
NICiPIO

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, 15§3
85750-000 PLANALTO - PARANA

Planalto-PR, 23 de Janeiro de 2023.

DE:

Anderson Delares - Secretário Municipal de Serviços Rodoviários;

Angela Regina Garcia Caneppa - Secretária Municipal de Saúde;

DIone Júnior Helfer - Secretário Municipal de Cultura;

Gilmar da Silva - Secretário Municipal de Esportes;

Leonir Bianchi - Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos;

Lizandra Cristina Boni - Secretária Municipal de Assistência Social;

Marcelo Felipe Schmitt - Secretário Municipal de Administração;

Marli Salete Dieckel de Lima - Secretária Municipal de Educação;

Marlise Dlefembach - Secretária Municipal de Indústria Comércio e Turismo;

Willian Fernando Kegler - Secretário Municipal de Agricultura.

PARA: Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal
□ OONVITB SpREGAO DTP
UKmçAO
soc»cr»«to:
P1I0CB*80(8)£L2S

Senhor Prefeito.

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente autorização

objetivando a Contratação de empresa para a aquisição, instalação e execução de
serviços de grama esmeralda e grama sintética, visando à revitalização e valorização

de espaços públicos deste município, conforme a necessidade do Município de

Planalto PR. Conforme segue:

ITEM OBJETO QTD VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA) em

placas uniformes livres de doenças e

pragas. Macia e resistente ao

pisoteamento, com folhas estreitas e

médias, de cor verde-^meralda e

5.000m^ R$ 18,00 R$ 90.000,00
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município de planalto
CNPJ:76.460.526/O00M6

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

estolões penetrantes, que enraízam

facilmente. Deve formar um perfeito

tapete de grama. Com adubo ou

similar. Tamanho aproximado:

1,20x0,30x0,03 metros. Entregue e

Instalada.

02 GRAMA SINTÉTICA, tipo de fio

sintético: Polietileno (PE),

FIBRILADA. Base dupla.

Altura dos fios: entre 30 e 38 mm.

Quantidade de pontos por decímetro

quadrado: no mínimo 20.

Fio com no mínimo 6600 dtex.

Distância entre carreiras no máximo

6mm.

Cor predominante: Verde Esmeralda.

Tratamento Protetor: Estabilizado e

Tratado Anti-UV e Anti-Estático.

Composição da Base Primária: 100%

Polipropileno (PP). Com furação para

drenagem.

Largura do Rolo: 2,00 metros.

Entregue e Instalada.

õ.OOOm^ R$ 96,90 R$

484.500,00

TOTAL: R$ 574.500,00

O custo total estimado do objeto, importa no valor aproximado de R$

574.500,000(Quinhentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais).

Cordialmente,

Anderson Deláres

Secretário Municipal de Serviços Rodoviários
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Angela Reg na Garcia^neppa

Secçetária/Municipal de Saúde

fíel^
Secretário Municípáí de Cultura

Gilmar

Secretáricnvujni Esportes

.eoptf^iancf

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

gO/KoWcL ̂
Lizandra Cristina Boni

Secretária Municipal de Assistência Social

ÍMjiLs
Marcelo Felipê Schmitt

Secretário Municipal de Administração

Marli Saleté Dieckel de Lima

Secretária Municipal de Educação

Marlis^iefembach

Secretária Municipal de Irtdústria Comércio e Turismo

UliêUí^
Willian Fernando Kégier

Secretário Municipal de Agricultura

D03



município de planalto
CNPJ:76.460.525/000M6

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

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. ÓRGÃO INTERESSADO:

1.1. Secretaria Municipal de Administração, Secretária Municipal de Indústria
Comércio e Turismo, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de
Agricultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal
de Serviços Rodoviários. Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de
Assistência Social, Secretaria Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de
Esportes.

2. OBJETO:

2.1. Contratação de empresa para a aquisição, instalação e execução de serviços

de grama esmeralda e grama sintética, visando á revitalização e valorização de

espaços públicos deste município, conforme a necessidade do Município de

Planalto PR. Conforme segue as especificações e quantidades estabelecidas no

Termo.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA:

3.1. Marcelo Felipe Schmitt.

4. DA JUSTIFICATIVA / MOTIVAÇÃO:

4.1. Os objetos desta aquisição visa à possibilidade de uso dos espaços públicos

oferecendo aos munícipes a prática esportiva, lazer, cultura, educação que no

momento não oferecem condições de uso adequado para o pleno desenvolvimento

das atividades.

4.2. Se justifica pela necessidade do desenvolvimento de ações de organização dos

espaços públicos municipais que são destinados ao uso da prática esportiva,

cultural, educacional e visando uma melhor qualidade de vida.

4.3. A aquisição é de fundamental importância para que possamos ter nos espaços

supracitados a grama para manter os mesmos limpos e preparados para atender

nossa população, crianças, jovens, adultos e suas famílias em áreas que ofereçam a

possibilidade de utilização para o desenvolvimento de qualidade de vida.
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4.4. A aquisição é necessária para que possamos propor o pleno desenvolvimento

de nossos espaços públicos, sua utilização, proporcionando maior aproveitamento

das áreas em questão, visando inúmeros benefícios a toda população de Planalto

PR.

4.5. O valor estimado foi apurado a partir do menor valor apresentado, elaborado

com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, Banco de Preço e

internet;

4.6. Responsável pela cotação dos preços: Diego Vinicius Ruckhaber.

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

ITEM

01

02

OBJETO

GF^MA ESMERALDA (ZOYSIA) em

placas uniformes livres de doenças e

pragas. Macia e resistente ao

plsoteamento, com folhas estreitas e

médias, de cor verde-esmeralda e

estolões penetrantes, que enraízam

Facilmente. Deve formar um perfeito

tapete de grama. Com adubo ou

similar. Tamanho aproximado:

1,20x0,30x0,03 metros. Entregue e

Instalada.

GRAMA SINTÉTICA, tipo de fio

sintético: Polietileno (PE),

FIBRILADA. Base dupla.

Altura dos fios: entre 30 e 38 mm.

Quantidade de pontos por decímetro

quadrado: no mínimo 20.

Fio com no mínimo 6600 dtex.

QTD

õ.OOOm^

S.OOOm^

VALOR

UNIT.

R$ 18,00

R$ 96,90

VALOR

TOTAL

R$ 90.000,00

R$ 484.500,00

Página 2 a

. Í05



MUNICÍPIO DE

PLANAITO
^  .■iijiih'/

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

Distância entre carreiras no máximo

6mm.

Cor predominante: Verde

Esmeralda.

Tratamento Protetor: Estabilizado e

Tratado Anti-UV e Anti-Estático.

Composição da Base Primária:

100% Polipropileno (PP). Com

furação para drenagem.

Largura do Rolo: 2,00 metros.

Entregue e Instalada.

TOTAL: R$ 574.500,00

5.1. O valor total para aquisição é de R$ 574.500,000(Quinhentos e setenta e
quatro mil e quinhentos reais).

6. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE INTALAÇÃO
6.1. O prazo e condições de entrega será formalizada através da expedição de
Ordem de Serviços emitida pelo Município de Planalto, onde constará a quantidade

dos materiais, locais a serem entregues e prazos de início e prazo de execução,
sendo no máximo 10 (dez) dias corridos para entregar;
6.2. O requerimento formal mencionado no subitem anterior deverá conter as

seguintes informações:

a) Identificação da Secretaria municipal solicitante;

b) identificação dos itens a serem adquiridos;

c) Quantidade e medida (quando necessário) dos itens;

d) Local e prazo de entrega dos itens;

e) Assinatura do Secretário(a) municipal responsável;

6.3. Os itens serão recebidos, imediatamente depois de efetuada a entrega, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de
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posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste

Termo de Referência e na proposta.

6.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,

devendo ser substituídos no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação da

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.5. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento de Compras do

Município que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo

pedido á empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de

empenho.

6.6. A empresa licitante deve negar o fornecimento dos itens e a prestação dos

serviços caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as

informações previstas no subitem 6.2.

6.7. O Município de Planalto solicitará os serviços de forma parcelada, sempre que

houver necessidade, sendo que não há quantidade mínima a ser solicitada. Assim

a empresa Contratada deverá, sempre que solicitada, prestar os serviços,

independentemente da quantidade do objeto solicitado;

6.8. A execução do objeto será feita de acordo com a necessidade e será

formalizada através da expedição de Ordem de Serviços emitida pelo Município de

Planalto PR. onde constará a quantidade do objeto, local a ser entregue e prazo de

início e prazo de execução;

6.9. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto,

com a apresentação da respectiva nota fiscal;

6.10. O fornecimento dos itens pela empresa vencedora do certame sem a prévia

elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade

do ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual

nota de empenho emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da

adoção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei

12.846/2013.

6.11. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissãople
recebimento, para fins de recebimento definitivo dos produtos. \
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6.12. O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 12 (dose) meses,

contados a partir da data de entrega dos produtos.

6.13. O atraso no fornecimento, sem justificativa aceita pela Administração

Municipal, incorrerá em multa de 1% (um por cento) sobre o valor da Proposta por

dia de atraso.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONDIÇÕES GERAIS DA EXECUÇÃO

DOS SERVIÇOS

7.1. Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos;

7.2. O Município de Planalto solicitará os serviços de forma parcelada, sempre que

houver necessidade, sendo que não há quantidade mínima a ser solicitada. Assim a

empresa Contratada deverá, sempre que solicitada, prestar os serviços,

independentemente da quantidade do objeto solicitado;

7.3. Prestar e garantir os serviços executados, nos termos regulamentados por

normas técnicas pertinente a espécie.

7.4. Conduzir e executar os serviços de acordo com as normas técnicas do serviço e

em estrita observância a legislação vigente.

7.5. Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis, posturas federais,

estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por

prejuízos decorrentes das infrações a que der causa.

7.6. Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de segurança individuais e

coletivos (EPls e EPCs), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o

uso obrigatório de crachás de identificação e uniforme.

7.7. Executar sinalização de segurança no local onde os serviços estarão sendo

executados, permitindo total visualização dos pedestres e veículos, proporcionando

melhor segurança à todos.

7.8. A contratada deverá 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.
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7.9. Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura

incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e

previdenciários.

7.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, às suas exclusivas expensas

e responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados

vícios ou incorreções, resultantes da execução dos mesmos, no prazo máximo de

até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento da notificação da

CONTRATANTE.

7.11. Repor no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da

Administração e/ou de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razão da

execução do objeto da presente licitação.

7.12. Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere

às obrigações fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciária, bem como as que

dizem respeito às normas de segurança do trabalho prevista na legislação

específica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o

objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93, com

alterações subsequentes:

7.13. Durante a execução do objeto contratado até sua conclusão definitiva,

assumirá a CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a

CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na

execução dos serviços, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação

que possa surgir em decorrência dos mesmos.

7.14. Comparecer, sempre que o CONTRATANTE solicitar, às suas repartições ou

em outro local indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas

relacionados com o objeto do Contrato.

7.15. Atender a todas as solicitações de natureza técnica do CONTRATANTE

relacionadas com o objeto do contrato.

7.16. Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza

provenientes de serviços executados por força do Contrato.

Página 6
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7.17. Desenvolver seu trabalho sob a orientação do CONTRATANTE, acatando as

decisões da Fiscalização, bem como dos profissionais que respondem pela

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

7.18. Cumprir com todas as exigências técnicas ambientais solicitadas pela

legislação municipal, estadual e federal, assegurando que os serviços obedeçam a

todos os requisitos dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar

ou reduzir os eventuais impactos ambientais, decorrentes da execução.

7.19. A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

7.20. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as

falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar

os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros,

transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em

dívida líquida e certa da CONTF^TADA.

7.21. A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e

danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,

decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos,

fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância

de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo

indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a

esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.

7.22. A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, no todo ou em parte,

a nenhuma pessoa física ou jurídica, bem como não será admitido a subcontratação

total dos serviços objeto do contrato. Somente será admitida subcontratação parcial

mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Urbanos.

7.23. A CONTRATADA responsabiliza-se pela perfeita execução dos serviços, bem

como a substituir ou complementar serviços em desacordo, devendo obedecer

rigorosamente as determinações descritas na ordem de serviços, emitida pela

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município de Planalto.
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7.24. A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas relativas ao

pagamento de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como

imposto e taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas

decorrentes de mão de obra, combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos

veículos, materiais e equipamentos correrão pôr conta da Contratada, assim como

as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados a

terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer

naturezas do presente contrato.

7.25. A CONTRATADA será civil e criminalmente responsável por todo e qualquer

acidente ou danos causados aos usuários ou a terceiros, na execução dos serviços

contratados, inclusive pagamento de indenizações devidas.

7.26. A fiscalização da prestação dos serviços ficará sob a responsabilidade do

funcionário devidamente designado, pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

deste Município de Planalto.

7.27. A Contratada deverá atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais

e comerciais decorrentes;

7.28. Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a execução do

Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto

ás obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

M Planalto - PR, 23 de Janeiro de 2023.
rson Dèfares

Secretário Municipal de Serviços Rodoviários

i

Secretário Municipal de Cultura

Angela Regina Garoia Caneppa

SeWetária Municipal ae Saúde

/M'



%
MUNICÍPIO DE

PLANALTO
V «IM* mib>/

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
8575fi-00(í\PLANALTO - PARANÁ

s portesSecp

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

-VSOaa.(Wa ̂  (boriA.'
Liíandra Cristina Boni

Secrétária de Assistência Social

U Marcelo Felipe Schmitt
Secretário Municipal de Administração

jií Â)j.
)ieckel de Li

Secretária Municipal de Educação

jJiW.
arlTSáleíe Dieckel de Lima

Willian Fernando Kegler

Secretário de Agricultura

c.
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal de Planalto PR

Página 9
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município o

) município DE PLAr ALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

TABELA COMPARATIVA DE VALOR

Empresa 01: ANTONlO JAIRO CABREIRA;

Empresa 02: CHERINI E CAMILOTTO LIDA;

Empresa 03: GRAMERA SÃO MIGUEL;

Empresa 04: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICO LIDA;

Empresa 05: ARI GRAMA REVESTIMENTOS SINTÉTICOS LTDA-ME;

Banco de Preços.

Internet

ITEM QTD UN ANTONlO CHERINI SAO

MIGUEL

KRENKE ART GRAMA BANCO DE

PREÇOS

INTERNET VALOR

UNITÁRIO
VALOR

TOTAL

01 5000 M^' R$ 18,00 R$ 24,80 R$ 18,00 R$ 20,45 R$ 22,90 R$18,00 R$ 90.000,00

02 5000 M^ R$ 145,00 R$ 96,90 R$ 123,47 R$ 149,00 R$ 96,90 R$ 484.500,00

TOTAL: R$ 574.500,00

VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 574.500,000(Quinhentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais).

O

OJ

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO: 0; p/y \f:A)U:j2y7 PijuJÚnIm



lUNICfMO

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 PUNALTO - PARANA

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição, instalação e executo de
serviços de grama esmeralda e grama sintética, visando à revitalização e valorização
de espaços públicos deste município, conforme a necessidade do Município de
Planalto PR.

EMPRESA: ANTONÍO JAiRO CABREIRA

TELEFONE: (46)99919-4459

CNPJ; 20.591.125/0001-40

ENDEREÇO; Rua Principal, Linha Cambui.

CIDADE:Capanema ESTADO: Paraná

ITEM objeto' QTD VALOR 1 VALOR TOTAL

ÜNIT.

GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA) em 5.(>0C^=^ R$ 18,00

placas uniformes livres de doenças e

pragas. Macia e resistente ao

pisoteamento, com folhas estreitas e

médias, de cor verde-esmeralda e

estolões penetrantes, que enraízam

facilmente. Deve formar um perfeito

tapete de grama. Com adubo ou

similar. Tamanho aproximado;

1,20x0,30x0,03 metros. Entregue e

Instalada.

"GI^MÃ^"sTr^ "SliCÕrTF R$

sintético: Poüetü^o (PE), FIBRILADA.

Base dupla.

Altura dos fios: entre 30 e 38 mm.

Quantidade de pontos por decímetro

quadrado: no mínimo 20.

R$ 90.000,00

014



CNPJ: 76.460.526/0001 ~16

WSmÊ Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail: planalto@plan3ito.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PUNALTQ - PARANÁ

Fio com no mínimo ̂ 00 dtex. H —y-
Distânda entre carreiras no máximo

Smm.

Cor predominante: Verde Esmeralda

Tratamento Protetor Estabilizado e

Tratado Anti-UV Anti-Estático.

Composição da Base Primária: 100%

Polipropüeno (PP). Com furação para

drenagem.

Largura do Rolo: 2,00 metros. Entregue

e Instalada

TOTAL: R$ 90.000,00

VALOR TOTAL: R$ 90.000,00

Prazo de Entrega:

Validade da Proposta:

Data: 03 de Janeiro de 2023.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.

