (anexo IV)

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

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

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

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

9.3.2-0(a) Pregoeiro(a) poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a
empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou
circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, §
5°, da Lei n° 8.666/93.

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

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

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

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

9.3.7-Os documentos que serão autenticados por membros da comissão de Pregão
deverão ser apresentados em até 01 (uma) hora anterior a abertura dos envelopes,
evitando assim, situações que atrasem o procedimento do certame. A autenticação,
quando feita pelos membros da comissão de licitação do Município de Planalto - PR,
poderá ser efetuada, em horário de expediente, na sala de licitações do prédio sede da
Prefeitura Municipal de Planalto - PR, situada na Praça São Francisco de Assis, n°
1583 - Centro, no horário de 7:30h as 11:30h e 13:30h as 17:30h, sem custo algum
para a empresa interessada em participar do certame, desde que acompanhados dos
originais para que sejam realizadas as conferências necessárias.

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

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

10-DO JULGAMENTO:

10.1- O julgamento da licitação será dividido em duas etapas(Classificação das
propostas e Habilitação) e obedecerá, quanto a classificação das propostas, ao critério
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do MENOR PREÇO POR ITEM.
10.1.1 Aplica-se a este Pregão, nos itens/grupos exclusivos para microempresa e
empresa de pequeno e nos itens/grupos com cotas reservadas para microempresa e
empresa de pequeno, o disposto na Lei Municipal n° 2.649 de 08 de março de 2022,
que estabelece prioridade de contratação para empresas sediadas local ou
regionalmente, de acordo com os seguintes termos:

a) Na situação em que as ofertas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores ao menor preço válido.

b) A microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente
poderá ser contratada sendo pago até 10 % (dez por cento) a mais do melhor preço
válido, desde que este valor seja compatível com a realidade do mercado.

c) Os benefícios referidos serão aplicados prioritariamente às licitantes microempresas
e empresas de pequeno porte sediadas em âmbito local e posteriormente às sediadas
em âmbito regional.

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

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

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

10.2- Etapa de Classificação de Preços:

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

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

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

'(?
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10.2.4-O(a) Pregoeiro(a) classificará a licitante da proposta de menor preço para cada
item e aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até 10 %(dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus
autores participem dos lances verbais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2.13- Se a oferta não for aceitável, o(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.
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10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma
sessão do Pregão.

10.2.15- Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, o(a) Pregoeiro(a)
poderá negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o
melhor preço para a administração.

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

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

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

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

10.3.1 - Destina-se exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno
porte, ou que se enquadrarem nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006
e Lei Complementar n° 147/2014.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.4.10-Ao final da sessão, na hipótese de Inexistência de recursos, ou desistência de
sua interposição, será feita pelo(a) Pregoeiro(a), a adjudicação do objeto da licitação á
licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade
Competente do Município de Planalto - PR, para homologação do certame e decisão
quanto à contratação.
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11 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
11.1 - Homologado o resultado da licitação, serão convocados os primeiros colocados
para assinar o Termo da Ata de Registro de Preços, em até 05(cinco) dias, nos casos
em que o Termo da Ata de Registro de Preços for encaminhada via correio, a
contratada terá o mesmo prazo para devolução (em até 05 (cinco) dias), sob pena de
decair ao direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei
n° 8.666/93, que terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas.

11.2 - A aquisição com os fornecedores registrados será formalizada pela
Municipalidade, por intermédio da emissão da Nota de Empenho.

12 - DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
12.1 A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de Preços, o Diretor do
Departamento solicitante, ou pessoa designada para substituí-lo, dentro dos padrões
determinados pela Lei de Licitações e Contratos n° 8.666/93, que será responsável
pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo ao registro das
ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por
parâmetro os resultados previstos no contrato.
12.2 Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias
que incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções
Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros
atos ilícitos.

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

13- DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA
13.1 - A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do
fornecedor obedecerão à disciplina do Decreto n° 4673/2017.
13.2 -É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, sem
prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.
13.3 - Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão
reajustados.
13.4-Caso haja alteração imprevisível no custo, caberá ao contratado requerer e
demonstrar documentalmente, a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro,
com fundamento no artigo 65, II, "d", da Lei n° 8.666/93.
13.5-0 Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões:
13.5.1- A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas
exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente
comprovado:
13.5.2- Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa:
13.5.2.1- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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13.5.2.2- Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a
respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
13.5.2.3- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
13.6- Além dos motivos já previstos, também constituirão motivos para o cancelamento
unilateral da Ata de Registro de Preços os descritos nos artigos 77 a 80 da Lei
8.666/93.

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

14- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E EXECUÇÃO DO OBJETO

14.1- A empresa vencedora do certame deverá, mediante solicitação da Secretaria que
requisitar os serviços, ir ao local, ver o tipo de vidro e fazer a medição daqueles a
serem substituídos e instalados, para fornecimento do objeto correto;

14.1.1 Entregar/instalar o objeto, no prazo máximo em 10 (dez) dias úteis, nos locais
previamente estabelecidos pelas Secretarias Solicitantes, o prazo será contado a partir
da emissão/recebimento da solicitação emitida pela Secretaria;

14.2- O requerimento deverá conter as seguintes Informações:
a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
b) Discriminação dos itens a serem adquiridas;
c) Local onde serão entregues/instalados os objetos;
d) Prazo para instalação;
e) Quantidade e medidas dos itens, quando for o caso;
f) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

14.3 - Condições de Entrega: os produtos deverão ser entregues de maneira
fracionada de acordo com as necessidades do Município de Planalto, mediante
apresentação de Autorização de Fornecimento ou documento equivalente, em até 10
(dez) dias úteis após o recebimento do mesmo.