ASSINATUI CARIMBO

^0.591125/0001-40'
antonio jairo cabreira

" ME •

RUA UNHA C^BUÍ, S/M
ZONAHURAL

I  S578(M)00-CAP-ftNBaA • PR [

•  . 015



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

PROPOSTA DE PRFçn.;

?e^Íoi dp de empresa para a aquisição, instalação e execução de
H Lfn J ̂ -Tf ® Srama sintética, visando à revitalização e valorização
pLaTo PR município, conforme a necessidade do Município de
EMPRESA; CHERINI E CAMILOTTO LTDA

TELEFONE: (46) 99975-9006

ENDEREÇO: LINHA CHERINI

CIDADE: REALEZA ESTADO: PARANÁ

ITEM OBJETO QTD VALOR

UNIT.

"GRÃMÃ^M^ (ZOYSÍÃr^"5:0ÕÕfíí^ R^
placas uniformes livres de doenças e
pragas. Macia e resistente ao

pisoteamento. com folhas estreitas e
médias, de cor verde-esmerafda e

estolões penetrantes, que enraízam

facilmente. Deve formar um perfeito
tapete de grama. Com adubo ou

similar. Tamanho aproximado:

1,20x0,30x0,03 metros. Entregue e
Instalada.

GRAMA SINTÉTICA, tipo ~de fio ~5:õÕCÍm"^'R$
sintético: Polietileno (PE), FIBRILADA.

Base dupla.

Altura dos fios: entre 30 e 38 mm.

Quantidade de pontos por decímetro
quadrado: no mínimo 20.

Fio com no mínimo 6600 dtex.

..y ■
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
lÉriMT 76.460.526/00OM6Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.goy.br
Francisco de Assis, 1553

—  85750-000 PLANALTO - PARANA
Distância entre carreiras no máximo | 1
6mm.

Cor predominante; Verde Esmeralda.

Tratamento Protetor: Estabilizado e
T ratado Anti-UV e Anti-Estático.

Composição da Base Primária: 100%

Polipropileno (PP). Com furação para
drenagem.

Largura do Rolo: 2,00 metros. Entregue
e instalada.

VALOR TOTAL; R$ 124.000,00

PRAZO DE ENTREGA ; A COMBINAR

Validade da Proposta: 30 Dias

Data: 17 .de janeiro de 2023.

Prazo para resposta = 03 dias úteis.

tA COM QARIMBO

017
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■o;.'' •-: < ■■

.. .. Gramera São Miguel
Rua Francisco Kantorski s/n - Barro Branco - São Miguel do Iguaçu - Pr

CNPJ: 02.422.930/0001-69 - Inscr Est:90154611-84 - Renasem: PR 14823/2014
Tel: (45) 3565-1690 - E-mail: gramerasaomigueK^hotmaiicom

Orçamento
Descrição Uníd. Quantidade Valor Valor Total

M2

Grama Esmeralda Entres;ue M2 5.000 m2 R$13,00 R$ 65.000.00

Mao de obra grama Esmeralda plantada M2 5.000 m2 R$ 5,00 R$25.000,00

Validade do Orçamento 10 dias

TOTAL R$ 90.000,00

São Miguel do Iguaçu, 20/01/2023 n02.422.930I0IN14S
mariano natt

ROO. FRANCISCO KA»iTOR»W.IIIÍ
BARRO BRANCO CEPMCn^M

•AOBNMJELDOIOtlAÇU MBAlà ^
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MUNICÍPIO DE

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.525/0001-16

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

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição, instalação e execução de
serviços de grama esmeralda e grama sintética, visando à revitalização e valorização
de espaços públicos deste município, conforme a necessidade do Município de
Planalto PR.

EMPRESA: KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICO LTDA

TELEFONE: (47) 988463276

CNPJ: 80.125.305/0001-69

ENDEREÇO: RUA RODOLFO TEPASSÉ 250 BAIRRO IMIGRANTES

CIDADE: GUARAMIRIM ESTADO: SC

ITEM OBJETO QTD VALOR | VALOR TOTAL
UNIT.

GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA) em S.OOOm^ R$

placas uniformes livres de doenças e

pragas. Macia e resistente ao

pisoteamento, com folhas estreitas e

médias, de cor verde-esmeralda e

estolões penetrantes, que enraízam

Facilmente. Deve formar um perfeito

tapete de grama. Com adubo ou similar.

Tamanho aproximado: 1,20x0,30x0,03

metros. Entregue e Instalada.

GRAMA SINTÉTICA, típõ dê fíõ" S.OOOm^ R$ 145,00

sintético: Polietileno (PE), FIBRILADA.

Base dupla.

Altura dos fios: entre 30 e 38 mm.

Quantidade de pontos por decímetro

quadrado: no mínimo 20.

Fio com no mínimo 6600 dtex.

R$ 725.000,00
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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

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

Distância entre carreiras no máximo | I

6mm.

Cor predominante: Verde Esmeralda.

Tratamento Protetor: Estabilizado e

Tratado Anti-UV Anti-Estático.

Composição da Base Primária: 100%

Polipropíleno (PP). Com furação para

drenagem.

Largura do Rolo: 2,00 metros. Entregue

e Instalada.

VALOR TOTAL; R$ 725.000,00

Prazo de Entrega; 30 DIAS

Validade da Proposta: 60 DIAS

GUARAMIRIM 16 DE JANEIRO de 2023.

TOTAL: R$ 725.000,00

Geclonl Redivo r
Gerente Comercial J
Krenke Brinquedos^tíagogicos LTOA
CNPJ: 80.125.305/0001Í69
(47) 3373 0893 / Watss (47) 98846 3276

Ifo 125 30510001-601
krenke brinquedos

PEDAGÓGICOS LTDA. -
RUAf«»aFOTEPASSE.2SO

•  com br

miARAUimlJ* . SAMTA CATARINA
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iART GRAMA REVESTIMENTOS SINTÉTICOS LTDA -ME: 19 de janeiro de 2023

GRAMA
iv'> \ t  -- I M ; : i i:- Si nl r i ii < '

Para: Municipio de Planalto - PR

Orçamento Grama Sintética

Item Descrição Unidade ' Quant.

IGRAMA SINTÉTICA, tipo de fio Sintético; Poiietileno (PE). |

[FIBRILADA. Base dupla. Altura dos fios entre 30 e 38 mm j
ÍQuaniidade de pontos por decimetto qjadrado no minimc 20. i

[Fio com no minimo 6500 dtex. Distância entre carreiras no

imáxímo 6mm. Cor predominante. Verde Esmeralda. Tratamento

[protetor: Estabilizado e Tratado Anti-UV e Anti-Esiatico

!Compcsiçâo da Base Primária 100% Polipropileno (PPii Com

02 jfuração para drenagem Largura do Rolo 2.00 metros Entregue
le Instalada.

Valor

unitário

Valor Total

nv 5000 R$95,90 í R$484.500,00

•  Garantia de 12 meses.

•  Validade do Orçamento: 30 dias.

Apt Grama Revestimentos Sintéticos LTD^
Joâí^yitor de Souza
Cpf Oil.837.759-03
Rg 10.663.519-6

Sócio Administrador

_ 383/000
r06.93^-°

.  ■■

Rua Albino Scariot, 2157, Sala Oi, Jardim Cüopagro - Cep 35903-420 - Toledo - Paraná
(45) 3055-3858 e (45) 9993-7494 - artgrama@hotmaÍI,com

Cnpj 06.984.88.3/0001-06 - lE 9031740646
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Plan'M

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

Planalto-PR, 25 de Janeiro de 2023.

DE; Luiz Carlos Boni - Prefeito Municipal

Preliminarmente para a autorização solicitada para a
Contratação de empresa para a aquisição, instalação e execução de serviços de
grama esmeralda e grama sintética, visando à revitalização e valorização de
espaços públicos do município de Planalto, conforme a necessidade do Município de
Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
encaminhamos:

PARA;

PARA;

PARA;

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

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

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

Cordialmente,

C-
Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal.
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MUNICÍRIO 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

Planalto-PR, 25 de Janeiro de 2023.

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção a solicitação visando Contratação de empresa para a aquisição,
instalação e execução de serviços de grama esmeralda e grama sintética, visando à
revitalização e valorização de espaços públicos do município de Planalto, conforme a
necessidade do Município de Planalto, PROCESSADO PELO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS, mediante processo licitatório, expedido por Vossa
Excelência na data de 23 de Janeiro de 2023, vimos por meio deste, informar que a
despesa decorrente do referido processo observadas as características e demais
condições, especificações, valores e quantidades, definidas no edital e seus anexos,
não comprometem os recursos mínimos destinados à saúde e a educação, conforme
pedido exarado por todos os secretários, no valor total de R$
574.500,000{QLiinhentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais). Sendo que o
pagamento será efetuado através das Dotações Orçamentárias:

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

00210 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.39.00.00.00000
00560 05.115.15.452.1501.1052 3.3.90.39.00.00.00000

00860 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.39.00.00.00000
01070 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.39.00.00.00000

01670 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.39.00.00.00000
01940 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.39.00.00.00000
02360 10.142.08.243.0801.2023 3.3.90.39.00.00.00000
02810 11.133.20.606.2001.1058 3.3.90.39.00.00.00000
03080 12.134.22.661.2201.2062 3.3.90.39.00.00.00000

03140 13.136.18.541.0801.1056 3.3.90.39.00.00.00000
03300 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.39.00.00.00000

Cordialmente,

JONES ROBERTO KINNER

Contador

- C.l. RG N° 3.654.820-7 - PR

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças



^feitura Municipal de Planalto - 2023
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 03/01/2023

órgão/Uridade/Proieto ou Atiwdade/Conta de despesa/Fonte de recirso( F. PADRÃO/ORIG/APUOES/DET) Valor autorizado Valor atualizado ÜQiido empenhado

de Administra^

04.122,0«M.20a7 AÜVdadedoDepartar?wia^AàTírts<n^'l3^'?;'!:f#g
-  3,3.90.30.00.00 MATERIAL DECONSUMO

00210 E--00000 0000/01/07/00rtxi Recursos Ordinários (Uvres)

3.3.90.33.(30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

00250 E 00000 0OO0/0l/07/OQf0O Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.36.00.00 SERVIÇOSDECONSULTORIA

00260 E 00000 0000/01/07/00/DO Recursos Ordinários (üvres)

3.3.90.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCBROS - PESSOA FlSICA

00270 E 00000 OOOCrt)1A)7/0(yclO Recursos Ordinários (Uvres)

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

00280 E 00000 000(V01/07/OOAX) Reorsos Ordinários (Uvres)

04.l220402.200e PtttUcacãDdeAtosOSci^MuricipalseApQioaatfidadeMuniçlpais

3.3 90.39.00 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

00380 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

•04.122.<MeE,2013' ' A^ÔeaitoConsélhodebesaiwWiT^Rife^ ^iíí
33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

00390 E 00000 0000/Ü1/0//ÜÜ/ÜÜ Recursos Ordinários (Uvres)

04.843.0300.1001 AmortizaçâoeEncargnsrtjDividalrteniia _ -jsTy^^
3390.39.00.00 OUTROSSERVIÇOSOETERCEIROS-PESSOAJURÍDICA "

00410 E 00000 OOOO/OI/OT/OOAX) Recursos Ordinários (Uvres)

736.600,00 ^.600,(»

120000.00 120.000,00

161X00(^00

300.000.00

1.00IXO0

16QJ»0,0a

3oaâO(M»i

796.600.00

eoaoooj»

•->'1S:462iS01.Í0S2

■»' 33.9O.39.X.O0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
-  00560 E -00000 OOCKVO1/O7/OO/0O Recursos Ordinários (Uvres)

1S.5121501.10S1 Saneamento BáSit»

3,3,90,30,00,00 MATERIALDECONSUMO

00000 0000^1/07/00/00 Recursos Ordnários (Uvres)

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Uvres)

33,90.3g,00.X

jppip^lèbl.i^ boòstráçâpdeNúcleosH^iÉKsofas
3,390,30.00.00 MATERIALDECONSUMO

00640 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Uvres)

3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE THÍCEIROS - PESSOA JURÍDICA
00650 E 00000 OOOCVOIIOT/QCVOO Recursos Ordinários (Uvres)

ll^ (8aooo,oo

835.000,00

275.000,00

11(^00.

55.000,00 55 000,00

40aooo/»

110.000,001

0,00 55.000,00



)bfeitura Municipal de Planalto -2023
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 03/01/2023

ÓrgSo/Uniaade/Projeto ou AtiMdade/Corla de despesa/Fonte de recirso( F. PADRÃO/ORIG/APL/DES/DET) Valor autorizado valor atualizado ÜqudoempentTado

1S4S2.15012(^ ManutEFÇâoictaCdetadeUx)

3.3,90.39.00.00 OUTROS SHÍVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA

00740 E CCOOO 0000/01/07/00i«) Reorsos Ordinários (Uvres)

15/4S.1501.2ÓS3 MantençãodcsSerMços Urbanos.

3.3.90.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

AOOMOfiO

TKMOJOO

4/OO.OOOfiO

Twxaofln

400.000,0(|l:

mmfiò

3.3.90.39.00.00

00000 000CV01A37/00ÍX) Recursos Ordná-ios (U\fes)

OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Uvres)

MfníAenç^ (te Servtços Roteános 1.771.00CIJ»

- 3.390.30.00,00 MATERIALDECONSUMO

33.9036.00.00

3.3.90.39.00.00

-00000 O00iyoi/D7/O0/Ü0 Recursos Ordrvãrios (Uvres)

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

00000 OOOQ/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Uvres)

OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS- PESSOA JURIDICA

00000 OOOCK)l/O7/O0/0O Recursos Ordinários (Uwes)

,26762.2601.1066, .PaVmáS^9R^taui^

3.3.90.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

00000 0000/01^)7/00/00 Recursos Ordinários (Uvres)

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

00000 0000/01/07/00rt30 Recirsos Oránários (Uvres)

3.3.90.39.00.00

^120l!2(Q6 .<'A4ániipj^dú;Eii8lrioFLndam

Sw 339D.30.ro.00 MATERIALDECONSUMO

01070 E 00000 0(X)Orai/07/00/00 Recursos Ordiná-ios (Uvres)

33.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO CRATUfTA

01110 E ÜOCOO OOOQ/01/07/OCVOO Recursos Ordinários (Uvres)

3.390.3600.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - reSSOA FÍSICA

01130 E 00000 O0OCVO1/O7/OO4X Recursos Ordinários (Uvres)

33.903900.00 OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS- PESSOAJURbiCA

01160 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (üvres)

^^;tt|B1.iSí01.2038 ' Man^nçâotioTrari^te Escolof.
33.90.33.00.00 PASSAGENSEDESPÊSASCOM LOCOMOÇÃO ,K ̂
01360 E 00000 0000/01/D7/OOflX) Recursos Ordinários (Uvres)

12J64.12D12040 iWad&sinoSterior

fvOEn*tidopor: CADASTRO DE PPA. naversèo: 5531 c

E- Grupo da fonte do eercício/EA - Grupo da fonte de eiercicios anteriores

636.SÓOM

i.7rij)oo.oo 1,771.0)0,00

';i;poo.ooo,oo

0,00 500.000,00

iim000,00

636J00,00 636.500,00

0,00 110.000.00

0,00 300.000.00

0.00 s.soo.x

0,00 121.000.00

ii-5í-1iOÃ>ow»

406000,0)

moooÃM)

1:^06000,00

0,00 400.000,00

116000,00

03/01/2023 09.20.26



)afeitura Municipal de Planalto - 2023 )
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 03/01/2023

órgão / Unidade / Projeto ou Atiwdade/Conta Oe despesa / Fonte de recurso ( F. PADRÃO/ORIG/APL/DES/ DET )

3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01430 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (ü\res)

AtenttmertoáasCraches Munidpais

3.3.90.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

01450 E OOOCO 0OOOA3l/O7/O(VOO Recursos Ordinários (üires)

3.3.90.39.00.00 OUTROS SER\flÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURIDICA

01480 E OOCOO O0OCrt)1/07/OO«O Reoísos Ordinários (Uvres)

iz3e5:i^t2046 EnsinoPrtEscdar '

3.3.9a30.X.OO MATERIAL DE CONSUMO

01510 E 00000 0D0aoi/D7/0(V0O Recursos Ordinários (üi,res)

3 3 90,39.0000 OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURfolCA

01530 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

1Z3S6.12012042 EducaçSoPara JCNenSâAdUlos - ^
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01540 E 00000 OOOQrt)1/07/OOflX) Recuísos Ordinários (üvres)

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01550 E 00000 OOOa/01/07/OOAX) Recursos Ordinários (Livres)

Valor autorizado Valor atualizado Liquidoerrpenhado

1Z3S7.i:^.2041 Erftjcação&pecáâ

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3,90.39.00.00

OOOOO 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

OOOOO 000Q«)1/07/00/a0 Recursos Ordinários (Uvres)

p3039
3.3m32.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

01680 £ OOOOO 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

Maiütefiçtoa Secrefârta de Esporte

3.3.90.3000.00 MATERIAL DE CONSUMO

- 01670 E OOOOO 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

•' , ,33.90.31.00.00 PREMIAÇÕESCULTURAIS,ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS,DESPORTIVASEOUTRAS
01680 E OOOOO 0000/01/D7/0CW» Recursos Ordinários (üvres)

^  3.3.90,33.X.00 PASSAGENSEDESPESASCOM LOCOMOÇÃO
01690 E OOOOO 000(y01/O7/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ■ PESSOA FÍSICA

01700 E OOOOO OOOOA31/07/OOAX) Recursos Ordinários (Uvres)

CD 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DETERCBROS-PESSOA JURÍDICA
ro
0©tidopor. CADASTRO DE PPA, na versão. 5531 c

E- Gripo da fonte do exercício/EA - Gri4» da fonte de ejercici08 arteriaes

mooaoQ mMoj»

27 500,00 27.500,00

22MI>fiO 22.000,00

11.000.00 11.000,00

11.000,00 11.000,00

200.000,00 200.00^00

200.000,00 200.000,00

6fiZ84|Í|g;|:j|§píg
424.700,00 424.700,00

152.900,00 152.900,00

56.000,00 55.000,00

50.000,00 50.000,00

15000.00 15000,00

aotüMo^f

22.000,1»

03/01/2023 09:20:26



)âfeitura Municipal de Planalto - 2023
Saldo das contas de defesa

Calculado em: 03/01/2023

Ôrgáo / Unidade/Projelo ou Atividade/Conta de despesa/Fonte (Jerecu"SO( F. PADRÃO/ORIG/APL/DES/DET)

01710 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

27.8lZ27O1.20re Incertivo ao ABeta Amador

3.390.31.00.00 PREMIAÇÕESCULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS. DESPORTIVAS E OUTRAS

01740 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01760 E 00000 0000/01/D7/OCWX) Recursos Ordinários (üvres)

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01760 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

01770 E 00000 OOOO/OI/07/OCrt» Recursos Ordinários (üvres)

3.3.90.33.00.00

3.3.90.36.00.00

3.3.90.39.00.00

Valor autorizado Vâor atualizado Líquido empenhado Saldo atual

4 lÕxi.lOOlicG? '
— 3.3.90.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

- 01940 E -OOOOO 0000/01/07/OOAX) Recursos Ordinários (Uvres)

3.3.90.32.l».00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

01970 E 00000 0000/01/07/0000 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM L(X0M(5ÇÃ0

01900 6 00000 0000/01/07rtXK» Recursos Ordinários (Uvres)

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

02000 E OOOOO OOOOrtD1/07/OOrtX3 Recursos Ordinários (Üvres)

3.3.90.39.00,00 OÜTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

02010 E OOOOO 0000/01/Q7/Q0AX) Recursos Orcínários (Liwes)

10301VÍ0Ò1Z030 :-Fof'ld'êcÍmsràd^MMca'tte-A5ái8ttÓáflFafmacétaca8ln6iiTi05:F^tf)a6^'|M
3.3.90.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

02110 E OOOOO 000(KI1/07/O0flxi Recursos OrcSnários (Uvres)

10.301.100121)71 ImplartaçâoáaRédedaAtengaoaPassoBcomDeftciencla :

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

02160 E OOOOO 0000/01/07/00rtx) Recursos Ordinários (Uvres)

laapZlQOIZas ForlalecImatttdDAcessoaServiçosdaUrg^e/BnerQénâa/RedePáranáU^^li^l
3.390.39.00 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • F€SSOA JURÍDICA

151.800,00 151800.00

128Ji43,31 128.243,31

40.000,00 40 000,00

48.243,31 48243.31

10.000,00 10.000,00

30.000,00 30.000,00

490200,00 490J200,0Q

200000,00 200.000.00

16 500,00 16.500,00

IKUIOI^Cfi

0,00 151.800.00

(U» 1282MS,31

0,00 40.000,00

0,00 48.243,31

0,00 30.000,00

MO ' 4W:OT,00

0.00 200.000.00

0,00 16500,00

0,00 29.700,00

0,X 44.000,00

0.00 200.000.00

0,00 ' iiaooo.oo

1.400.00(M)0

:Ãsastánci3ft&tlani^eâoAdolee^
:v,; ii • •

^3.3.90.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

-02360 E-OOOOO OOOCVO1/07/0OA3O Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

mibdo por: CADASTRO DE PPA, na versão: 5631 c

- Grupo da fonte do e«rcício/ EA - Gr^iodafontedeeiercioos anteriores

0,00 29.800^

03«)1/2023 09:20:26



)&feitura Municipal de Planalto - 2023 }
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 03/01/2023

Ôrgâo/ Unidade/Projeto ou AtíMiíacle/Coola de aespesa / Fonte de recurso ( F. PADRÃO/ ORIG/APL/OES/ DET ]

02380 E 00000 0000roi/07/00«0 Recursos Ordinários (üvres)

3.3.9a36.00.W OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

02390 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ■ ^SSOA JURÍDICA

02400 E 00000 0000/01/07/(XWX) Recursos Ordinários (Livres)

oaa»aíBoi-2(Éè;í jòvwn^/^ifBnaz ' ^
3.3.90.36.00,00 OUTROSSERVIÇOSDETERCEIROS-PESSOAFÍSICA

02430 E 00000 0000/01A)7/0(WX) Recwsos Oránàrios (Uvres)

Vda autorizado Valor atualizado Liquidoempenhado Saidoatual

10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

.,pa241.oeoi.2021 Assistência ao Idoso

3.3.90.3600.00 MATERIALDECONSUMO

02590 E 00000 0000/01/O7/0OrtX) Recursos Ordinários (Uvres)

3.690.33.0600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

02600 E 00000 0OOO/O1/D7/0CVOO Recursos Ordinários (Uvres)

33.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PE^OA JURÍDICA

02610 E OOCOO 0000/01/07/00/00 RecursosOrdinários (üvres)

3.3.90.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

02630 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (ü«-es)

3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

02640 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Uvres)

:  Oa244á»}1^1(S25 AsastanâaaFaiTílla3âmSiluaç9odeViiner^ldadeSoclaf

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

02650 E 00000 OOOO«)1/O7/O(VO0 Recursos Ordinários (üvres)

3.690.33.00.00 PASSAGENSEDESPESASCOM LOCOMOÇÃO

02660 E 00000 000(V01/D7/00/00 RecufSOS Ordnários (üvres)

63.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02670 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos OriSnários (üvres)

<»ZMm>í2m Gerendamerto da Secretária deÀ8i8i^eiyia;fef^l<;g
3.690,30.00.00 MATERIALDECONSUMO

027X E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Uvres)

6690.32.00,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

0274O E 00000 0000/01/07/CXV00 Recursos Ordinários (Livres)

^  63,90.3600.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

02750 E 00000 0000/01/07/00/00 RecursosOrdinários (Uvres)

63.90.3600.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ■ PESSOA FÍSICA

02760 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Uvres)

3.3.90,39,00.00 OUTROS SERVIÇOSOETERCBROS-PESSOA JURÍDICA

C3 Emitido por: CADASTRO DE PPA. na versão: 5531 c
E - Grupo da fonte do e>ercíclo / EA - Grupo da fonie de eiercíclos anteriores

1226.000.00 22600(^10

110.000,00 110.000,00

220.000,00 220.000,00

55.000,00 56.000,00

38.500,00 38.500,00

33000,00 33.DOO.OO

2a&DOo,oo

0,00 110.000,00

0,00 220.000,00

0,00 56.000,00

0.00 38.500.00

0,00 33.000,00

03rtD1/2023 09.20:26



Ibfeítura Municipal de Planalto - 2023 )
Saldo das contas de despesa

Calculado em: 03/01/2023

órgão / Unidade / Projeto ou AtiMdade/ Conta de despesa/Fonte de recurso ( F. PADRAo/ ORIG/APL/ DES/ DET ;

02770 E 00000 0000/01/D7/001Í)0 Recursos Ordinários (üwes)

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

02800 E OOOOO OOOOrtDlJD7/(XVOO Recursos Ordinários (üwes)

3,3.90.30.00,00 OÜTROSSERVIÇOSDETERCEIROS-PESSOAJURiDICA

_ 02810 E OOOOO 0000/0l/07/00fl50 Recursos Ordinários (ü«-es)

%.806.2001.2(^ Apdoara^ódutorwRirele

3.390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

02860 E OOOOO OOCO/01A37/OOTO Recusos Ordinários (Uvres)

3 390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

02870 E OOOOO 0000/01/D7/00TO Recursos Ordinários (Li«-es)

33.90.36.00.00 OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FlSlCA

02880 E OOOOO 0000/01/07/0a'00 Recursos Ordinários (Uwes)

3.390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJÜRÍDICA

02890 E OOOOO O(X)0/01A37/00iOO Recirsos Ordinários (Uvres)

2aeos.200t.2i:^ 'P^ográrnasConservsçãodeSotos ^
33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

02930 E OOOOO OOOCVOlW/OCWO Recursos Ordinários (Livres)

3.390.39.00.00 OUTROSSERVIÇOSDETERC0ROS- PESSOAJÜRÍDICA

02940 E OOOOO 0000/01/07/OCW)0 Recursos Ordinários (Uvres)

Valor autorizado Vdor atudlzado Liquido empentiado Saldo atual

33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

02950 E OOOOO 0000/01/07/0(y00 Reciísos Ordinários (üvres)

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCBROS - PESSOAJÜRÍDICA

02960 E OOOCO 0000/D1/07/OOAX3 Recirsos Ordinários (Livres)

2a6Oai3O1.207S Prosara de Psicuilira

3390.30.00.00 MATERIALDECONSUMO

OOOOO 0000/01/07/00100 Recursos Ordinários (Livres)

165900,00 185900.00

1,736.811,26 , 1,736^11,»,..^
700.000,00 700000,00

300.000.00 300.000,00

400.000,00 400.000.00

^6.750,00 niS.760^00

308000.00 308.000,00

mmm

izmi;» 12aOS1,26

000 18590000

«,00 1.736011,^
OfiO TOGJKXW»

0,00 300.000,00

0,00 400.000,00

ofio

0,00 308000.00

0,00 5 500,00

0,00 385.000,00

0,00 54.061,25

0,00 66.000,00

0,00 68.000,00

0,00 110.000,00

0,00 11000^

Hatl

E- Grupo da fonte do eiercicio/EA - Grupo da fonte de e«rcidosanteriwes



iL18.541.080l10S6: r:Obfas:^tedas;sõMeiò Mti)f^

3.3.90.39.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA

- 03140 E -00000 OOOCVOI/OT/OO/OO Recursos Ordinários (üvres)

ia641.0e01.205$ Piresgwgao9Rea4»ragtoAirt)lentai ...

3.3.g0.30.x.00 MATERIAL DE CONSUMO

03200 E 00000 OOOOroiAiy/OO/OO Recursos OriSnárlos (Lnres)

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCBROS- PESSOA FÍSICA

03220 E 00000 OOCKV01/07/00«» Recursos Ordinários <üvres>

3.3.90,39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

03230 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Li\f0s)

.■ :

■^133^1301.2047 ÁSOd^do Departamento de Ciitura
- 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

- 03300 E -00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (üvres)

3.3.90.31,00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
03310 E 00000 0000/01/07/00«)0 Recursos Ordinários (Li\,res)

3.3.90.3300.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO
03320 E 00000 0000/01/07AXVDO Recursos Ordinários (ü\res)

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS OETERCBROS- reSSOA FÍSICA
03330 E 00000 0000/01/07/00/00 Recusos Ordnários {üwes>

3,3.90.39.00.00 OUTROSSÊRVIÇOS DETERCBROS- PESSOA JURfolCA .
03340 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Üvres)

55000,00

«h.ooaoo

55000.00

451.<XKM)0

55.000.00

461.000,00

44aS«M»

446.600,00

446 600.00

446.500,00

11.000,00 11.000,00

16.500,00 16,500,00

330 000,00 330.000,00

14.094.264,56 14.094.264,56

446.600,00

330.000,00

14.094.254,66

Critérios de seleção:
Data 00 cálciio: 03/01/2023

,  Órgão entre: 02 e 14
Natureza de despesa entre: 3.3.90.30.00.00 e 3.3.90.39.00.00
Fonte de recurso entfe: OCOOO e 00000

t*^tidopor: CADASTRO DE PPA, na versão: 5531 c
E - Grupo da fonte do exercício/ EA - Grupo da fionte de e/ercicios aiteriores

03«)1/2023 09:20:26
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MUNICÍPIO OE

PLANALTO

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 75.460.526/OOOM6

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

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO N" —/2023
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N" —/2023

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

1- PREÂMBULO:

1.1- O município de planalto - ESTADO DO PARANÁ, Setor de Compras e

pSarl^n" Pregoeiro (a) e respectiva equipe de apoio, designados pela
I ni7 Parinc 9 devida autorizaçao expedida pelo Prefeito Municipal Sr.

n°"'' com a Lei n° 10.520, de 17 de jultio de 2002 e suas
ni R Raf; 2727/2007 de 26/06/2007. e subsidiariamente a Lei
rnmn?f ! o atrações, Lei Complementar 123/06 e LeiCornplementar n 147, _de 7 de agosto de 2014, Lei Municipal 2.649 de 08 de março de
/ono-,® torna pública a realização de licitação, no did-/--Uü^ó as horas, no Prédio da Prefeitura Municipal sito a Praça São Francisco

PRpqPMriA l^unicipio de Planalto, Estado do Paraná, na modalidade PREGÃOPRESENCIAL, processada pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos
constantes no itern 2 do presente Instrumento, nas condições fixadas neste Edital e
seus Anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM;

®rivelopes para protocolo, propostas e documentação de

/2023 r^^^^rao ser entregues no máximo até às h (... horasl do dia -/-
1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de

í4fi? informações poderão ser obtidas pelo telefone^6) 3555-8100 Ramal 204 ou 219, e-mail: licitacao@planalto.pr.gov.br ou junto ao
Departamento de Licitações do Município no endereço acima citado, de segunda a
sexta feira, no tiorario das 07:30h as 11:30h e das 13:30ti ás 17:30h.

2 - DÇ OBJETO:
2.1- É obje^to desta licitação a Contratação de empresa para a aquisição, instalação e
execuçaci de serviços de grama esmeralda e grama sintética, visando à revitalização e
valonzaçao de espaços públicos do município de Planalto, conforme a necessidade do
Municpo de Planalto, com previsão para aquisição parcelada, durante a vigência do

® necessidade das Secretarias, PROCESSADO PELO
riniríl f a PREÇOS, observadas as características e demaiscondições fixadas neste edital e seus anexos.

LOTE 01 . EXCLUSIVO ME/EPP |jiiiimu^v - - z,

ITEM OBJETO QTD VALOR VALOR

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

GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA) em

placas uniformes livres de doenças e

pragas. Macia e resistente ao

pisoteamento, com folhas estreitas e

médias, de cor verde-esmeralda e

estolões penetrantes, que enraízam

facilmente. Deve formar um perfeito

tapete de grama. Com adubo ou

similar. Tamanho aproximado;

1,20x0,30x0.03 metros. Entregue e

Instalada.

GRAMA SINTÉTICA, tipo de fio

sintético: Polietileno (PE),

FIBRILADA. Base dupla.

Altura dos fios: entre 30 e 38 mm.

Quantidade de pontos por decímetro

quadrado: no mínimo 20.

Fio com no mínimo 6600 dtex.

Distância entre carreiras no máximo

5mm.

Cor predominante: Verde Esmeralda.

Tratamento Protetor: Estabilizado e

Tratado Anti-UV e Anti-Estático.

Composição da Base Primária: 100%

Polipropileno (PP). Com furação para

drenagem.

Largura do Rolo: 2,00 metros.

Entregue e Instalada.

1.250m2 R$ 18,00

825m2 R$96.90

R$ 22.500,00

R$ 79.942,50

TOTAL: R$ 102.442,50

LOTE 02 - AMPLA CONCORR^i^
W I U

t * * I

I IKIIT
Wl «li.

\ I m t

VMI.Ur\ lUIMU
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Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
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Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA) em

placas uniformes livres de doenças e

pragas. Macia e resistente ao

pisoteamento, com folhas estreitas e

médias, de cor verde-esmeralda e

estolões penetrantes, que enraízam

facilmente. Deve formar um perfeito

tapete de grama. Com adubo ou

similar. Tamanho aproximado:

1,20x0,30x0,03 metros. Entregue e

Instalada.

3.750m=^P$ 18,00

GRAMA SINTÉTICA, tipo de fio

sintético: Polietileno (PE),

FIBRILADA. Base dupla.

Altura dos fios: entre 30 e 38 mm.

Quantidade de pontos por decímetro

quadrado: no mínimo 20.

Fio com no mínimo 6600 dtex.

Distância entre carreiras no máximo

6mm.

Cor predominante; Verde Esmeralda.

Tratamento Protetor: Estabilizado e

Tratado Anti-UV e Anti-Estático.

Com.posiçâo da Base Primária: 100%

Polipropileno (PP). Com furação para

drenagem.

Largura do Rolo: 2,00 metros.

Entregue e Instalada.