14.4 - A Contratada deverá fornecer funcionário capacitado para a prestação do
serviço, bem como, todo material necessário para colocação do objeto, como exemplo
massa, silicone, equipamentos e ferramentas, de acordo com cada especificação de
vidro;

14.5 - Será de obrigação da Contratada o fornecimento dos equipamentos de Proteção
Individual - EPI e de Proteção Coletiva — EPC, aos funcionários que executarão os
serviços, de acordo com a legislação vigente, sendo ela responsável pela segurança
dos mesmos;
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14.6- A Contratada se responsabilizará por todas as despesas relativas ao pagamento
de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como imposto e
taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas diretas e indiretas
decorrentes de mão de obra, transporte e deslocamento, materiais e equipamentos
correrão pôr conta da Contratada, assim como as despesas referentes aos seguros e
quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de
impostos de quaisquer naturezas do presente contrato;

14.7- Os materiais deverão ser entregues/instalados pela CONTRATADA à
CONTRATANTE de 2® a 6® feira, em horário comercial das 7;30h às 11:30h e das
13:30h as 17:30h, em local e horário a ser agendado com a Secretaria Solicitante;

14.8- A contratada deverá apresentar comprovante de destinação ambientalmente
correta, dos vidros descartados, conforme política nacional dos resíduos sólidos;

14.9- Caso fique constatadas irregularidades em relação ao objeto, ou mesmo não se
enquadrar nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto e imediata
rescisão do contrato.

14.10- O não cumprimento da obrigação, ocorrerá em penalidade, nos termos da Lei
8.666/93. As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e
nos casos em que se encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93,
há substituição do instrumento do contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei já
mencionada.

15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, RESCISÃO E MULTA:
15.1- DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA - FASE PRÉ
CONTRATUAL

15.1.1- À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência
dela, poderão ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades:
15.1.1.1- Multa de até 2,0 %(dois por cento) do valor global proposto, no caso de
desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as
penalidades dos itens seguintes;
15.1.1.2- Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar,
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;
15.1.1.3-A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.
15.1.1.4- 10%(dez por cento) sobre o valor total dos itens vencedores da licitação, no
caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de
contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos
prazos e condições estabelecidas neste Edital;

15.2- DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE
CONTRATUAL
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15.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, Ata de
Registro de Preços que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.
15.2.2- A Detentora da Ata 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 Contas do Estado do Paraná, a licltante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de
Registro de Preços;
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 da Ata;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

15.2.3- A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução da Ata
de Registro de Preços, sujeitará o detentor da Ata 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 Detentora da Ata incidirá em multa na ordem de 1%(um por cento) sobre
o valor total percebido pela Detentora da Ata, por dia de atraso na entrega.
b) 10%(dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na
hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de lO(dez) dias contados
da ata de sua convocação;
c) 10%(dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços por infração a
qualquer cláusula ou condição da Ata, 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 da Ata de Registro de Preços, por infração à
qualquer cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;
g) 10%(dez por cento) sobre o valor total do período de vigência da Ata de Registro de
Preços, contados da última prorrogação, no caso de rescisão da Ata por ato unilateral
da administração, motivado por culpa da detentora da Ata, garantida defesa prévia,
independentemente das demais sanções cabíveis;
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15.2.4, Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza
e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir;
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado
do licitante e/ou Detentor da Ata, 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 a Ata de Registro de Preços e aplique as demais sanções previstas na
lei.

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

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
detentora da Ata 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 Detentora da Ata o valor de qualquer multa
porventura imposta.
7) as multas previstas neste item, não tem caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a Detentora da Ata da responsabilidade por perdas e danos decorrentes
das infrações cometidas.
8) serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar
e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos
previstos nas disposições legais citadas.
9) serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
a administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.

16- DO REAJUSTE

16.1 - Os preços dos objetos, constantes neste edital, caracterizando o valor unitário do
objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator superveniente que caracterize
a situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei Federal 8666/03.
16.2 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela Contratada, esta deverá
comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, por meio de
apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da
composição da proposta e documentação correlata (lista de preços de fabricantes,
notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que
a contratação tornou-se inviável nas condições Inicialmente avençadas.
16.3 - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Planalto, este
deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em
prejuízo da Municipalidade.
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16.4 - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão
quanto a revisão de preços solicitada pela Contratada.
16.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a
análise técnica e jurídica do Município de Planalto
16.6 - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo
analisadas, a Contratada não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos
serão realizados aos preços acordados no presente instrumento.

17- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
17.1- Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão em até 30 (trinta) dias
subsequentes a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de
INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.

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

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

00190 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.30.00.00.00000

00430 03.107.04.124.0402.2015 3.3.90.30.00.00.00000

00500 05.115.15.512.1501.1051 3.3.90.30.00.00.00000

00680 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.30.00.00.00000

00720 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.30.00.00.00000

00940 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.30.00.00.00000

01270 07.121.12.361.1201.2045 3.3.90.30.00.00.00000

01310 07.121.12.365.1201.2046 3.3.90.30.00.00.00000
01340 07.121.12.366.1201.2042 3.3.90.30.00.00.00000

01360 07.121.12.367.1201.2041 3.3.90.30.00.00.00000

01440 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.30.00.00.00000
01630 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.30.00.00.00000

01800 09.126.10.301.1001.2030 3.3.90.30.00.00.00000

02040 10.142.08.243.0801.2023 3.3.90.30.00.00.00000

02260 10.144.08.241.0801.2021 3.3.90.30.00.00.00000

02300 10.144.08.242.0801.2022 3.3.90.30.00.00.00000

02320 10.144.08.244.0801.1025 3.3.90.30.00.00.00000

02400 10.144.08.244.0801.2024 3.3.90.30.00.00.00000

02470 11.133.20.606.2001.1058 3.3.90.30.00.00.00000
02750 12.134.22.661.2201.2064 3.3.90.30.00.00.00000
02930 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.30.00.00.00000
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17.3- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
17.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em
nome da Pessoa Jurídica contratada, a vista da fatura/nota fiscal por ele
apresentada, nos prazos definidos no item 17.1.
17.5- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências
pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.
17.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já
declinado no preâmbulo da presente, contendo a descrição do processo licitatório
PREGÃO PRESENCIAL SRP n" 090/2022.
17.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante.
17.8- Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.

18 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
18.1- Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais
deverão estar devidamente fundamentados, somente serão recebidos conforme o
prazo especificado no item 18.2, mediante;
a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR., na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, centro, de 2® a 6^ feira, no horário compreendido
entre as 07:30h e 11:30h e das 13:30h e 17:30h.
b) Recebimento via postal, por qualquer forma de entrega, contando-se o prazo de
recebimento, não o prazo de postagem;

18.2- O prazo para impugnação do Edital é de 3(três) dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providencias ou impugnar o ato convocatório.

18.3- A Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art
109, da Lei n° 8.666/93.

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

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

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

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

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

19 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
19.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 12(doze) meses,
contados a partir da data de assinatura do instrumento contatual.

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

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

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

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

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

20.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial da Ata de Registro de Preços.

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

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

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

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1- Esclarecimentos relativos à presente licitação e ás condições para atendimento
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando
solicitados, pelo Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito à Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, Fone: 46 3555-8100, em Planalto - PR.

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

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

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

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

22 - ANEXOS DO EDITAL

22.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo:
ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital);
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
ANEXO IV- Modelo de Declaração de Idoneidade;
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do
Artigo 7° da Constituição Federal;
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP
ANEXO VII - Minuta de Ata de Registro de Preços;
ANEXO VIII - Minuta de Contrato.

ANEXO IX - Termo de Referencia.

Planalto-PR, 19 de outubro de 2022.

O I i C-
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 090/2022

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO. FONE:

MUNICIPIO:^ EST.

Credenciamos o(a) Sr.(a),

,  portador(a) da cédula de identidade sob n°

e CPF sob n°

A participar do procedimento licitatório. sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL

SRP N° 090/2022, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de

representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a

proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais

atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data / /

NOME:

RG/GPF

CARGO

(assinatura com firma reconhecida)

Q  '
25

0121



5-Wt?íS

MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ: 75.460,526/0001-15

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

PREGÃO PRESENCIAL SRP N® 090/2022
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO
(documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

MUNICÍPIO:^ EST..

O representante legal da empresa

,  na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°

090/2022, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a

referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no

respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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RAZÃO SOCIAL:.

GNPJ N°

ENDEREÇO,

MUNICÍPIO:

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 090/2022
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

FONE:

EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°

090/2022, instaurado pelo Município de Planalto, que nâo fomos declarados inidôneos

para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

3
'O
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 090/2022
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII

DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:

MUNICÍPIO: EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade

de PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 090/2022, por seu representante, declara, na

forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais

legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de

novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho,

no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da

Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N® 090/2022
ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro

Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licítante ser uma ME ou
EPP)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

^  MUNICÍPIO: EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
090/2022, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito
que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para
efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

o-"
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ANEXO VII- {MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

MUNICÍPIO DE PLANALTO- PR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A/®
PREGÃO PRESENCIAL SRP N® 090/2022

Aos dias do mês de de , o Município de Planalto - PR, inscrito no
GNPJ/MF sob o n° 76.460.526/0001-16, com sede à Praça São Francisco de Assis, n°
1583, centro, doravante denominado Prefeitura, representada pelo seu Prefeito
Municipal, Sr. Luiz Carlos Boni, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações, do Decreto Municipal n° 2727/2007, Decreto Municipal 4673/2017e da Lei
n° 10.520/02, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão
Presenclal SRP n° 090/2022 por deliberação do Pregoeiro, devidamente homologada
e publicada no Diário Oficial do Município de Planalto em , resolve
REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as
condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se
seguem.

sediada na n° , na cidade de
, Estado do inscrita no CNPJ sob o n° e

Inscrição Estadual sob o n® doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada por seu Sr portador do RG n®

e do CPF n®

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição,

instalação e reposição de vidros temperados, vidros comuns, espelho, portas e
contratação de empresa para, à medida que houver necessidade, o fornecimento,
instalação, remanejamento (espelhos), bem como manutenção de vidros comuns, com
substituição de massa e silicone conforme necessidade destas Secretarias Municipais,
conforme especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:

ITEM OBJETO QUANT. UN PREÇO
UNIT.

PREÇO TOTAL

01 Vidro 4mm, comum, canelado,
Incolor. Incluída instalação.

13 M^

02 Vidro 4mm, comum, liso, incolor
Incluída instalação.

65 M^

03 Vidro 4mm, comum, liso, fumê
Incluída instalação.

65 W

04 Vidro 4mm, temperado, liso, incolor
Incluída instalação.

52 W

05 Vidro 4mm, temperado, liso, fumê
Incluída instalação.

52 M^

íO 1^*
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06 Vidro 6mm, temperado, liso, incolor.
Incluída instalação

40 M=^

07 Vidro 6mm, temperado, liso, fumê.
Incluída instalação

40 M=^

08 Vidro 8mm, temperado, liso, incolor.
Incluída Instalação.

32 M^

09 Vidro 8mm, temperado, liso, fumê.
Incluída instalação.

32 W

10 Vidro lOmm, temperado, liso,
incolor. Incluída Instalação.

50 W

11 Vidro lOmm, temperado, liso, fumê.
Incluída instalação.

50 W

12 Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro blindex temperado,
incolor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 3,50cm, altura
2,20 cm. Características adicionais;
quatro folhas sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em alumínio de
30 cm, trilho em alumínio na cor
branca com todas as ferragens, em
alumínio, necessárias para seu
perfeito funcionamento. A porta
deve ser entregue instalada em
local indicado pelo Município.