4.175m2

R$ 67.500,00

R$ 96,90 R$ 404.557,50

TOTA R$ 472.057,50

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$
574.500,000(Quínhentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais), conforme
demonstrado no Anexo I, do presente ato convocatório.
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ:76.450.526/000M6

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

PlMÂLTO ^'3? Francisco de Assis, 158385750-000 PLANALTO - PARANÁ

limitando-se ao valor de R$80.000,00 conforme Inciso I do mesmo irtigo. ®
3 - DA ABERTURA;
3 1- A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública dirigido oeloía)
Pregoeiro(a), a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a leai^íacáo
mencionada no preâmbulo deste edital. legisfaçao

LOCAL: Prefeitura Municipal de Planalto - PR
Praça Sâo Francisco de Assis, n° 1583 - Centro - CEP: 85 750-000
Planalto - PR

DATA: -/-/2023.
HORÁRIO: horas.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à oarticinarãn Ho

MICROEMPRESA - ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP qualificadas
n°T47/2014°^ n" 123/2006 e Lei Complementar

4 2-Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
frnoff T suspensão temporária de participação em licitação eimpedimento de contratar com o Município de Planalto - PR;

inidôneas para licitar ou contratar com a Administração

interessadas que se encontrarem sob falênciaconcordata, concurso de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que
> OM que tenham sido declaradas inidôneas para licitarou contrata com a Administração Pública, ou punidas com suspensão do direito de

on ° P® Planalto, bem como servidor de qualquer órgãoou entidade vinculada ao orgão promotor da licitação ou empresa de que tal servfdor
seja socio, dirigente ou responsável técnico.

enquadrada na Lei Complementar da MICROEMPRESA - ME eEMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, (LC n° 123/2008 e LC n° 147/20mT
4.3- Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa iurídica

n"T4?/2?iVe°a!ie'^?pnH« fn 123/2006 e Lei Complementarn  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
copia autenticada em Cartório de Notas e Oficio competente ou por se^dor da
pub^iSoíLraãoL^'''''''® P^®9âo. devidamente qualificado, oupuDiicaçao em orgao da imprensa oficial.

f ■ °° CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO-
wl"., DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO(documentação que devera ser apresentada separadamente e fora dos envelopes)-



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/000M6

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

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

5.1.1 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao(a) Preqoeiro fa)

admZ:'®"?"'" <^®^idamente Identificado e cridenciadk será o Tnico
modelo? ' licitatório no Interesse da representada (conforme
5.2 - No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes o
credenciamento será efetuado da seguinte forma: «nveiopes, o
5.2.1 — No caso de sócio ou proprietário:
5.2.1.1 - Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia)-
5.2.12 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de Sociedades Empresariais;

Açõls^ " Administradores, no caso de Sociedades por
Imp^éfcSuâ? "■ ■"""
anexoVnew MIT^° habilitação, conforme o modelo
5.2.2 - Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar
ÍZItrfTlnf ®®"do Imprescindível, para que o credenciamento sejaaceito, a apresentação dos seguintes documentos:

l Identidade ou documento equivalente (com fotografia)-
fonrL ; Carta de Credenciamento (Anexo II), firmada pelo
ConTrato Sodal licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou

documento equivalente, visando á comprovaçãoda condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado-
anexo (AneS 111?-^^° requisitos de habilitação, conforme o modelo
« ntnf participantes deverão entregar declaração onde conste (sob
aLxo^ cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo
5.3- A ausência de credenciamento constituirá motivo de inabllltação do proponente ou
desclassificação de sua proposta.

tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n"
Sent^ conforme Anexo VII, as empresas participantes deverão

cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresas ou empresa de pequeno porte, conforme Anexo VI5A2. Certidão ^mplíficada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa
lidSão (noventa) dias anteriores à data de abertura desta

5
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

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

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1):
6.1-A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE N° 1 deverá ser
ht1íf//^i sistema EQUiPLANO auto cotação, (conforme link-.h tp.//planalto.pr.qov.br/upload/downloads/esProDosta.exet e apresentada na formaeletrônica em (Pendrive) para alimentação do sistema de apuração e a^r^er
com^nnH assinada peio representante legai da Licitantecom poderes para tanto, redigida e impressa por meio mecânico ou informatizado'
preferencialmente em papei de tamanho A4, timbrado da empresa, ou na falta deste'

emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá ser

nn m H1 condiçoes estabelecidas neste editai e preferencialmente

diÍNpl ín "úmero de inscriçãodo estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da
it completo, telefone, fac-símile e endereço eietrônico(e-maii) esteultimo, para contato e envio de documentos. OBS: O endereço de e-maii indicado na
Srat preços sera considerado como endereço válido para o envio de Atas eContratos firmados, desta forma deverá ser colocado endereço da pessoa responsável
pelo recebimento e envio destes documentos.
b) Marca, modelo, Preço unitário e total, com, no máximo, 2(duas) casas após a

oÍ3^to^'da^nrT t° despesas necessárias para a execução doobeto da presente licitaçao, no local Indicado pela licitante; em caso de divergência
entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica
prevalecerão as da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para
os Itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. ^

Rnr«ff° .da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo
Soostrde Prern^ ° ® ^0 invólucro contendo a

■ d^^a dn inírt « in ̂  Licitador, sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o
nnn«t= mcluir-se-a o dia do vencimento. O prazo de validade da proposta deveráconstar expressamente na proposta de preços sob pena de desclassificação
d) A Proposta de Preços apresentada deve Incluir todas e quaisquer desoesas
necessari^, inclusive t_axas e impostos para a execução do objeto, e indispensáveis
para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo

K ! ®®'' ®'®úorada em conformidade com a legislação aplicável e ascondiçoes estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos.
e) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante das
condiçoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
f) Serão desclassificadas _as propostas que confíitem com as normas deste ato
convocatono ou da legislação em vigor.

ni informações contidas em documentação impressa e
pLb n f prevalecerão as da proposta impressa. Ocorrendo divergência
priríieiro. ® ''®''® será considerado o

®®'"®° de exclusiva responsabilidade da licitante não lhe

Srroutro';rS^?o.^'^''^^^ o-^®®^ -
I) A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos para a

^  6
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ;76.460.526/000M6

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

rfSé?=o"srr."r°' °°™ ^ -j) Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada sela miantn ar»

rriXnaí o^ar ~

sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na Teq^lacão fedeml
mencionada no preâmbulo deste edital. legisiaçao tederal

documentos apresentados por melo de fac-símile admitindo-se

pÃostSTpUa' de'ilustraçâo das

5ue"a pTopom^° considerada como evidência de
criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si

i *ateÍ âue ? «"»= P»°rd"iaSÍ a
!. °® documentos solicitados no edital é deresponsabilidade da empresa, apenas poderá tirar dúvidas com licitador e oue o

ltàtS"^° ^ ^ antes da sessão marcada Jara a
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma
proposta totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado
o) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e oue
sendo vencedor da licitação, assumirá integral responsaSade pJÍ^D oér^^to 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

^®|'® <í®®.=l®®sifi<=ada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer
inexeqíiveií^^ ® ^ ^^^'^^ssivos ou manifestamente
n;f"In"! as vantagens não previstas neste editai nem preçosofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico
preços irnsonos ou com cotação equivalente a zero
6 4^13- Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de orecos

íl"ra?^ dias conforme especificado no item 6.1

a"ÍÍ SfcncteçTo "*■' «ocumenlos de h.bíllaçao eolidt.do. no Item
"e:ote?eTnSr,pCSd1'^S,sf™ "" '"""™
7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES;
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
^  , ÇNPJ: 76,460.526/000™ "
onc (46) 3555-8100 - Fax; (46) 3555-8101

MUM.c,P,o OE P'analto@planalto.pr.gov.br

OU equipe de apoio, os documentos e as JÍSas<do,s)^,„.e,„p,3 ftc6,0„, om„,„3 , ôêTr,r„a~d®'L»eS

(NOME COMPLETO DO LICITANITFt
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N" /2023

" SSlO DÊPWNALTO™® ™"-™ÇÃO
(cSlo™°te°,° "'=™
PREGÃO PRESENCIAL N° /2023

8  ̂ abertura dos envelopes-todas as li«antórdSSl™ídeMS^^^^^^ 'apassanlaalas de
SVdtre^^rSaStnao previamente credenciadas, ' ^'^'^'''"do-se, contudo, a entrega por pessoas

comunpalHorpSnte? qTfa'SrtirdatueirS Pregoeiro(a)novas iicitantes ao certame. momento nao mais serão admitidas

Pregoeiro(aríoncyÍ "se ̂ "^"ão^o^ tiveZeto°o
credenciamento dos representantes das licitantes tarnom^^^"^® documentos deexame este iniciado antes da abertura da sessão ' Previsto no item 5 do edital,

o™dendamem'd«'°wi„™SLl^^^^^ •"í*® "taçâo a da
írsr <"• p™«: Sorr/rsítíarai

d^triiZXraSriíoJírpS^^^^^^^^^ - - -.0 Mto
9 - DA HABILITAÇÃO-
9-1 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° II):

conter, °brlgSTent?toTos edital e
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460,526/0001 16 "

Fone (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
P'analfo@planalto.pr.gov.br

swn^nrííí dTÍ®'^° ^ 583"  ̂ 85750-000 PLANALTO - PARANÁ
9.2.1- Da Rpqiilariri^,^^ Pi-r-^l

"gIÍ" """" >0 fo«o 0. Ga«, p„, Te^po p,

de Certidão Negaljva^De D^Mos^RelaOTOs^os^^^^ mertianfe apresentação
niao, expedida pelo MInietério Da Fazenda/Seoretaria d. Reo°®

dVcortidSS R.;'SdSõ%"T Spedid^S s2;Í d™?"'® W»"leÇae^ do donriclio ou sede do Proponente,

" dí'c^irrsS"ad?'F;^r^^^^Prenda, do donrlcllio ou sede do „T,JZT£-

con. a 1.1

nil d. 7 d^oXo'"' d. acordo oom a La, n-
9.2.3- Da Oitalifinarpazo Fronômina FinaroF-eairtro

sede da pessoa jurW^ra'^Não^TOnstTndo°o Drazo°ri'^'^'r,!^''®^'^^ '^'®''''buidor da
apenas a certidão expedida até 60 (sessenta) dias ant^^ ° (a) aceitará
9.2.3.2- Balanço patrimonial e demonstraçõis contóheic h ̂  propostas,
exigiveis e apresentados na forma da lei aufcomnf,, do ultimo exercício social, já

^empresa, vedada a sua substituição por ba^InceTea n^h f financeira da
ser atualizados por índices oficiais quando encírrLo hf
data de apresentação da proposta; encerrado ha mais de 3 (três) meses da

Declaração Anual SIMEI do u7ti^o°exercf^^^^^ Patrimonial pode ser substituído pela
patrimonial, dSo^ap^^rTseítafdLÍSL P°®®"em balanço
CRC (Conselho Regional de ConíabilídadP^ r-r» responsável com número do
cartório (ou em atendimento ao art. 3° Inciso I 70^ reconhecida firma em
Situação financeira da empresTircitante.'"'"®" ' 3,726/2018), atestando a boa
gz^Documentr.,.. r.nmrMonirt,nt-,rrrs,2.4,< - Ato oon.tlt„a,o, sotatuto ou oont,«o .oca! .última altaraçâoi

a" .SoX";uj?ri eSr^rí * - ™p4, cm
9.2.4.3 - Declaração de Idoneidade (anexo IV)
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/000ri 6 ^

Fone (46) 3555-8100 - Fax; (46) 3555-8101
^"1^3"- P'3nalto@planalto.pr.qov br

30 Francisco de Assis, 1583
O5750-000 PLANALTO - PARANÁ

0° '"«o XXXIll do Adigo 7- d.

liSSil ?ífdw ' "dd.„cid™„tepor qualquer processo de cópia autenticada ouhn^ar- apresentados em originai,
ou ainda em cópia simples, a ser autenticada Deio r^P®"^ oficiai
mediante conferência com os originais S spchÍ l (^^/^quipe de Apoio,
papei termo- sensível (Fac - simiie). aceito qualquer documento em

a) serão aceitas apenas cópias legíveis-

^  risurTda7'° esmaecidas, inelegíveis ou
inexistência'drírL?deSid^^^^^^^ nídoc Plena vigência e, na hipótese demenos de 60(sessenta) dias da Pata^estat^eirciSrpara^J^ectSn^

empresa! a qua°q!Ier tempo^^^no desqualificar a
circunstância desabonadora da empresa ou de spm« ° ®"Perveniente ou
5°, da Lei n" 8.666/93. empresa ou de seus socios, nos termos do artigo 43, §

ocorrência, "^fetos^^síSíi^eíenS^fmSitrvL sua
paragrafo 2°, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores ^2.

deverão ser apresentadoTem via onqinal delm ®®'' ̂ i^i^idas via Internet, e
terão suas autenticidades confirmadas pel^'c1fr^f=c'3^®1í'® possibilidade,
conferência no respectivo "site" de emissão Licitação, através de

S^e ;Se a ^ P-qualquer outro que contrarie as disposições contidas nesleES™"^""®

poderão ser Sr2emadÍ°em^Sna? ®
autenticada por cartório ou por membros da comissãrdeltóteçla

deverão ser apSntados\1í1°atToí^^^^^ comissão de Pregão
para a abertura dos envelooes '^^^rio previs^^

procedimento do certame. A autenticação ouandn f atrasem olicitação do Município de Planalto - PR poderá ser Síuadri"T^'°® P®
na sala de licitações do prédio sede da Prpfpifnra m horário de expediente,

r,iaí.ç~ ,1'r«.m.. gssg, „ gi origi„TStrÍt':,Srl°
10
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one. (46) 3555-8100 - Fax; (46) 3555-8101
„  p'3"alto@planalto.pr.gov.br

85750-000 PLANALTO - PARANÁ
conferências necessárias.

SLâo^TeS sV: Sf e da
faturara e fornecerá o objeto da presente licitação ®mpresa que efetivamente

se fotos, gravuras, del°enhorgrátosX^ admitindo-
das propostas de preço. catálogos, apenas como forma de ilustração

10 - DO JULGAMENTO:

^  propostas eSífíçãol e obSce^r^ quanto'^^^^^^ T (Classificação das
do MENOR PREÇO POR ITEM. ' ̂ ^ classificação das propostas, ao critério

propostaí d?toda?as1iSaS°c£ Pu® compreenderá a ordenação das
lances verbais, das licitantes proclamadas rara tal Passiveis de ofertas de

o d., d. „,d,a.s p.„ a
efetuar ligações para consuita de preços ou estiunr f i' ° P"® desejar
qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lanr^^" licitações seja
lances para aquele item. ®xcluído da etapa de

apresentados no envelope^DocumeXs^^dr análise dos documentos

10.2- Etapa de Classificação de Preços:

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

apresentaram Propratas de ireç^raí^^^^ "^l"^'® licitantes
os respectivos valores ofertados fornecimento do objeto da presente licitação e

crescente,^ de toda^TlIcitante^ ̂  ordenação dos valores das propostas, em ordem
item e aquilasTcSÍIjue teíham apSratado
superiores em até 10 %(dez por cento) relatlvamentpTn ®"=®ssivos e
autores participem dos lances verbais. ® de menor preço, para que seus

10.2.4.1 O vaior máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de
"X 11
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10.2.5- Quando não houver oelo mpnnc dq \
condições definidas no subitem anterior' o{a) S^^^^^^
propostas, até o máximo 03 (três) oara mL ^ classificará as melhores

p?op=y„?p;atp»^ l™.s .ed,ais a sa™m
deverão ser formulados de forma sucessiva '^nces verbais estes que
ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal e decrescentes,

^ menor proposta escrita ofertada. devera ser inferior ao valor da

(para os lances verbais),^a^ apresentarem !ndi'?d^"í^"'^® licitantes classificadas
proposta escritas classificada como menor preco^^Dross^Pn verbais, a partir da
ordem decrescente de valor. ' seqüencialmente, em

acordo com o ifem a sí adqulrtío.^^'^''^'^'^^'^ mínimos a serem ofertados de

ordenadas às ofertaTeVcfusTvamente Sr'preS POrTtS ®
convocaso PM^lT ftegSirowT^mplSS níílelSsZ, l?'",™*"" «m. Wando

epire . pSSLTsctot
Pregoeiro (a) examinarrT'l^ceitSade'XpZe propostas, o(a)
decidindo motivada e expressamente a respeto classificada, quanto ao valor,

subsequente, verificando ̂ a s^ua aMltab^Ldp^^ Pregoeiro (a) examinará a ofertasucessivamente, atà a apuragào de ur^pSa^u

realizem lanc°erverb^r? desemSíe ferâ'Sr ® classificadas, e não se
sessão do Pregão. P sorteio, em ato público, na mesma

melhor preço para a administração. credenciado para que seja obtido o

lã
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ãl »nSs ■ «°»m.