1 UN

13 Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro blindex temperado,
incolor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 5,80cm, altura
2,40 cm. Características adicionais:
quatro folhas sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em alumínio de
30 cm, trilho em alumínio na cor
branca com todas as ferragens, em
alumínio, necessárias para seu
perfeito funcionamento. A porta
deve ser entregue instalada em
local indicado pelo Município.

2 UN

14 Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro blindex temperado,
incolor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 3,80cm, altura
2,40 cm. Características adicionais:

2 UN

Y.
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quatro folhas sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em alumínio de
30 cm, trilho em alumínio na cor
branca com todas as ferragens, em
alumínio, necessárias para seu
perfeito funcionamento. A porta
deve ser entregue instalada em
local indicado pelo Município.

15 Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro blindex temperado,
incolor, espessura do vidro; 10mm.
Dimensões: largura 2,20cm, altura
2,15 cm. Características adicionais:
quatro folhas sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em alumínio de
30 cm, trilho em alumínio na cor
branca com todas as ferragens, em
alumínio, necessárias para seu
perfeito funcionamento. A porta
deve ser entregue instalada em
local indicado pelo Município.

UN

TOTAL R$

1.2. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as
contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em
igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS
2.1. A presente Ata terá validade por 12{doze) meses, a partir de sua assinatura.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO
3.1. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo

órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão
interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar,
conforme o disposto no art. 62 da Lei n° 8.666, de 1993.

3.2. A aquisição obedecerá a conveniência e as necessidades do Município de
Planalto - PR.

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

.O
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4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO. EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE
FORNECIMENTO

4.1. Os objetos deverão ser entregues/instalados somente após a solicitação formal do
Departamento de Compras do Município de Planalto, a qual somente poderá ocorrer
posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela Secretaria Municipal
solicitante.

4.2. Condições de Entrega: os produtos deverão serem entregues/instalados de
maneira fracionada de acordo com as necessidades do Município de Planalto,
mediante apresentação de Autorização de Fornecimento ou documento equivalente,
em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento do mesmo.
4.3. O produto cotado deverá obedecer aos parâmetros de produção de acordo com a
legislação vigente e específica para o produto.
4.4 Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao objeto, ou mesmo não se
enquadrar nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto e imediata
rescisão do contrato.

4.5. O não cumprimento da obrigação, ocorrerá em penalidade, nos termos da Lei
8.666/93. As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e
nos casos em que se encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93,
há substituição do instrumento do contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei já
mencionada.

4.6. Alterações de qualquer natureza na entrega das mercadorias devem ser
autorizadas por escrito pelo Município de Planalto, mediante solicitação do fornecedor.
4.7 Os objetos/vidros, deverão ser novos (1^ linha) e atender os dispositivos da Lei
8.078/1990 do Código de Defesa do Consumidor.

4.8 Os objetos deverão ser acondicionados conforme praxe do fabricante devendo
garantir proteção durante transporte e instalação; constar identificação do produto e
demais informações exigidas na legislação em vigor.
4.9 Qualquer dano que vier a ocorrer durante o transporte correrá por conta da
contratada, devendo a mesma repor o objeto danificado ou, ainda, caso algum produto
não corresponda ao exigido ou apresente defeitos que impeçam ou prejudiquem seu
uso, a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis
contados da data da notificação expedida pela Secretaria, a sua substituição, visando
ao atendimento das especificações, sem prejuízo da aplicação das sanções.
5.0 A Secretaria requisitante poderá, a qualquer tempo durante este processo, solicitar
documentos ou informações relativas aos produtos ofertados.

5. CLÁUSULA QUINTA-DO PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão em até 30 (trinta) dias
subsequentes a entrega e aceitação do objeto, e mediante apresentação da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de
INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal. Será considerada como data do pagamento
o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
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5.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pela Detentora da Ata, que porventura não tenha sido prevista nesta Ata
de Registro de Preços.
5.3. As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão
empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias;

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcionai programática Destinação de recurso

00190 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.30.00.00.00000

00430 03.107.04.124.0402.2015 3.3.90.30.00.00.00000

00500 05.115.15.512.1501.1051 3.3.90.30.00.00.00000

00680 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.30.00.00.00000

00720 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.30.00.00.00000

00940 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.30.00.00.00000

01270 07.121.12.361.1201.2045 3.3.90.30.00.00.00000

01310 07.121.12.365.1201.2046 3.3.90.30.00.00.00000

01340 07.121.12.366.1201.2042 3.3.90.30.00.00.00000

01360 07.121.12.367.1201.2041 3.3.90.30.00.00.00000

01440 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.30.00.00.00000

01630 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.30.00.00.00000

01800 09.126.10.301.1001.2030 3.3.90.30.00.00.00000

02040 10.142.08.243.0801.2023 3.3.90.30.00.00.00000

02260 10.144.08.241.0801.2021 3.3.90.30.00.00.00000

02300 10.144.08.242.0801.2022 3.3.90.30.00.00.00000

02320 10.144.08.244.0801.1025 3.3.90.30.00.00.00000

02400 10.144.08.244.0801.2024 3.3.90.30.00.00.00000

02470 11.133.20.606.2001.1058 3.3.90.30.00.00.00000

02750 12.134.22.661.2201.2064 3.3.90.30.00.00.00000

02930 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.30.00.00.00000

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

da Secretaria Municipal de Administração, conforme termo de referência, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da Ata, e de tudo dará
ciência à Administração, bem como atestar a entrega do objeto, nos termos do item 14
do edital.

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei
n° 8.666/93.
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6.3. O fiscal da Ata de Registro de Preços anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis.

6.4. Ficam credenciados pela Administração do Município, para fiscalização da
Ata de Registro de Preços, bem como prestar toda assistência e orientação que se fizer
necessária, o Servidor Marcelo Felipe Schmitt para, junto ao representante da
detentora da Ata, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem
verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de
comunicação oficial à Detentora da Ata, para aplicação das penalidades cabíveis.