condicionada aTi'oí"dÍ'nf(S'°a"ta™'„s^^^^^ f™'" a» objoto
neste Pregão; ' ̂ ^"'^9ens de qualquer natureza não previstos

impressa e na proposí et^S';'preTa'[ecér£Tsl?proSf documentação

ADJUDI^Í^O^ habilitação, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E

abertura do an.olop. referenle aos ■DofumenSsr^aS^dl^B íilT™" =
para a «iSo m^isto» EdaSo'™^^^ documentos exigidos^ estabelecido neste edital, serão inabilitadas. apresentarem em desacordo com o

documentação exi^da^para efeitrdrcompro^^ deverão apresentar toda aesta apresente alguma restrição. Çe da regularidade fiscal, mesmo que

microempresa ou emprega de pe^eno^porteTr"^^^" regularidade fiscal, adias úteis, prorrogáveis por igual período a crUérirba^AH °
apresente alguma restrição pertinente à documpnti - xd ^^blica, caso
devida regularização da documentação Daaamentn^° regularidade fiscal, para aemissão de eventuais certidões nSS o^u^í ^
«imi, rtiiofcri ra™ dSS''do''"6iirrSar

d.cl.n.da,.„t?o,;®:;tlh?.d"dlSToSS'^^^
13
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Pregoeiro (a), na hipótese da Inexistênria Ho roo
interposição, e pela autoridade titular dn rSmão ou desistência de sua
existência de recursos e deSe níe hipótese de
regularidade dos atos procedimentais. P^ovisos, face ao reconhecimento da

Ix^mLífa^°feTa's°uríutíedT'^^^^^ Pregoeiro (a)em caso positivo, verificará as condições de hatiil4ar5n h ® aceitabilidade e.
sucessivamente, até a apuração de uma oferta , proponente, e assimrequisitos de habilitação, caso em que sS dedaraHo a^nda aospoderá negociar diretamente com o p?oporteta1rSe° s^^ol^to pít'SÍ°

motivadamente a intençã^de^^recorref Poderá manifestar imediata edias para apresentação das razões do'recurso fiSndTord"'^®'^"''?- ° ^
intimados para apresentar contrarrazõeTem°aS TT '°9°™ do término do prazo do recorr^l^TeSbra™^

licitantes credenciadas, ̂ ar°'propLfas'^^t^scritas°'T"as^^ mencionará as
apresent_adas, a ordem de classificaSo a anaLe h. h P'°P°®'^®. ̂ «^bais finais
habilitação e os recursos interpostos devendo ser a mpc '^"^omentação exigida para
Pregoeiro (a), sua equipe de apoio. ' ^ assinada, ao final, pelo(a)

declaradas vSdo?as^°permLece"rão^ em Ser^°d f licitantes não
lacrados, até que seja retirada a nota de emoenho ne'? r .^"^^poeiro (a), devidamente
fato, ficarão por 20 (vinte) dias coSes àXosi^ot»^ ^P^s esse

- esse prazo, sem que sejam retirados, serão destr^os '"teressadas. Findo

sua 'cferposiçãtleiySta pefofaS^prego^^^^ re_cursos, ou desistência de
hcitante declarada vencedora cirn pofterior h P® ''®''®Ção à
Competente do Município de Planalto - PR orr^f^imoi'^® - ® Autoridade
quanto à contratação. ' homologação do certame e decisão

íí 7 assinatura da ata de registro de prego-
para assinar o Temo d^Ata de Registro^e Prec ° °® Primeiros colocados
em que o Termo da Ata de SS^de
contratada tera o mesmo prazo para devolução íem e
decair ao direito à contratação, sem prejuízo das sTnníf ^las), sob pena de

M"nldp.M.S,";jjjjlSio°<la .SfrNola"ttmp?nhr'
14
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12 - DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
12.1 A Administração indicará como gestor da Ata de Registro de Preços o Diretor do
Departamento solioitante, ou pessoa designada para substitui-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 circunstâncias
que incidam especificamente nos art. / õ e ôô da Lei 6ôô6/â3 que traíam 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

I Vd Md

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 fí.xados 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- O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões;

pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas
exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente
comprovado:
13.5.2- Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa:
13.5.2.1- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
13.5.2.2- Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a
respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem jusímcativa aceitávei;
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

Registro de Preços os descritos nos artigos 77 a 80 da Lei
n o/?/?/no
L>.uuu/w»o.

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 EXECUÇÃO DO OBJETO:
14.1- O Município de Planalto solicitará os serviços de forma parcelada, sempre que
houver necessidade, solicitando no mínimo lOOm^ (cem metros quadrados) para o item

2) --''0047
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01 do lote 01 e o item 01 do lote 02 (grama esmeralda) e 50m^ (cinqüenta metro
quadrados) pera o item 02 do lote 01 e item 02 do lote 02 (grama sintética). Assim a
empresa Contratada deverá, sempre que solicitado, prestar os serviços,
Independentemente da quantidade de serviços solicitado;
14.2- As requisições dos serviços serão feitas pela Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos, quando houver necessidade, com prazo para entrega do objeto e início da
instalação de 10 (dez) dias consecutivos e o prazo final para a obra de 20 (vinte) dias
consecutivos. A execução será acompanhada pelo setor de Engenharia do Município
de Planalto.

14.3- A DETENTOF?A DA ATA responsabiliza-se pela perfeita execução dos serviços,
bem como a substituir ou complementar serviços em desacordo, devendo obedecer
rigorosamente às determinações descritas no edital e no termo de referência.
14.4- A DETENTORA DA ATA deverá responsabilizar-se das despesas com transporte
e deslocamento até os locais determinados para a instalação ou colocação do objeto.
14.5- A DETENTOF?A DA ATA se responsabilizará por todas as despesas relativas ao
pagamento de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciáríos, bem como
imposto e taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes
de mão de obra, combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais
c  I (Cl iluo uuiiciou jjui i.yunici ua \-/ui lu atãda, assim comO ss dcspesãs referentes
aos seguros, bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua
conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato.
14.6- A DETENTORA DA ATA será civil e criminalmente responsável por todo e
qualquer acidente ou danos causados aos usuários estudantes ou a terceiros, na
execução dos serviços contratados, inclusive pagamento de indenizações devidas
14.7 - A DETENTORA DA ATA, além da mão de obra, também será responsável pelo
fornecimento de todos os equipamentos necessários à realização dos serviços;
14.8 - A DETENTORA DA ATA se obriga a empregar, na prestação dos serviços,
equipamentos/máquina em condições aceitáveis para a execução dos trabalhos;
14.9 - Será de responsabilidade da A DETENTORA DA ATA o fornecimento dos
equipamentos de Proteção Individual - EPI e de Proteção Coletiva - EPO, aos
funcionários que executarão os serviços, de acordo com a legislação vigente;
14.10 - A fiscalização da prestação dos serviços ficará sob a responsabilidade do
funcionário devidamente designado pela Secretária de Serviços Rodoviários/Secretaria
de Agricultura, que determinará os dias, o tipo de serviço e os locais onde serão
realizados os serviços, expedindo a respectiva Ordem de Serviço;
14.11 - A DETENTORA DA ATA deverá atender aos encargos trabalhistas,
previdenciáríos, fiscais e comerciais decorrentes;
11.12 - A DETENTORA DA ATA deverá 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;
14.13 - Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a execução do
Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto
ãs obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

ricaia sou lesfjOnsauiiiuétue ua coiiLratãua a sinalizaçao das vias e/ou local
durante a execução dos serviços.

3 16
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Sct? íSw °Tí° "* ■<=■
data de sua assinatura. vigência de 12 (doze) meses, a contar da

15 - SANÇÕES administrativas RESCISÃn p mi ii ta
^^sduMPR,^^ST^O^Yí,OPOSTA - PASE PRÉ

dela, Poderão''serapncadas"Tcrtér^'^d^a Adm^n^^^ solicitar a desistência^  15.1.1.1- Multa de até 2.0 ^ £ oor ílTt Hn 'pintes penalidades:

segundo 9«55'„°,2ê n^J/a ?,"S? «»'■
«.1.«. A declaração de InMooeid.d, para lioidr na Admiols,ração Mooioipal.
caso de re^i^injusíiS? £''ítót°a£i°£££car ^^"'^edores da licitação, no
contrato ou deixar de apresentar os docum£f£ ° '"strumento de
prazos e condições estabelecidas neste Edital; ® ®ua celebração, nos

cÕnTRATUAL^'^'^^°^^ INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO - FASE
contrato que '^se'"torn£^in££^ntent£^!f Previstas na legislação em vigor, o
Administração, estará sujeito as seguintes £ncões P®'^
estabelece a Lei de Licitações. ançoes cumulativas ou não, conforme

legais, a saber: inadimplente sera aplicada total ou parcialmente, às sanções
a) Advertência"

a Administração, emissão de declaração dp idnno h °ri^ impedimento de contratar com
Administração Pública, pelo prazo L até 5 rr £ f contratar com a

4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto-
5. Nao mantiver a proposta; ^ '
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato-
7. Comportar-se de modo inidôneo;

1? 049
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8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

cabíveis, a saber; será aplicada total ou parcialmente, as multas
Contratada inciSem°LTa° nrIS°d? serviços, injustificado, a
^ To%''(de?po?Sorsobrro"^vaf^ f do se^ço °
c)°ro'aS Sr eroSo°nS2£rc-á. ^ -da última prorroSç°ão®°no® dS resciSo°S S ''f <=°"'^dos
administração, motivado por culpa da TnntS 5 '''^^° P°'' unilateral da^  '"dependentemente das demais sanções SbíveS '
16- DO REAJUSTE:

objeto são FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS^ safvo ^''®^'®'''^^'^do o valor unitário do
a aitu.çl„ p„vis,a na -p- po inciso II d.

deverá domprararV^bía'ô?êqí'l6'o'S'oSn5m ""d"'»™ do Ala. este
meio de apresentação de planilha(s) detalhad^^^t f°''"®cimento, por
metodologia da composição da propSta fScur^lntS- seguindo a mesmafabricantes, notas fiscais de aquisição de orn^toc f° correlata(lista de preços de

doe e

deverá cornSar f rom'Sr^StoSo ̂ eTuilíbS Sô^
prejuízo da Municipalidade. economico-financeiro do contrato, em

subsidiar, em conjuntScomTanálfse dS^rS pesquisa de mercado paraquanto à revisão S preS^sSda pSa^ SÍS S a?-'-iores, a decLo
análise técnica ejurídSrd?MSiSp^io de contratuais será concedida após a

analisadas,'L''S°entoTda^AtaSot^^^^^^^ sendoserão realizados aos preços acordados no presente fn^eT®"*" ® °® pagamentos
17- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO-

subs;q°L?e^rrc%rrÍ?al%r:"^ diasrespectivajs) nota(s) fiscal(is) e devidamente fnn ["®P'9"te apresentação da{s)INSS, FGTS e Certidão Triste MunSaT P® Certidão Negativa de

18
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recursos_ finaStrororiSndoídrMmicIpí^o" dTp^
DOTAÇOES ORÇAMENTÁRIAS; 'analto. Proveniente das seguintes

dotações
Conta da despesa Funcional proqramátíf^a Destinação de recurso

00210 02.103.04.122.0402.2007
3.3.90.39.00.00.0000000560

05.115.15.452.1501.1052 3.3.90.39 00.00 0000000860 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.39 00.00 0000001070 07^^12.361.1201.2036 3.3.90.39 00.000000001670 08.124.27.812.2701 .PnfíQ 3.3.90.39 00.000000001940 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.39 00.000000002360 10.142.08.243.0801.2023 3.3.90.39 00.000000002810
11.133.20.606.2001.1058 3.3.90.39 00.00 0000003080 12.134.22.661.2201.2nfí2 3.3.90.39 00.000000003140 13.136.18.541.0801 m.qfi 3.3.90.39 00.000000003300 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.39 00.0000000

-Lferd^r ° ou feriado, o pagamento

declinaclo no preânibulo^da'^^presente'^^com^ endereço já
PREGÃO PRESENCIAL SRP n° O /To23. descrição processo llcifatório,
17.7- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do LIcItador/Contratante.

pagamentorpoderâo" tor^SfdoTat'! ontfp '^e disposição contratual, osoutras disposições contratuais. solução, sem prejuízos de quaisquer

18 ^ RECURSOS-

devliãoTsíar diTeSlntm^^^^^^^
prazo especificado no item 15.2, mediante recebidos conforme o

"r"" -entre as 07h30 e 11ti30 e das 13ti30 e 171^30 compreendido

19
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*'™' "• -"-"««e o p™z„ *
18.2- O prazo para impugnaçáo do Edital é de o? í'trôc\ hí^o -♦ ■
para recebimento das propostas auaiauer npoci <^3 data fixada
providencias ou impugnar o ato convocatório. ®®®'®rec'mentos,

ISfda Stete/S?'""'" ° d® Recurso, nos termos do art.

. ^azo^de 03(trés) dias corridos para a' a^pr^ta^J^dríe'" oStSfdo"

(a®)'conced^rfiSque Se°stareTa1ntencãn®'°®® debatidas, o(a) Pregoeiroapresentação das correspondentes razões fIcanHn ["e^orrer, prazo suficiente parapara apresentar contrarrazões em ig^ n Jera d. '°9°'termino do prazo do recorrente, sendo-,tres asseguídfa lSJo°s auTor
de recurso. Não será^coTO°eS'^ prLo^ Dara°"^"'^ importará a preclusão do direito
protelatórios ou quando não justificada a Intendo dp"^®? assuntos meramenteno final da sessão do pregão ° da proponente

18.7- Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) não terão efeito suspensivos.
- 2 ap°,ã5lmSo"'° " '~"™ «P™^ 0« atos ™tl,aia

19 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO;
19.1 O prszo d© 6x©cução do Contrsto s©rá ííp 19data de assinatura do 'instrument^cSatuí ^
20 - DA CONTRATAÇÃO:

contrato "celebrado MÍnS"dV'"pS fo^^^allzadas por termo de
CONTRATANTE, e a llcitante vSora oiip «1 f denominada de

sará MârmSôíl "" 'Vi».

20
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20.3.3- É vedada a subcontratação total ou parcial do contrato.

te°r™s°do art° S.^firdaTe" n° aíe^deS,^''"
-  -»,p„clm.„,o p.™

de manutenção da habilitação até tal data anl'" '"^O^isitos
XXIII, da Lei n.° 10.520/0^ ' ° disposto no art. 4°, inciso

pío^im™,' kSL"'■podft" í "Oap.,ssnt.das ppla. «oitantr. ÕdiZS „oprejuízo da aplicação das penaNdadeT oravllc ' í J ' ^ í"®' " 1°-520/02, sem
cumprirem os compromissos assumidos no certame.'
21 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

d» ;b%?sS™SsZS°™i " í ""solicitados, pelo Departamento de Liritarnía seu objeto, serão prestados quando
Fr.„c,sc„dÍM..,Tr3TearíírilSiroS"S^^^^^^^^
membros da Comissão''dÍTicitSo°eproSnLS^^^ assinadas pelos

^  <" --aiedita(, são complementafes entfe si ^ documenlos anexos ao

"/í* * »" l-taíd.,reclamação ou indenização. ^ proponente(s) o direito de qualquer
22 - ANEXOS DO EDITAL:22.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo:
ANFXn Ir (^'■qLiivo digital):AN^Ín r xf ? Credenciamento;ANExS IJ: rdíoTe OeZlfo Te fdSTdT

21
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município de planalto
CNPJ; 76.460.526/0001 16

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

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Artigo 7° da ConsWuição FedeT^^^° ^''servancla ao Disposto do Inciso XXXIII do

S Ílr-Eta Se C^Zr ME ou EPP;
aKeÍS X!" Pn Preços;ANtXO IX - Memorial Descritivo.

Planalto-PR, - de Janeiro de 2023.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/OOOn 6 '

one. (46) 3555-8100 - Fax; (46) 3555-8101
E-mail; planalto@plana!to.pr.gov.br

Francisco de Assis 1581
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 0-/2023

anexo II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL;

CNPJ N°

endereço.

MUNICÍPIO:.
FONE:.

EST.

Credenciamos o(a) Sr.(a)

e CPF sob n°

portador(a) da cédula de Identidade sob n"
-vK mO

SrTnT 2023^ T ■
leg.l a, .mare,: 3 """" " " ™P™»n,a„»
mÜ. , " '™' «a»"'"' a P«.PoaB

Por ser a expressão da verdade, firmamos
a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

23 055



MUNICÍPIO OE

BLANAIIQ

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/000 " 6 "

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

''s Assis, 158385750-000 PLANALTO - PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL SRR N° 0-/2023

ANEXO III - DECI^RAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

(Documento obrigatório)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:.

EST.

O representante legal da empresa.

na qualidade de Proponente doMC riuuuíifcínie aoprocedimento llcitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N» 0-
/2023, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a referida
empresa^cumpre plenamente os requisitos de t^abilitação exigidos no respectivo edital

Por ser a expressão da verdade, firmamos
a presente.

Local e data

NOME;

RG/CPF

CARGO

058



i
MUNICÍPIO DE

PLANAUQ

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

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 0-/2023

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

.FONE:.

EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento llcitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 0-
/2023, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados Inidôneos para
licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO

3
25
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MUNICÍPIO DE

PLANAUQ

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

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 0-/2023

PROPONENTE:

CNPJ N°

endereço,

MUNICÍPIO:

FONE:

EST.

H Do.r^ - ^ proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidadede PREGÃO PRESENCIAL SRP N° O-1709'\ nnr o
°  representante, declara, na formae sob as penas impostas pela Lei n" 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais

egislaçao 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,
o que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo T" da

Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos
a presente.

Local e data

NOME;

RG/CPF

CARGO

9
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MUNICÍPIO DE
PLANA^JQ

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001 -16

one (46) 3555-8100 - Fax; (46) 3555-8101
c-mail. pianalto@planalto.pr.gov.br
Praça São Francisco de Assis 158S
85750-000 PLANALTO PARANA

PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 0-/2023

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

endereço

MUNICÍPIO:

FONE:.

EST.

O representante legal da empresa

procedimento lícitatório sob a modalidade Hp Proponente do

^  P- to^os 03 Sí Síergido disposto na Lei Complementar 123;d;T4°drdS:o1e1SorLc74%SM
Por ser a expressão da verdade, Armamos a presente.

Local e data

NOME;

RG/CPF

CARGO

27
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MUNICÍPIO DE

PLANAUQ

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/000M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail. pl3nalto@planalto.pr.gov.br

Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N" /2023

PREGÃO PRESENCIAL SRP N''0-/2023

™  «s=. ,u«c * P«co
76.460.526/0001-16. neste ato devidTmpnt« iriscnio no CNPJ
senhor LUIZ CARLOS BONI em nipnr. - Psio Prefeito Municipal
casado, resideme e dSiado^n^^^^^^^ ®
portador da SdV, T Srdadf rg
747.491.029-20 ^«íiiraaae KU n 3.895.670-1 e do CPF/MF sob n°
CONTRATADA:
inscrita no CNPJ sob n « devidamente
NO ' à

na Cidade de * x ■
pelo Administrador(a) o Sr(a) ú representado
portador(a) do RG n.° " ®'"3silelro(a), comerciante,

:  domkdíiiloía): ^ °„a """""âaad, S

do Edital de Pregão Presencial SRP N° n «non ? ' f P®'®® condições
dadnrdoras da d A,os,
CLÁUSUL.A PRIMEIRA - OBJETO

sris.—
ITEM

01

OBJETO

GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA) em
placas uniformes livres de doenças e
pragas. Macia e resistente ao

pisoteamento. com folhas estreitas e
médias, de cor verde-esmeralda e

estolões penetrantes, que enraízam

facilmente. Deve formar um perfeito
tapete de grama. Com adubo ou

similar. Tamanho aproximado:

QTD

5.000m'

VALOR

UNIT.

R$

VALOR

TOTAL

R$

3 28
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'Un.ir'' "
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

Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

02

1,20x0,30x0,03 metros. Entregue e
Instalada.

sintético: Políetíleno (PE),
FIBRILADA. Base dupla.

Altura dos fios: entre 30 e 38 mm.

Quantidade de pontos por decímetro
quadrado: no mínimo 20.

Fio com no mínimo 6600 dtex.

Distância entre carreiras no máximo
6mm.

Cor predominante: Verde Esmeralda.

Tratamento Protetor: Estabilizado e
Tratado Anti-UV e Anti-Estático.

Composição da Base Primária: 100%
Polipropileno (PP). Com furação para
drenagem.

Largura do Rolo: 2,00 metros.
Entregue e Instalada.

5.000m^ R$ R$

TOTAL: R$

Contrate, a" 'ÊaBrp^^óTrSaSaJ^S °nM)';2Kr
«.^.Oaoroana, as aspa«caçis 4Srior„." Oo" r?S

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO

:s"'ría fcte°;brisr.; p-•xpresaas no oOitol PREGÃO PRESENCIAL SRP°N« °Ò SIS'kS""' 'r'
anexos e a proposta da CONTRATADA '2023, juntamente com seus

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

csrprS; sísrri c«At sa^Rf -

3 061



n
MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/000M6
Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail. pl3nalto@planalto.pr.gov br

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

quilometragem efetivamente realizada ^ conforme a linha e a
CONTRATADA. preços pertinentes a proposta da

SOo^tSim^^^ ;u?seque'nTeT^^^ ' o
apresentação da(s) respectivafs) notar-^^ filrl?r serviços, e medianteCertidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão TribSo Mun^ip^^"^^ acompanhada de

SãSo SpS; tssrsr =
requerente, comprovando 00^ 0 LrvTco L/ h Secretaria
copaiC«ps „t,betecidaspp,t,Ed«al,AnLos«Cr™õg'rma''" '•
b) "«» • »«t
c) Número do Contrato.

= "«r '"• = «
alíquotas de Impostos Incidentes sobre a orecitara^^^H"^' mudança deedW, ,„„ção" da a,,.„S íagiS.KSn.a ""

Parágrafo Nono - Será retido na fonte pagadora o Imposto Sobre Serviço (ISS).
CLÁUSULA QUINTA - FISCALIZAÇÃO E VISTORIA

30
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MUNiCiPiO DE PLÂNÂLTO
CNPJ: 76.46n.R?6/n00M6

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-íTidí!: p!âriâlto@piânâlto.pr.90v.br

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

Parágrafo Primeiro - A fiscalizado da prestação dos serviços ficará sob a
respondbilidade do funcionário devidamente designado pela Secretária de Serviços
Rodoviários/Secretaria de Agricultura, que determinará os dias, o tipo de serviço e os
locais onde serão realizados os serviços, expedindo a respectiva Ordem de Serviço;

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Paragrafo Primeiro - O Município de Planalto solicitará os serviços de forma
parcelada, sempre que houver necessidade, solicitando no mínimo lOOm^ (cem metros
^adrados) para o item 01 do lote 01 e o item 01 do lote 02 (grama esmeralda) e 5Qm^
(cinqüenta metro quadrados) pera o item 02 do iote Oi e item 02 do lote 02 (grama
sintética). Assim a empresa Contratada deverá, sempre que solicitado, prestar os
serviços, independentemente da quantidade de serviços solicitado;

Parágrafo Segundo - As requisições dos serviços serão feitas pela Secretaria de
Obras 8 Serviços Urbanos, quando houvsr necessidade, com prazo para entrega do
objeto e início da instalação de 10 (dez) dias consecutivos e o prazo final para a obra
de 20 (vinte) dias consecutivos. A execução será acompanhada pelo setor de
Engenharia do Município de Planalto.

Parágrafo Terceiro - A DETENTORA. D.A ATA responsabiliza-se pela perfeita,
execução dos serviços, bem como a substituir ou complementar serviços em
desacordo, devendo obedecer rigorosamente às determinações descritas no edital e
termo de referência.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se das despesas com
transporte e deslocamento de máquinas até os locais determinados para o serviço.

CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto
deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor
ajustado na forma e prazo convencionados.
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar á CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato;
c) Emitir as requisições dos serviços pela Secretaria de Serviços

Rodoviários/Secretaria de Agricultura, quando houver necessidade, com
antecedência mínima de 10 (dez) dias;

d) Fiscalizar e acompanhar os serviços, através de funcionário devidamente
designado pela Secretaria de Serviços Rodoviários/Secretaria de Agricultura,
que determinará os dias, o tipo de serviço e os locais onde serão realizados os
serviços, expedindo a respectiva Ordem de Serviço;

e) O municipio de Planalto reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer
serviço que não atenda às especificações exigidas, ou que sejam considerados
inadequados
Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Entregar o objeto com a execução dos serviços na forma ajustada, conforme
edital"

b) Fazer as entregas correspondente ao objeto acima mencionado de forma
parcelada, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto;

'• 1)063
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MUNICÍPíO DE PLANALTO CNPJ; 76.460.526/0001-16
Fone (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

P'9'^alto@planalto.pr.gov.br
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

SSe^^rSçof eS°?e,f- -pectiva
Secretaria de Agricultura deste MunicípbX^Raníto-^®'^'^^^ Rodoviários e/ou

vigente; ^ executarão os serviços, de acordo com a legislação

Sr,, sssítoçtfrMufcS' m" ™"«'«»■ empresa vencedora deverá solicitar formalmp sub.empreitadas, a
Executivo para efetivá-las- formalmente autorização do Poder

' SSSSrtrsSteacÓSdf TT- • ="«- determinações descrrtas nrordeT df rigorosamente às Serviços Rodoviários e/ou Secretaria de Anri^Tf°®' P®'^ Secretaria de
g) Atender aos encargos trabaltiistas nrluM

decorrentes. ' 'd^ncianos, fiscais e comerciais
h) Manter durante toda a execurãn Hn r^nn+r^*

obrigações por ela assumidas tnriac o compatibilidade com as
exigLs na Ltajo d® habilitação e qualificação

" tTSSsrsa Sí/oir"''" assumidas na licitação 'TrS espeS"^ en.T °b^Í9®Ções previdenciários, tributários, fiscais e comerciais ®
acSmt': sTO^ -ntratuais, os (vinte e cinco por ceS do vlnr"° 25%
proporcionalmente de cada item Nenhum ® rio contrato,
exceder o limite estabelecidn saU/^ acréscimo ou supressão poderá
celebrado entre Lralles ^' supressões resultantes de acordo
presaçâo dos serviços objeto deste Contrato "° sobre a

0b°3ís,rpr.ir.L"n,S"tSLs".°s''°T? "" "-PslMidade com as esioMas na EdaçSo ' " " "" . ,oa««cação
"" írr^sitrorpro fjs.ií^ír'' assumidas na licitação érn obrigações

previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. trabalhistas,
CLAUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

oSorrrc^^nr^o™ «teção serão seguintes DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ^'o Planalto. Proveniente das

i)

j)

DOTAÇOES

3
32

064



MUNICÍPIO OE
PLANAI TQ

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460,526/0001 16

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

''s Assis, 158385750-000 PLANALTO - PARANÁ

Conta da despesa Funcional programática
0

Destinação de recurso
00210 2.103.04.122.0402?nn7

3.3.90.39.00.00.0000000560 05.115.15.452.1501.1052
3.3.90.39.00.00.00000

00860 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.39.00.00.00000
01070 07.121.12.361.1201 3.3.90.39.00.00.00000
01670 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.39.00.00.00000
01940 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.39.00.00.0000002360 10.142.08.243.0801.2023 3.3.90.39.00.00.00000
02810 11.133.20.606.2001.1058 3.3.90.39.00.00.00000
03080 12.134.22.661.2201.2062 3.3.90.39.00.00.00000
03140 13.136.18.541.0801.105fí

3.3.90.39.00.00.00000
03300 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.39.00.00.00000

INADIMPLEMENTcfcON-m ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE

vigor^o contrato^q^S^e se tomaMnadfmd previstas na legislação em
Administração, estará sujeito as seanintf^Q'c não seja aceita pela
estabelece a Lei de ücitações. ^ cumulativas ou não, confoLe

pr^Sconlra^rnío ceSbraTo validade da suao certame, ensejar o retardamento da exeXS dro^biPtr®"-^^" P®''®
falhar ou fraudar na execução do mn+ratr. ^ objeto, nao mantiver a proposta,
fraude fiscal, sem prejuízo das multas defintda'^^^ "^odo inidôneo ou cometer
c»mi„,çõ,s lea.is'.pe.slíS

a) Advertência;

1  MunicS^pTaní de o'fSo) aiiosl'""®"'"
S^^^nquanto^tSart^o:"^^^^^^^^^ ^ Administraçãoseja promova a reaSSo na form^H. que
que aplicou a penalidade. ' ® própria administração

»Plio.«. total oo pard.lm.nta,

" HS™ SEHHS'- =•-•---srealização do serviço. ontratada, por dia de atraso ou não

~ rís
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
^"líi^il: planalto(a)planalto.pr.gov.br

PLANALTO ^"  85750-000 PLANALTO - PARANA

ll

/-S CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZOS

TerídMZ mif ° ' ° do presente Contrato
Parágrafo Segundo - O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 meses,

SSS níererdesde°quTo°fo?neceXres^^^^^
desta municipalidade reoulamentacão rio com as exigências
Federais, Estaduais e M ̂nici^s ̂  débitos anuais
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

o vator unláârdo "objtó "lalT FIXOS*' f"|SeAJUStÂS'"°s f

p~:rr"r~
inicialmente avançadas. tornou-se inviável nas condições

""« P-l° ""«P»do contrato, em prejuízo da IMumcipalidade " o i"® «tmliPno economico-financeíro

m'S;fp^r" su^S ''.""rntrS"". '• "1™'? '"«»' """■ *
TÍSi 'oS? r*'? 7-° SldatVcS^íxV""'*"*
SSSI"leítõ'ISlEt.ÍriiiP'"
instrumento. realizados aos preços acordados no presente

3 34
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/0001-16Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

planalto@planalto.pr.gov.br
PLANALfo ^

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

asseguSd/o^coniraditóri^^ mediante formalização,
S  a tentidãT do®«l° irregular de cláusulas contratuais-

a comprovar a

contratada ^ '^uzo da Administração, na execução dos serviços/objeto
ei ÍXSçã^Sí^rd^ S^d^s^te^Sr ^
CONTRATANTE, associação da CONTRATAnA autorização do
transferência total ou parc^Tbem como aíISO ^
boa execução do presente Contrato; ' mcorporaçao, que afetem a

8) rpi.eiSireSS S'» ' *
i) dSÇo dísSidê"

,i«oa'r.^Ãd;™r " /"p'» «opp»™"»,
subordinada o CONTRATANTE e exarada<? nn nmn ^a^ara administrativa a que está
o contrato amplo conhecimento Público; administrativo a que se refere

iUeditiva drexLução^SsteTortrato^ regularmente comprovada,

p„s"ra„vrfa, ?
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMUNICAÇÃO

fSS^efaíto e en^^aSS C°"'rato devem ser
RanS'prnr^'°' dVSsl"l583,"cX°?EP^"8^'S^
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

riX°d'"SoC»a"ÍSr ' '« •" paa. ,
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

^ ' 35 0 6 7



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-mail. pl3nalto@planalto.pr.qov.br

Ofi&UQQ *"8 wn^nnn M de Assis, 1583O5750-000 PLANALTO - PARANÁ

?o,5rd?,7T:rdeToo1f.,?'n' "« Lei "•1993, seas alt.iSes a.mate LTstecírS? ' "" 'f"' "• "'í""" *
público, aplicando-se supletivamente os ® P''®=®dos de direito
disposições de direito privado. ' Teoria Gerai dos Contratos e as

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° a fiRR/qa a rt ■ ■ ■
direito. ^ • ° odd'93, e dos princípios gerais de

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

SíTaríeSe' ' '"■'O"- luesBo
achado conforme, . a.ain.d. peta CONT,ívTASTrcÕNTSS-A°ÍAl'«Síta^^^ '

CONTRATANTE
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

3 ¥, 068



MUNICÍPIO DE

PLANAUQ

MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/000M6

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

de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ANEXO VIII - (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)
MUNICÍPIO DE PLANALTO- PR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
PRESENCIAL SRP N° O—/2023

CNPJ/MF s?wT6.4S526/000'i-irS de Planalto - PR. inscrito no1583, centro, doravante denoZaio pZ f ® Francisco de Assis, n°
Municipal, Sr. LUIZ CARLOS BONI nos termos do Prefeito
suas alterações, do Decreto Municipal n° 2727/2007 nZ f m®' ® ®
Lei n° 10.520/02, em face da dassifína^s^ h, °®<=reto Municipal 4673/2017 e da
Presencial SRP n° 0-/2023 nnr nfi h - apresentadas no Pregão
homologada e publicada no Diário Oficial do Mnd" h ^'■®9°e'ro (a), devidamenteregistrar os preços dTel°Z ZsdS'°condições do Edital que rege o Preaão i Z et Pnmeiro lugar, observadas asseguem. ^rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se

sediada na .
M Estado do inscrita no rMoV *ü « ' ^ cidade de

Inscrição Estadual sob o n" ° "
neste ato representada por seu " sr' designada CONTRATADA,

do CPF n° ' do RG n°

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DQ QBJFJn

execução^de se^r^içofde grarS'eZ'eralda'^e ^ aquisição, instalação evalorização de espaços públicos do município de^P^St^Mn^^"^® ® revitalização e
rrjTe noohieto,para atender ás neces^dS^df

r^TÍ^~~VÃLÕR~VALOR

01 ^RÃMÃ~^ESMÉRÃLDÃ7^YSI^^ em
placas uniformes livres de doenças e
pragas. Macia e resistente ao
pisoteamento, com folhas estreitas e
médias, de cor verde-esmeralda e
estolões penetrantes, que enraizam
facilmente. Deve formar um perfeito
tapete de grama. Com adubo ou

5.000m2 R$
UNIT.

Daixo:
VALOR

TOTAL

R$

3
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02

similar. Tamanho aproximado:

1,20x0,30x0.03 metros. Entregue e
Instalada.

sintético: Poiietíleno (pE),
FIBRILADA. Base dupla.
Altura dos fios: entre 30 e 38 mm.