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

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

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
7.2. O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do

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

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

7.3.1- Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;

7.3.2 - Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e
cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

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

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

7.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da
Lei n° 8.666/93. quando cabível, para rever o preço registrado em razão da
superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual.

7.4.2. Caso seja inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do
compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento,
sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
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7.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação, quando cabível.

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

7.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração
adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem
o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil,
produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a
deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com
justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da
Administração no prazo de 30(trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a
análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e
numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.

7.7. E vedado à Detentora da Ata interromper a entrega dos materiais enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita ás
sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor
prevista nesta Ata.

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

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

casos previstos acima.
7.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia

atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
8.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo
especifico além das hipóteses contidas no edital, quando:

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

ou não assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

8.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei
n° 8.666/93, ou no art. 7° da Lei n° 10.520/02.
8.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:

8.2.1. Por razões de interesse público;
8.2.2. A pedido do fornecedor.
8.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o

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

r
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9. CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da

licitação:
a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar a Ata de Registro de

Preços, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaração falsa;
h) Ensejar o retardamento da execução do certame.

9.2 - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, a
Ata de Registro de Preços 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.

9.3- A Detentora da Ata 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 Contas do Estado do Paraná, a licitante que:

1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de
Registro de Preços;

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 da Ata de Registro de Preços;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
9.4 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução da

Ata de Registro de Preços, sujeitará o Detentor 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 Detentora da Ata incidirá em multa na ordem de 1%(um
por cento) sobre o valor total percebido pela Detentora da Ata, por dia de atraso na
entrega.

b) 10%(dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, em caso de
descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar a
Ata, 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 da Ata de Registro de Preço por infração a
qualquer cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;
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d) 0,3%(três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do fornecimento do objeto;

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

f) 2%(dois por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços, por infração à
qualquer cláusula ou condição da Ata, aplicada em dobro na reincidência;

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

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

1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento
inadequado do licitante e/ou Detentor, 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 ás 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
unílateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

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

5) se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
Detentora da Ata 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 detentora da Ata o valor de qualquer
multa porventura imposta.

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

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

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

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREGO
10.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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10.1. São obrigações da Detentora da ATA:

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

- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990);
10.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
10.1.4. A Detentora da ATA deve dar garantia de três meses para a instalação e,
havendo qualquer erro de instalação ou dano nos vidros, deverá refazer a obra com o
fornecimento de novos produtos bem como oferecer a manutenção sem qualquer
custo.

10.1.5. A entrega deverá ser realizada de acordo com a boa técnica; onde serão
verificados por servidor designado, se atendem o disposto em edital.
10.1.6. Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes
ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e
necessários para a completa execução das obrigações assumidas.
10.1.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
10.1.8. Independentemente da aceitação, o adjudicatáho garantirá a qualidade do(s)
objeto(s), obrigando-se a substituir aquele que apresentar defeito.
10.1.9. Será de obrigação da detentora da ATA o fornecimento dos equipamentos de
Proteção Individual - EPI e de Proteção Coletiva - EPC, aos funcionários que
executarão os serviços, de acordo com a legislação vigente, sendo ela responsável
pela segurança dos mesmos;
10.1.10. A Detentora da Ata se responsabilizará por todas as despesas relativas ao
pagamento de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como
imposto e taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes
de mão de obra, transporte, deslocamento, manutenção dos veículos, materiais e
equipamentos correrão pôr conta da Detentora, assim como as despesas referentes
aos seguros, bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua
conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato.

10.2. São Obrigações da Contratante:
10.2.1. Efetuar o pagamento ajustado;
10.2.2. Dar à Detentora da Ata as condições necessárias á regular execução do

Contrato.

11 . CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA COMUNICAÇÃO e SUBCONTRATACÃO
Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser
feitas por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura
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Municipal de Planalto, Praça Sào Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000-
Planalto, Paraná.

Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do objeto do
presente contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO
12.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não

possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema,
com referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. A execução da Ata de Registro de Preços, bem como os casos nele

omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público,
aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93, combinado
com o Inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

13.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos
os seus dispositivos, o edital do Pregão Presencial SRP n° 090/2022 , o seu
respectivo Termo de referência, e a proposta da empresa.

13.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presenciai SRP n° 090/2022 .

13.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai
assinada pelo Excelentíssimo Senhor Luiz Carlos Boni, Prefeito Municipal do Município
de Planalto, e pelo (a) Sr.(a) , qualificado preambularmente, representando a
Detentora da Ata.

Planalto - PR, de de 2021.

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

(NOME)
Detentora da Ata

Representante Legal
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12022

PREGÃO PRESENCIAL N° 090/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor LUIZ CARLOS BONI, em pleno exercício de seu mandato e funções, brasileiro,
casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto, Estado do Paraná,
portador da Cédula de Identidade RG n° 3.895.670-1 e do CPF/MF sob n°
747.491.029-20.

CONTRATADA; ^ devidamente
inscrita no CNPJ sob n.° com sede à

,  na Cidade de , neste ato representado
pelo Administrador(a) o Sr(a) , brasileiro(a), comerciante,
portador(a) do RG n.° e do CPF sob n.°
residente e domiciliado(a), na Cidade de

• • j

pelas partes contratantes, fica acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá
nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições
do Edital de Pregão Presencial SRP N° 090/2022 pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto deste contrato é contratação de empresa visando a aquisição, instalação e
reposição de vidros temperados, vidros comuns, espelho, portas e contratação de
empresa para, à medida que houver necessidade, o fornecimento, instalação,
remanejamento (espelhos), bem como manutenção de vidros comuns, com
substituição de massa e silicone conforme necessidade destas Secretarias Municipais,
nas condições fixadas nas cláusulas a seguir:

ITEM OBJETO QUANT. UN PREÇO
UNIT.

PREÇO TOTAL

01 Vidro 4mm, comum, canelado,
incolor. Incluída instalação.

13 M^

02 Vidro 4mm, comum, liso, incolor
Incluída instalação.

65 M^

03 Vidro 4mm, comum, liso, fume
Incluída instalação.

65 M^

04 Vidro 4mm, temperado, liso, incolor
Incluída instalação.

52 M^

05 Vidro 4mm, temperado, liso, fumé
Incluída instalação.

52 M^'

f
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06 Vidro 6mm, temperado, liso, incoior.
Incluída instalação

40 M^

07 Vidro 6mm, temperado, liso, fumê.
Incluída instalação

40 M^

08 Vidro 8mm, temperado, liso, incoior.
Incluída Instalação.

32 M^

09 Vidro 8mm, temperado, liso, fumê.
Incluída instalação.

32 M^

10 Vidro lOmm, temperado, liso,
incoior. Incluída Instalação.

50 M^

11 Vidro lOmm, temperado, liso, fumê.
Incluída Instalação.

50 M^

12 Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro blindex temperado,
incoior, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 3,50cm, altura
2,20 cm. Características adicionais:

quatro folhas sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em alumínio de
30 cm, trilho em alumínio na cor
branca com todas as ferragens, em
alumínio, necessárias para seu
perfeito funcionamento. A porta
deve ser entregue instalada em
local indicado pelo Município.

1 UN

13 Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro blindex temperado,
incoior, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 5,80cm, altura
2,40 cm. Características adicionais:
quatro folhas sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em alumínio de
30 cm, trilho em alumínio na cor
branca com todas as ferragens, em
alumínio, necessárias para seu
perfeito funcionamento. A porta
deve ser entregue instalada em
ocal indicado pelo Município.

2 UN

14 Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro blindex temperado,
incoior, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 3,80cm, altura
2,40 cm. Características adicionais:

2 UN
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quatro folhas sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em alumínio de
30 cm, trilho em alumínio na cor
branca com todas as ferragens, em
alumínio, necessárias para seu
perfeito funcionamento. A porta
deve ser entregue instalada em
local indicado pelo Município.

15 Aquisição de porta, tipo de correr,
material vidro blindex temperado,
incolor, espessura do vidro: lOmm.
Dimensões: largura 2,20cm, altura
2,15 cm. Características adicionais:
quatro folhas sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em alumínio de
30 cm, trilho em alumínio na cor
branca com todas as ferragens, em
alumínio, necessárias para seu
perfeito funcionamento. A porta
deve ser entregue instalada em
local indicado pelo Município.

UN

TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO.
Parágrafo Primeiro - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos
os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições
expressas no edital PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 090/2022, juntamente com seus
anexos e a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL
Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória prestação dos serviços contratados na
Cláusula Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$
(  ) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL"

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com o
consumo do Município, nos preços pertinente a proposta da CONTRATADA.
Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-ão em
até 30 (trinta) dias e mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e
devidamente acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo
Municipal.
Parágrafo Terceiro - A Nota Fiscal de faturamento preenchida sem rasuras, com a
descrição completa, devidamente certificada pelo responsável da Secretaria Municipal
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sollcltante, comprovando que o objeto foi executado em conformidade com as
condições estabelecidas no Edital, Anexos e Cronograma;
a) Descrição dos objetos comprados, valores unitário e total;
b) Número do processo ücitatório.
o) Número do Contrato.
Parágrafo Quarto- A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na
proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de
alíquotas de impostos incidentes o objeto do presente edital, em função de alterações
na legislação pertinente.
Parágrafo Quinto - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica,
para conta em nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por
ele apresentada, nos prazos definidos na cláusula 17.1 do Edital.
Parágrafo Sétimo - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até
que providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da
fatura.

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

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE e da CONTRATADA o
adimplemento total do presente Contrato.
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar de
acordo as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos.

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

c) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições,
fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;

d) Pagar à Contratada o valor resultante da aquisição, na forma do contrato;
e) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em

compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;

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

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) A prestação do serviço deverá ser realizada, somente após a solicitação formal

do Departamento de Compras do Município de Planalto, a qual somente poderá
ocorrer posteriormente à elaboração de requerimento de compra pela Secretaria
Municipal solicitante, nos termos do subitem seguinte.

b) O requerimento deverá conter as seguintes informações:
Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
Discriminação dos itens a serem adquiridos;
Local onde será realizada a prestação do Serviço;
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Prazo para entrega dos pedidos;
Quantidade e medidas dos itens, quando for o caso;
Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

c) CONDIÇÕES DE ENTREGA: os produtos/serviços deverão ser
entregues/prestados de maneira fracionada de acordo com as necessidades do
Município de Planalto, mediante apresentação de Autorização de Fornecimento
ou documento equivalente, em até 10 (dez) dias após o recebimento do mesmo.

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

e) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal;

f) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990);

g) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

h) A Contratada deve dar garantia de três meses para a instalação e, havendo
qualquer erro de instalação ou dano nos vidros, deverá refazer a obra com o
fornecimento de novos produtos bem como oferecer a manutenção sem
qualquer custo.

i) A entrega deverá ser realizada de acordo com a boa técnica; onde serão
verificados por servidor designado, se atendem o disposto em edital.

j) Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes
ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e
necessários para a completa execução das obrigações assumidas.