Quantidade de pontos por decímetro
quadrado: no mínimo 20.

Fio com no mínimo 6600 dtex.

Distância entre carreiras no máximo
6mm.

Cor predominante: Verde Esmeralda.

Tratamento Protetor: Estabilizado e
Tratado Anti-UV e Anti-Estático.

Composição da Base Primária: 100%
Polipropileno (PR). Com furação para
drenagem.

Largura do Rolo: 2,00 metros.
Entregue e Instalada.

5.000m^ R$ R$

'  ̂ —— TOTAL: R$
aquisições que detes poderirrdvtr^ fâSrndo^L°a"®^r^ Administração a firmar as

3. CLÁUSULA terceira - HA AQUISIÇÃO

gerenciador do^regfs°rrdL°pr^4or^stí?^^^^^^ indicação peio órgão
intermédio de instrumento contratual emissão S^nL^li. interessado, por
autonzaçao de compra ou outro inQtr,,m..o: , ® empenho de despesaLei n° 8.666, de 1993 '"^trumento sim,lar, conforme o disposto no art. 62 da

Pianait ^ conveniência e as necessidades do Município de
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ConíaL?.,""""" aa ,sp,aitoç5aa axWa, p.la
a» ciájfub qS SsB'ÂB°Sa'nTe''SmS^'''°f " "a""'"™ *» ""s lermos meio, inclusive e-mail, o qual deverá cor!L SnnT /^cebimento por qualquer
seguintes informações; requisitos da Cláusula Quarta, as

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

recebimento local np entrega F CONDIcnFü; np

Urbanis^^quTn^dtSu^efneSá e Serviços instalação de 10 (dez) dla^SS a pTp^, ° e i"'cio da
Engenharia do Município de Planalto atendendo°a^t^'H Pelo setor de
iiaitem11_do^. após a
MunicÍDio de Planaltn -mente nepartamento de ComnraQ rir.
requerimento de compra feito pela Secretaria Posteriormente a elaboração de
subitem 4.2.3. etana Municipal solicitante, nos termos do

S"»»™ ant.™, a.,„4 pp„,„ „
a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante-
b) Discriminação dos objetos a serem adquiridos- '
c) Local onde serão entregues;
d) Prazo para entrega do objeto;
e) Quantidade e medidas, quando for o caso-

4 3^' solSf
Município que ZTcTá fp^telídade Ia ao Licitações do
«att: s^nh^° ̂ :
«ís::T:te;s: ̂

penall2a^o'^parremír2a vSora"SLrt^ responsabilidade ou
responsabilização do orderÍLlx de despes^por^^o "ulldade da contratação e 4.6. O fornecimento de materlaís/se^teo« nL^f ® administrativa,
a previa elaboração do requerimento confiaura a vencedora do certame sem
nulidade do ato, configurando a má fé da rnntrat ba empresa para a
e.«pa, „„„ p, ernp,». .m„a , „ „4„ s.VJS Sl

3
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12.8^6/2013. cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei
P® comiBfc <J.

p. Preço., .'pS ?sr„7.""So' te
arquivo no Departamento de LicítarõPQ Hn m ■ - deverão ser armazenados em
Sete,.™ so,icte,« rirr "■
serviço defeituoKi. no prazo máximo^e 03 Orê^dfas''O ^oesoPo te refeito o
fato, sem qualquer ônus para o Município. ^ ^^i^i^nicação do
5. CLÁUSULA QUINTA - DQ PAGAMFNXr^

emitida a ordem banãr\t%m paga°meml^ Pagamento o dia em que constar como
venha a ser efetuada^Ite'^C0NT^TADA^^^ qualquer despesa que
nesta Ata de Registro de Preços ' Pui^entura nao tenha sido prevista
empenhadas nafsegulntes^^dotações orç^^^ registrados nesta ata serão

DOTAÇÕES
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

00210 02.103 04.122 0402.2007 3.3.90.39.00.00.0000000560 05.115 15.452 1501.1052 3.3.90.39.00.00.0000000860 06.119 26.782 2601.2067 3.3.90.39.00.00.0000001070 07.121 12.361 1201.2036 3.3.90.39.00.00.0000001670 08.124 27.812 2701.2069 3.3.90.39.00.00.0000001940 09.126 10.301 1001.2027 3.3.90.39.00.00.0000002360 10.142 08.243 0801.2023 3.3.90.39.00.00.0000002810 11.133 20.606 2001.1058 3.3.90.39.00.00.0000003080 12.134 22.661 2201.2062 3.3.90.39.00.00.0000003140 13.136 18.541 0801.1056 3.3.90.39.00.00.0000003300 14.138 13.392 1301.2047 3.3.90.39.00.00.00000
6. CLÁUSULA .SF»T. ■ nO CQNTROI F n. SXPr,ici„ nm

R i A ■ UQ CONTRATO

representante da Secretaria MunkdpaTde'obras T S^°®- ®><ercida por um
termo de referência, ao aual comnptirá Hin.v,iç 1 Urbanos, conformetermo de referência ao oual nnmnotirá âi. ■ J- °®rviços Urbanos, conforme
execução do contrato e de tudo dará cíênHa q^® surgirem no curso da
prestação de serviços%osterro: dl atestaraprestação de serviços, nos termos do item 11 do edital.
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I

da fornecedora, inc^sivl peranTe^terceiros"^ por auak! ^®®P°"®^'''''dade
resultante (de imperfeições técnicac; víninc / irregulandaíde, ainda quequalidade Inferlo'?, e na ocorS '"Adequado ou de
Administração ou de seus aaentes p nmnn't ^ '"^P''ca em corresponsabilidade da
n" 8.666/93 ^ ® prepostos. de conformidade com o art. 70 da Lei

ocorrências relacionada's com'a^exec°u4^^ de em registro próprio todas as
rnês e ano, bem como o nome dnf m ® ^
determinando o que for necessário à reoulari^a ^^^"''J^lmente envolvidos,
encaminhando os apontar^^ntos à autor d«T° observados e
cabíveis. apontamentos a autoridade competente para as providências

Ata dS^íegSo^^de Se%t?em''c?mo fiscalização da
necessária, o servidor Leonir Bianrhi° ̂  ® que se fizer
CONTRATADA, sSr a correio dfeln, ''Ti. representante da
verificadas, as quais se não ̂ anaLs nl u f°^^^
comunicação Oficiai à CONTRATADA, para ap°lic'açlo°da?ptlTc;adesr;L^^^^^^
poda "efiraSr,siTXTrjxirá CONTRATADA. ' autorização e posterior comunicação

S=^S=SS55«.
—^^HSHS-H^-r*ssí
órgão^gere^nc^dor promover as negociações junto^á^^^^

adequação ao praticado pL^rmercada ^ negociação para redução de preços e sua

cancelar o regis^tS^íemYpficaS^^^^^ compromisso assumido e

fornecedor, mediante requerimento^devidai^enf ®°® Preços registrados e o
compromisso, o órgão XSr poderf <=°mprovado, não puder cumprir o
ao praticado pelo mercado'^nortlrmorda^alínM^d^do^ ® adequação
M-n^-M66/93, quando cabiverpara
superveniência de fatos imprevisíveis nu nravic- '"egistrado em razão da
incalculáveis, retardadores ou imoedítivn^ Hfl o conseqüênciasde força maior, caso fortufe^^^^
extraordinária e extracontratual. ' álea econômica
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compromisso assumidcf caso°a comuniMrãn '"'srar o fornecedor do
sem aplicação da penalidade se confirmada a veraddade rin° ^°''"®cimento,
apresentados; e veracidade dos motivos e comprovantes

negociação, quando cabivef fornecedores para assegurar igual oportunidade de
as alteraçõ^s"^ ha^ldís^^^r pla°nilha''' fornecedor comprovar e justificar
analiticamente^avarjçã^

,  produtoras e/ou comercializadoras a ser r^iíi?=fH= 1 ̂ econtiecido porte mercantil,
deliberação, o deferimento ou indeferimento da a^ípr^-^ devendo a
justificativa da escoltia do critério e memória dos re^rt° ®®'' mstruída com
Administração no prazo de 30 (trinta) dias Todo<f nc decisão daanálise do pedido de revisão de pSos serío d^^^^^^^^^ ^
numerados sendo parte integrante dos autos processíair ® ^ ®
aguarda o trâmite do processo de%l^Ião°^e''precos^l'^^^^ materiais enquanto
sanções previstas no Edital Convocatório salvo a h^oótptf Hl°l h
prevista nesta Ata. ' nipotese de liberação do fornecedor

revogação parciaroulotaMa Ate d"e R°e^a?s'tro deverá proceder à
Oficial do Município, e adotar as medidL cab1vpk^®^°®' Publicação no Diário
vantajosa, nos termos do parágrafo único rio art ''® ̂ odfratação mais

7.9. E proibido o pedido de ra.i.a. ° 3.

casos ple^istSSS^^^P^^^^ salvo nos

8. cláusula oitava - no CANCELAMFNTn r^n ocoisTm

9.«.dor, as,™S; o SS'''' «• ■>W<.específico além das hipóteses contidas no edital, Lndo administrativo
8*1 2' N5n condições da Ata de Registro de Preços*Od não ts™. o"TZzÕ lSE"í " 7"'™'"'°

justificativa aceitável; ' tabelecido pela Administração, sem
sÂlm^ouZ art"?daTín' T^SSoz ^7 da Lei

decorrente de c^so"fortu^^ superveniente,
devidamente comprovados ejustificSos Prejudique o cumprimento da ata,8.2.1. Por razões de interesse público;

8.2.2. A pedido do fornecedor.
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coiivocada4nm<)?"a»dê°vliídeXSw °b) Apresentar documentação falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame-
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade-
e) Comportar-se de modo inidôneo- validade.

^  f) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaração falsa;
h) Ensejar o retardamento da execução do certame

contrato que TSr ínadlSL'^ ESv^ °

■«. ""s,"""""'" «• ««•1 » pavimente, às sa„ç6.s
a) Advertência;

- :'S;S«iH?r==-—com a Administração Pública pelo prazo de ató pí r P®''^ ou contratar
impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do ^o°® ® na lista de1 Convocada dentro do praL dí valiS^e df ®
contrato; validade de sua proposta, não assinar o

2. Deixar de entregar documentação exigida no edital'
3. Apresentar documentação falsa- ='"°eaitai,4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto-
5. Nao mantiver a proposta; ^ '
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato-
r Comportar-se de modo inidôneo;

. Fizer declaraçã_o falsa ou cometer fraude fiscal.
contrato, sujeitará o contratTdo^à^mute de morT'^au''^^ [njustificado na execução do

contratualidade. injustificado, a°Comratada^Srá emcento) sobre o valor total percebido pela Contofal multa na ordem de 1% (um por
b) 10% (dez por centoTsob°e o vaíor do -total da obrigação, inclusive no de recusa do adiud^rat/'^ caso de descumprimento

ainda na hipótese de negar-se a efetuar n ^ ° contrato, oucontados da ata de sua convoLção d® (dez) dias
ou co?dSo° díconTrL?ípLTda e^dobra ® qualquer cláusula

3  -'t 075



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460,526/0001-16

Fone; (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
E-maíl. pl3nalt0@planalt0.pr.Q0v.br

^LaSÍalto ^ssis, 1583 85750-000 PLANALTO - PARANÁ

valor di parte d^fornecimento^^^^ ° ^ia de atraso, sobre o
e. atSsYJtSa t <^0 °^ie,o
ou <=on^° d^nTraTo^ai^ ^ qualquer cláusula
contados dí úSm?pTorX%o° no ,^.'0 h' ®°"t^ato,
administração, morad? p^^r ' cSlp""da Satada
independentemente das demais sanções cabíveis S^rantida defesa prévia,

naturezL'rgr:vrdade'Í%Sa oTnS''' ®°nta a

Se=íalbaS::S
8.666/93^rio'MoTo2previstas nas Leis Federais n°
^dmmSr
unlIatSafmS^
garanti do'^c^nt;aSrfaltoL'°' administrativo, será'descontada da
contratada rerpondírá^JeLTuf dk^enca^r""' P^^a desta, a
eventualmente devidos pela Administração ol ̂^iindf^S^íofo'^"® Pagamentos
judicialmente. ' sinua, se for o caso, cobrada

descontar diretamente''°do'''|^aga^ento^deltao^à'^^^ ° direito de porventura imposta. contratada o valor de qualquer multa

pagamento não^exfmtrá^^a^con^^ caráter compensatório e o seu
decorrentes das infrações cometidas. ^ responsabilidade por perdas e danos
licitar e impedimento drcontaatTr^comÍ"Xd^m^ ®^dastrar e
previstos nas disposições legais citadas. °® incorrerem nos ilícitos

contratir^co^ Tae^taisea^^o CTauanto '"'doneidade para licitar e punição ou até que seia oromovida a roaKi t motivos determinantes da
para aplicar a punição, os que incorram em oLlroeieteeíLfste^ím 2®
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DQ PREÇn

10.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
11. CLÁUSUI A DÉCIMA PPIMP.»^a - DAÃ ORPinAr^^p^ d^S PARTF^

11.1. üao obrigações da Detentora da Ata." —" PARTES
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anexoyesL^^pCíaVsrmlndo^cim^^ Edital, seusdecorrentes da boa e perfeita execução do So raTnía®'"® ®
especificações, prazo e locarconstantes°m^ perfeitas condições, conforme
respectiva nota fiscal; ® anexos, acompanhado da

com os artigos I^Ts e^lT^I? do Código de Defes acordo
1990); ' ^oaigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de

Termo de Referência, o S^^co^mSs^ no prazo fixado neste
s  expensas:osle'r;!lçTqurvSm%'S[^^^^^^^^^^^ a TROCAR/SUBSTITUIR, a suas

serão verificados para aceitação usados, sendo que no ato do recebimento

1118 Manterdurante tnH= T ®>^!cuçao das obrigações assumidas.
Safn^ irc^LçS. TablS'fS:iiSlo
vòs,ins,tTsrs^^^^^
ao pagamento de se^us'empre^dos^ enca^^ despesas relativas
imposto e taxas incidentes sobre o presente contrato a Im bem como
de mâo de obra combustíveis inhrifinantí:. das despesas decorrentes

— doTLTStrr
desenipenha^de a^ris dSírtinS^^^^^^ possa
de °3^°;;^£c|ujas^ P®'® Contratada,
fixando-lhe prazo para começlíSt tats trragSaídade?"^'^ '"^P^-^^^Ções,

11.2.5: ?elaTpa?a°t,Ífdurame '=°"t^®to;
compatibilidade com as obrigações assumiriam no'i'^'r » sejam mantidas, em
habilitação e qualificação exigidas no edital- Contratada, todas as condições de

fiscais emibda';Te'Lton^^^^^^^^^^ ° ^ atestado das notas

DE
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12.1. A empresa vencedora do certame (CONTRATADA) deverá, no momento da
assinatura do contrato, atualizar junto ao departamento de compras/licitações um
endereço de e-mail, que será responsável por receber as requisições de materiais.

12.2. A CONTRADA deverá entregar os produtos em parcelas conforme a
necessidade e a solicitação formal do Departamento de Informática do Município de
Planalto, a qual será formalizada através de e-mail.

12.3. O prazo de entrega/realização do serviço será de no máximo para entrega
do objeto e início da instalação de 10 (dez) dias consecutivos e o prazo final para a
obra de 20 (vinte) dias consecutivos.

12.4. A oontraiada deverá fornecer garantia dos serviços prestados se
responsabilizando em refazé-los num prazo máximo de 03 (três) dias úteis em caso de
serviço defeituoso.

12.4.1 A garantia deverá incluir a substituição do material defeituoso, por outro em
perfeito estado, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis a contar da comunicação do
fato, sem qualquer ônus para o Município.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO
13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não

possam ser dirimidas administrativamente, fic-a eleito o foro da Comarca, de Capanema
com referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão

pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público. apNcando-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.

14.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos
os seus dispositivos, o edital do Pregão Presencial SRP n° 0-/2023, o seu respectivo
Termo de referência, e a proposta da empresa.

14.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial SRP n°0-/2023.

14.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai
assinada peio txceientíssimo Senhor Luiz Carios Boni, Prefeito Municipai do Município
de Planalto, e pelo (a) Sr.(a) , qualificado preambularmente, representando a
Detentora da Ata.

Planalto - PR de de 2023.