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

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

m) Será de obrigação da Contratada o fornecimento dos equipamentos de Proteção
Individual - EPI e de Proteção Coletiva - EPC, aos funcionários que executarão
os serviços, de acordo com a legislação vigente, sendo ela responsável pela
segurança dos mesmos;

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

o) Caso fique constatadas irregularidades em relação ao objeto, ou mesmo não se
enquadrar nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto e
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imediata rescisão do contrato,

p) O não cumprimento da obrigação, ocorrerá em penalidade, nos termos da Lei
8.666/93. As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as
partes, e nos casos em que se encontram presentes os requisitos do Artigo 55
da Lei 8.666/93, há substituição do instrumento do contrato, na forma do artigo
62 da mesma Lei já mencionada,

q) Alterações de qualquer natureza na entrega das mercadorias devem ser
autorizadas por escrito pelo Município de Planalto, mediante solicitação do
fornecedor. Alterações promovidas pela indústria relativas à gramatura das
mercadorias: devem ser proporcionalmente ressarcidas pelo fornecedor,

r) Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no edital e seus
anexos.

s) Proceder á substituição do produto com defeito, por outro em perfeito estado,
sem ônus para o Município;

t) Para a substituição da mercadoria o fornecedor terá o prazo de no máximo 10
(dez) dias. A empresa será comunicada via e-mail e/ou telefone,

u) Se a empresa vencedora deixar de entregar o(s) produto(s) por qualquer motivo
ou o fizer fora das especificações e condições pré-determinadas, serão
aplicadas as penalidades previstas no artigo 86 e seguintes da Lei 8.666/93,
garantida a defesa prévia em processo próprio do interessado, independente de
outras previstas em lei.

v) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto
da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
Io do art. 57 da Lei no 8.666/93.

w) Prestar o serviço por sua exclusiva conta e responsabilidade e em perfeitas
condições.

x) Responder por todos os vícios e defeitos dos materiais.
y) Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
z) Assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários para o

adimplemento das obrigações decorrentes da aquisição.
aa)Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais resultantes da execução do contrato.
bb)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,

cc) Será de obrigação da Contratada o fornecimento dos equipamentos de Proteção
Individual - EPI e de Proteção Coletiva - EPC, aos funcionários que executarão
os serviços, de acordo com a legislação vigente, sendo ela responsável pela
segurança dos mesmos;

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3
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Parágrafo Primeiro - Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão
utilizados recursos financeiros oriundos do Município de Planalto. Proveniente das
seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

00190 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.30.00.00.00000

00430 03.107.04.124.0402.2015 3.3.90.30.00.00.00000

00500 05.115.15.512.1501.1051 3.3.90.30.00.00.00000

00680 05.116.15.452.1501.2053 3.3.90.30.00.00.00000

00720 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.30.00.00.00000

00940 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.30.00.00.00000

01270 07.121.12.361.1201.2045 3.3.90.30.00.00.00000

01310 07.121.12.365.1201.2046 3.3.90.30.00.00.00000

01340 07.121.12.366.1201.2042 3.3.90.30.00.00.00000

01360 07.121.12.367.1201.2041 3.3.90.30.00.00.00000

01440 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.30.00.00.00000

01630 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.30.00.00.00000

01800 09.126.10.301.1001.2030 3.3.90.30.00.00.00000

02040 10.142.08.243.0801.2023 3.3.90.30.00.00.00000

02260 10.144.08.241.0801.2021 3.3.90.30.00.00.00000

02300 10.144.08.242.0801.2022 3.3.90.30.00.00.00000

02320 10.144,08.244.0801.1025 3.3.90.30.00.00.00000

02400 10.144.08.244.0801.2024 3.3.90.30.00.00.00000

02470 11.133.20.606.2001.1058 3.3.90.30.00.00.00000

02750 12.134.22.661.2201.2064 3.3.90.30.00.00.00000

02930 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.30.00.00.00000

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES POR INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO -
FASE CONTRATUAL

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:
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1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, nào 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 á 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
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.
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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.

CLÁUSULA NONA - PRAZOS
Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto e validade do presente Contrato
será de 12 (doze) meses, contados a paiíir da data de assinatura do mesmo.
Parágrafo Segundo - O prazo de vigência e de execução do presente contrato poderá
ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse da administração, nos
termos do Artigo 57, Inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro - Os preços dos objetos, constantes neste contrato, caracterizando
o valor unitário do objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS, salvo por fator
superveniente que caracterize a situação prevista na alínea "d" do Inciso II do artigo 65
da Lei Federal 8666/03.

Parágrafo Segundo - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela
CONTRATADA, esta deverá comprovar a quebra do equilíbrio econômico-financeíro do
fornecimento, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo
a mesma metodologia da composição da proposta e documentação correlata (lista de
preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas,
etc), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente
avençadas.
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município
de Planalto, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro
do contrato, em prejuízo da Municipalidade.
Parágrafo Quarto - Fica facultado ao Município de Planalto realizar ampla pesquisa de
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens
anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela CONTRATADA.
Parágrafo Quinto - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será
concedida após a análise técnica e jurídica do Município de Planalto

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
Parágrafo Primeiro: Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização,
assegurado o contraditório e a defesa, nos seguintes casos:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão dos serviços nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado, a juízo da Administração, na execução dos serviços/objeto
contratado;
d) não entrega do objeto, sem justa causa ou prévia comunicação à Administração;
e) a subcontratação total do objeto deste Contrato, sem prévia autorização do
CONTRATANTE, associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a
boa execução do presente Contrato;
f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como a de seus superiores;
g) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;
h) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
i) dissolução de Sociedade;
j) alteração social e a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que,
a juízo da Administração, prejudiquem a execução deste Contrato;
k) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinada o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere
o contrato amplo conhecimento Público;
I) ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução deste Contrato.
Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram
quaisquer dos fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA COMUNICAÇÃO
Parágrafo Único - As comunicações necessárias em razão deste Contrato devem ser
feitas por escrito, e enviadas através de carta registrada, ou protocoladas na Prefeitura
Municipal de Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, CEP: 85.750-000 -
Planalto, Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SUBCONTRATAÇÃO
Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a
execução do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL



MUNICÍPIO DE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ;76.460.526/000M6

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

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, Lei n°. 8.666, de 21 de junho de
1993, suas alterações, demais legislações aplicáveis e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se supletívamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n°. 8.666/93, e dos princípios gerais de
direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Capanema/PR, para dirimir toda e qualquer questão
oriunda deste instrumento, renunciando-se a outro por mais privilegiado que o seja. E
por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente
contrato em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual, depois de lido e
achado conforme, é assinado pelo CONTRATANTE, CONTRATADA e testemunhas.

Planalto - PR, de 2022.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

o íJ'
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ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N" 090/2022

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, LC
123/2006 e 147/2014, em sua sede sito a Praça São Francisco
de Assis, n" 1583, fará realizar Licitação na Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL sob n° 090/2022, conforme descrito
abaixo:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição,
instalação e reposição de vidros temperados, vidros comuns,
espelho, portas e contratação de empresa para, à medida que
houver necessidade, o fornecimento, instalação,
remanejamento (espelhos), bem como manutenção de vidros
comuns, com substituição de massa e silicone conforme
necessidade destas Secretarias Municipais, observadas as
características e demais condições, especificações, valores e
quantidades, definidas no edital e seus anexos.
VALOR TOTAL: R$ 130.814,18 (cento e trinta mil oitocentos
e catorze reais e dezoito centavos).
DATA DA ABERTURA: 07 de novembro de 2022 - às 14:00
(quatorze) horas.
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em
horário de expediente ou pelo e-mail:
licitacao@planalto.pr.gov.br.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Sabrina Rech Malinski

Código Identificador:BFlBFDCC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná
no dia 20/10/2022. Edição 2629
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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MISODElICmçÀO

o MUNICÍPIO DE PUNALTO àz abei ao5 inleiesados que coni base na Lei
Federal if 10,í]D de H de jéo de 201)1 Decrelo Municipal de n- 212^007
de 2d%'2l)07 e, subsidiariamente, à lei d" SidWJ e complaneníares, LC
Í23,^MÚ e HííOM. em sua sale sito a Praça São Francisco de Assis, t I5S3,
íàiá realizar Lidíaçào na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL ú n'
09fl,'H)22, confonse descnio abaixo:

OBJETO: REGISIRO DE PREÇíK visando a aquisiçà insíalaeào e
r^siçào de sièos lemperados. vidres caniins. espelo, portas e cenitrataçâo è
empresa pan, à medida que houver necessidade, o íomecimento, instalação,
remanejamerilo (espelhos), bem conto manutenção de \idios comuns, com
substituição de massa e silicone conforme necessidade destas Secretarias
*^ij)ais, observadas as caracierisiicas e demais condições, especificações,
««oics e quanlíàdes, definidas no edital e seus anexos.

V.ALOR TOTAL: RS 0(1.814,18 (centoe trinta nnl oitocentos e catorze reais e
dezoito centavte).

D.4TA DA ABERTITU: 0; de novembro de 2022 - às 14:00 (quatorze) horas.
Maiores iérma^ junto ao Dqiaitâmaiio è Licitações em boáno de

Prefeito íàiicipai

mOÍICIPIO DE PLANALTO

AVlSODELiCITAÇÃO
-PREGÃO PRESENCUL^N'089/2022

O município de PLAN.ALTO faz saber aos interessados que combase na Ld

*^^1 n" 10.5211 de 17 è julho de 2002, Deaeto Municipai de n° 272].'S197
de 2õ'l)6í2fl07 e, subsidianamenre. á Lei n' 8.6b&''93 e conqtbflitares, LC
12j:20Üb e I47;20I4, em sua sede sito a Pnça São Francisco de Assis, n" 1583,
foi realizar Licitação na Mélidá^ PREGÃO PESENCLAL sob rf
089.'2022,coéni]edescnto abaixo:

OBJETO: Contratação de serviços de teiecomuiiicaçòes para a impkataçâo,
operação e manurençào de link de acesso, sinaono, dedicado à iníentã, com

velociàde deímià conforme detalhamento abaixo, 10054 gmantida, com
dipdnlidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sele) dias da
semana, a partir è sua atração ate o término do contraio, cora fomecimenío
dos equipamentos necessános à execução do seiviço e suporte técnico, pelo
prazo de 12 (doa) meses utilizados pelo Município de Planalto - Pr.
V.ALOR TOTAL: R878.(fi0,l)0 (setenta e oito mil oitocentos e quarenta reais).
DATA DA -ABERTURA: 07 de novembro de2022 -às ®:00 (nove) horas,
Maiores informações junio ao Departamento de lieiiaçòes em horáno de
expeáeoie ou pelo e-utaii: l!di3etó'pUio.p[.p.br-

Préito Municipal

MuflicipiodePlanalto
Praça São Francisco de Assis, n'1583

85.75{I-I)00-Plaiiaíio-Paraná

DATADAASSINATURA:19cle outubro de 2022.

CONTRATANTE. MUNICÍPIO DE PLANALTO.
CONTIIATADA; DOUGLAS POSSAN EIREU • M.

OBJETO: Coiiiraiaçâfl DE EMPRESA ESPECíAim NA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE CAMINHÃO MUNCK
P-ARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
PLANALTO-PR, PROCESSADO PEO SISTBIA DE REGISTRO DE

PREÇOS.
VALOR TOTAL: RS 30T75,00 (trinta mil e trezentos e setenta e cinco

reais).

PUAZODE VIGÊNCIA: I2(d02)nieses.

Prefeito MuÉipal
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Sucesso Matriz Planalto, semanalmente cadastra pessoas

interessadas em vagas para área de produção, Para se inscrever, os

interessados podem comparecer até a empresa,
(Vila Pérola Km 48, S/N, Interior, Planalto • PR), de segunda a
sexta-feira das 08:30 hs às 12:00 hs e das 13:30 hs às 17:00 hs,

para preencher uma hclia de pretensão

e serem incluídas no Banco de Dados da Empresa.

Para fazer o cadastro é necessário apresentar documentos pessoais

(RG, CPF, Carteira de Trabalho).

Todas as oportunidades da empresa estão

disponíveis para Pessoas com Defidênda e
Aprendizes.

Sucesso Matriz Planalto

Vila Pérola Km 48, S/N, Interior, Planalto • PR