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

Detentora da Ata (NOME)
Representante Legal
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° O—/2023

ANEXO IX - MEMORIAL DESCRITIVO

1. PLANTIO np nPAMA ESMFRai

a) CONSIDERAÇÕES GERAIS

b) NORMAS

regulamentadosTÔ^ N^rm^as TécSs?p^^
c) QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

d) DÚVIDAS

LmírLB%ír£°í™°r » *ax,cu,or.s Wor™çò.s . d«.,hs.^VraS,%f„°rÍS.S °°™ "
o  =" ■" «acalidação pa„
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BlMlTO Francisco de Assis, 158385750-000 PLANALTO - PARANÁ

a) CONSIDERAÇÕES GERAIS

b) NORMAS

®  aplicação ou Instalação devem obedecer aos termo.!regulamentados por Normas Técnicas aplicáveis a espécie.

c) QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas

em ligor usualmente na engenharia, em estrita consonância com as Normas Técnicas
arpj« » aplicação, abertura de rolos, alinhamento dos mesmos corte de
para esta Sidtde desenvolvidos especialmente
3 - A aplicação e instalação dos materiais será rigorosamente suoervisionada npia

2» Tr.rT™;'" rr ^<ssss,t:.
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d) DÚVIDAS
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5 No°.T° 'h ' informações e detalhes na realizaio dos trabalhos '
0 devido esda'ecTmem^ conhecimento da fiscalização para
0) DESCRIÇÃO DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 - A grama sintética fibrilada será {preencher com a marca do ganhador)
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f) SERVIÇOS PRELIMINARES
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responsável pelo fornecimento de todo o material e
equipamentos necessário a plena execução dos serviços.
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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJN° 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- Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial,
com vistas à contratação de empresa para o fornecimento de grama sintética e
natural para atender as necessidades do Município de Planalto-PR, cujas
especificações estão estabelecidas em solicitação data de 23 de janeiro de 2023
realizada por diversas Secretarias.

2. Fora realizada pesquisa de preços junto a 04 (quatro) fornecedores,
Internet e pesquisa junto ao banco de preços, utilizando-se o valor da menor
cotação encontrada para lançamento da presente licitação.

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

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

a) Solicitação datada de 23 de janeiro de 2023;

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 25 de janeiro de
2023;

e) Parecer Contábil da Secretaria de finanças datado de 25 de janeiro
de 2023;

f) Minuta do edital, anexos e minuta do contrato;
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5. Na seqüência, em data de 06 de fevereiro de 2023 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

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

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

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

A Administração optou pela utilização do pregão presencial^ o
que não foi devidamente justificado.

10' Saliento que o TCE-PR consolidou o entendimento de que deve
ser dado preferência ao pregão eletrônico, cabendo à Administração
Municipal não só justificar o por que optou por realiza-lo na forma
presencial, mas também demonstrar os benefícios de sua escolha.

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

^2. Considere-se também, no que concerne especificamente ao Sistema de
Registro de Preços-SRP, que, a par da modalidade concorrência prevista no art. 15,
§3°, inc. I, da Lei no 8.666 de 1993, o art. 11 da Lei no 10.520, de 2002^ admitiu 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
SRP, em seu art. 3°, caput, fez previsão no mesmo sentido, de maneira que se

Art. I da Lei n 10.520/2002: Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de
pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado.''''
2 An. II. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federa! e dos Municipios, quando efetuadas peh
sistema de registro de preços previsto no an 15 da Lei n'8.666, de El de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento especifico.
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pode concluir que a utilização do pregão para registro de preços de bens comuns é
a modalidade licitatória compatível com a legislação pertinente.

14. ^ Por fím, o artigo 2° do Decreto no 7.892, de 2003 enumera as
situações nas quais deverá ser adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro
de Preços. Tais hipóteses não são exaustivas, dependendo a utilização de referido
sistema mais do atendimento ao Interesse público do que do enquadramento
preciso em uma delas.

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

16. Optou-se corretamente pela utilização do critério de
julgamento menor preço por item.

II. DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

21. Nos autos, se encontram encartados a justificativa da contratação,
com exposição da sua motivação e dos benefícios deia resultantes, constando no
termo de referência a necessidade de contratação para suprir as necessidades da
Administração Municipal, não tendo este Procuraidor 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.

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

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

24. A Lei no 10.520/2002 (art. 3°, I) determina também que a autoridade
competente estabeleça, de modo motivado, as exigências de
habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por
inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato. Estes quesitos foram atendidos
na minuta do edital e do contrato administrativo.

25. Assim, a justificativa da contratação encontra-se encartada aos autos.

26. Vislumbro que não há justificativa para a contratação do
quantitativo estimado.

27. Apesar de ser uma contratação via Ata de Registro de Preços,
não pode haver discrepância exagerada entre o quantitativo estimado e o
contratado, cabendo à Administração Municipal rever o quantitativo para
lançamento da presente licitação.

2.2. Do Termo de Referência e da definição do obieto

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

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

Em atendimento à exigência legai, o termo de referência fora
devidamente juntado aos autos e presume-se chancelado pelo Prefeito Municipal,
devendo emitir autorização para licitação,

30. Ainda quanto ao Termo de Referência, infere-se do art. 8°, III,
"a" do Decreto no 3.555/2000 que balizará a definição do objeto do certame pela
autoridade competente, exigida na Lei do Pregão (no 10.520/2002). Nos autos,
percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele
definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital.

31. Para a licitude da competição, impende também que a definição
do objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades do
Município, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessários, capazes
de conduzir à limitação da competitividade do certame. Registre-se que não
incumbe à Procuradoria avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter
eminentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o
cumprimento deste requisito.

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

33. Ao que tudo indica, tal requisito foi atendido parcialmente.

2.3. Pa pesquisa de preços e do orçamento estimado

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

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

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

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

PARECER jurídico



38. Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo
pertinente à contratação desejada (Acórdão n^ 1.782/2010-Plenário) e que não
pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão no
4.561/2010-1^ Câmara).

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

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

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

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

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

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

41. Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação
indevida 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.

42. No presente caso fora realizada pesquisa de preços junto a 04
(quatro) fornecedores, internet e pesquisa junto ao banco de preços,
utilizando-se o valor da menor cotação para lançamento da presente
licitação, motivo pelo qual entendo escorreita a pesquisa realizada.

43. Friso, novamente, em especial ao ilustre Preaoeiro que irá coordenar
os trabalhos na presente licitação, de cue atualmente o TCU tem entendido que
referido servidor também é responsável por conferir os preços dos itens que estão
sendo licitados.

44. Aliás, toda a CPL deve participar desta conferência.

45. Referido entendimento fora exarado no Acórdão no 2.318/17 do TCU,
onde fixou-se o entendimento de que é de resoonsabilidade do preaoeiro e da
autoridade aue homologa o certame a conferência sobre a pesquisa de oreco. ou
seia, se ela realmente atende aos critérios exigidos, estando dentro do preço de
mercado e se não houve sopre-preço.

46. Assim, cabe à CPL e à Administração Municipal decidir pelo
prosseguimento da licitação da forma como se encontra atualmente, sob sua
responsabilidade.

Atl 18,1 da LC n® 123/2006; Ait. 6® do Decreto n® 6.204/2007 e art. 34 da Lei n® 11.488/2007.
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^  Portanto, sugiro seiam reanalisados os preços lançados que possuam
variação considerável entre os orçamentos e pesquisas realizadas, a fim de se
saber qual o real oreco de mercado para compras públicas.

48. Friso que o que se busca com a pesquisa de preço é o lançamento da
licitação nos valores reais de mercado, sendo que a colheita de orçamentos deve
visar descobrir qual é esse preço, chegando-se ao mais próximo possível do preço
praticado no mercado de compras públicas.

49. A composição dos preços deve observar uma "cesta de preços", a qual
consiste na variação das pesquisas realizadas, objetivando encontrar o real preço
de mercado considerando as variações decorrentes de quantitativo, lapso temporal

^  entre as aquisições e até em alauns casos a regionalidade.

50. Oriento que seja 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 cotação.

51. DestacOf ainda^ que em referidos casos, em decorrência da
contratação ser pública, poderá a CPL contatar o Município contratante Tda pesquisa
no banco de precosi e averiguar qual o preço está sendo praticado neste momento
para aquele determinado produto.

52. Essa pesquisa auxiliará na descoberta do preço de mercado, visto que.
se o preço fora mantido^ mesmo passados alguns dias/meses da contratação
pesquisada no Banco de Preços^ demonstra que referido preço ainda é o preço real
de mercado.

53. Porém, caso tenha ocorrido reequilibrlo econômico financeiro naquele
contrato, deverá a CPL analisar se o mesmo fora concedido de maneira correta se
guiser utilizar referido preço como base para lançamento da licitação, devendo
sempre considerar previsível lapso temporal entre a abertura da licitação e a efetiva
contratação.

54. Neste caso em específico, entendo que a pesquisa de preços se
mostra adequada.

2.4. Das Exigências de Habilitação

55. A Lei no 10.520/02 determina que a habilitação far-se-á com a
verificação de que "o lidtante está em situação regular perante a Fazenda Nacional,
a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as

l  Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que
L^Tátende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e
7  econômico-financeira".

56. Como se pode perceber da análise da minuta de edital, os requisitos
\  estão presentes, porém faço ressalvas quanto à capacidade econômico-financeira
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que deve ser comprovada no presente processo lidtatório 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
prevista no artigo 31 da Lei 8.666/93, objetivando sempre que o contrato possa ser
cumprido em seus ulteriores termos.

2.5. Dos critérios de Aceitação das Propostas

57. Outra exigência da Lei n® 10.520/2002 é que a autoridade competente
defina os critérios de aceitação das propostas feitas pelos licitantes (art. 3°, I).

58. Do exame da minuta de edital, verifica-se satisfeita a recomendação
tocante aos critérios de aceitação das propostas.

2.6. Da Previsão de existência de recursos orçamentários

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

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

2.7. Autorização para a abertura da licitação

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

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

2.8. Da Minuta do Editai e seus Anexos

63. Segundo o art. 21, incisos VIII e IX do Decreto no 3.555/2000, o
processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos, dentre
os quais a minuta do contrato - o que foi atendido.

PARECER JURÍDICO



CONCLUSÃO
Ante o exposto, a proposição está em condições de ser aprovada,

desde que observadas todas as recomendações dispostas no presente
parecer, especialmente:

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

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

c) Devem ser adequadas no edital e na minuta do contrato todas as
recomendações ora apresentadas;

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

e) Deve ser anexada justificativa para a realização do pregão na modalidade
presencial;

f) Deve ser revisto ou justificado o quantitativo a ser contratado;

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

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

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

Após, à consideração superior.

Planalto/PR, 06 de fevereiro de 2023.

Procura

R§DN KLAUCK

ídicjb - OAB/PR n. 61.323

PARECER JURÍDICO



JUSTIFICATIVA

Conforme apontado no parecer Jurídico, nos itens 26 e 27, referente ao
exagero entre o quantitativo estimado, verificou-se a redução da quantia
prevista, sendo estimada esta quantidade, devido a última licitação, ocorrida no
ano de 2021, ter sido adquirido pouca quantia comparado ao previsto para o ano
todo, devido ao atraso na entrega das obras.

iíAÚÔLO /WíMi^n
DIEGO VINÍCIUS RUCKHABER

Chefe de Divisão de Cotação de Preços

o ocsa/
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Píanalto-PR, 10 de fevereiro de 2023.

AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Luiz Carlos Boní

PARA: Pregoeiro(a)/Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, PROCESSADO PELO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, que tem por objeto a Contratação de
empresa para a aquisição, Instalação e execução de serviços de grama esmeralda e
grama sintética, visando à revitalização e valorização de espaços públicos do
município de Planalto, conforme a necessidade do Município de Planalto, 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 005/2023.

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

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

'• 0093
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 009/2023
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

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° 005/2023, 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
02/03/2023 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:

1.2- Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de
habilitação, deverão ser entregues no máximo até às 09:00h í nove horas) do dia
02/03/2023.

1.3- O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site do Município de
Planalto -www.planalto.pr.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone
(46) 3555-8100 Ramal 221, e-mail: licitacao@plana!to.pr.gov.br ou junto ao
Departamento de Licitações do Município no endereço acima citado, de segunda a
sexta feira, no horário das 07:30h as 11:30h e das 13:30h às 17:30h.

2 - DO OBJETO:

2.1- É objeto desta licitação a Contratação de empresa para a aquisição, instalação e
execução de serviços de grama esmeralda e grama sintética, visando à revitalização e
valorização de espaços públicos do município de Planalto, conforme a necessidade do
Município de Planalto, com previsão para aquisição parcelada, durante a vigência do
contrato, de acordo com a necessidade das Secretarias, PROCESSADO PELO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas as características e demais
condições fixadas neste edital e seus anexos.

LOTE 01 ■■ EXCLUSIVO

ITEM OBJETO QTD VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

.  0094
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Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
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Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA) em | 3.000m2R$ 18,00
placas uniformes livres de doenças e

pragas. Macia e resistente ao

pisoteamento. com folhas estreitas e

médias, de cor verde-esmeralda e

estolões penetrantes, que enraízam

facilmente. Deve formar um perfeito

tapete de grama. Com adubo ou

similar. Tamanho aproximado:

1,20x0,30x0,03 metros. Entregue e

Instalada.

R$ 54.000,00

Polietileno

GRAMA SINTÉTICA, tipo de fio 750m^ R$ 96,90

sintético: Polietileno (PE),

FIBRIl_ADA. Base dupla.

Altura dos fios: entre 30 e 38 mm.

Quantidade de pontos por decímetro

quadrado: no mínimo 20.

Fio com no mínimo 6600 dtex.

Distância entre carreiras no máximo

6mm.

Cor predominante: Verde Esmeralda.

Tratamento Protetor: Estabilizado e

Tratado Anti-UV e Anti-Estático.

Composição da Base Primária:

100% Polipropileno (PP). Com

furação para drenagem.

Largura do Rolo: 2,00 metros.

Entregue e Instalada.

R$ 72.675,00

OBJETO

TOTAL: R$ 126.675,00

~QTD I VALOR | VALOR TOTAL
UNIT.

0095
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GFRAMA SINTÉTICA, tipo de fio 12.250m= F?$ 96,90
sintético: Polietileno (PE),

FIBRILADA. Base dupla.

Altura dos fios: entre 30 e 38 mm.

Quantidade de pontos por decímetro

quadrado: no mínimo 20.

Fio com no mínimo 6600 dtex.

Distância entre carreiras no máximo

6mm.

Cor predominante: Verde Esmeralda.

Tratamento Protetor: Estabilizado e

R$218.025.00

Tratado Anti-UV Anti-Estático.

Composição da Base Primária: 100%

Polipropileno (PP). Com furação para

drenagem.

Largura do Rolo: 2,00 metros.

Entregue e Instalada.

TOTAL: R$ 218.025,00

2.2- O valor máximo correspondente ao total do objeto é de R$ 344.700,000(Trezentos
e quarenta e quatro mil e setecentos reais), conforme demonstrado no Anexo I, do
presente ato convocatório.

2.3- Em atendimento ao Art. 48, inciso 111 da LC 123/2006, o item 02 do Lote 01 foi
destinado ao cumprimento da cota de até 25% do total do objeto deste certame,
limitando-se ao valor de R$80.000,00 conforme inciso I do mesmo artigo.

3-DA ABERTURA:

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

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

DATA: 02/03/2023.

HORÁRIO: 09:00 horas.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: . i Q
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4.1- Poderão participar desta licitação todos os interessados e as empresas com o
ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituída, e que satisfaçam as condições
estabelecidas neste Edital.

4.2- Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com o Município de Planalto - PR;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
c) Não poderão participar as interessadas que se encontrarem sob falência,
concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação; empresas estrangeiras que
não funcionem no Pais, 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.

4.3- As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração de
enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade,
conforme modelo constante no anexo VI, que deverá ser entregue a(o)
Pregoeira(o) no início ou durante a reunião de abertura, ou enviada dentro de um
terceiro envelope.

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

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

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

5.4 - Para usufruir do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n°
123/06 e 147/2014, conforme Anexo Vil, 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 ser
gerada pelo sistema EQUIPLANO auto cotação, (conforme link:
http://planalto.pr.Qov.br/upload/downloads/esProDosta.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, modelo. Preço unitário e total, com, no máximo, 2(duas) casas após a

.  . 0098
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vírgula, devendo o preço incluir todas as despesas necessárias para a execução do
objeto da presente licitação, no local indicado pela licitante; em caso de divergência
entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica,
prevalecerão ás da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para
os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
c) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo,
60(sessenta) dias e será contado a partir da data 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
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.
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b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma
proposta totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado,
o) 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.

8.4- 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
8 deste edital de licitação.
6.4.1.5- Apresentem valores cotados acima do máximo estipulado no item 02 (do
objeto) e no anexo I (proposta de preços).

7 - FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
7.1- No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes

^  credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, ao(a) Pregoeiro (a)
ou equipe de apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02
(dois) envelopes fechados, distintos e numerados de I e II na forma dos subitens
abaixo:

ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
município de planalto

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2023

ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PLANALTO

(NOME COMPLETO DO LICITANTE)
(CNPJ DA LICITANTE)
PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2023

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,

7

0100



MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ: 76.460.526/000M6

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

MUNil^^o DE Praça São Francisco de Assis, 1583
PlnANAfJQ 85750-000 PLANALTO - PARANA

AwfAl «w 'ilSwwlK âwnflkwt'

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 À 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;

9.2.2- Da Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei n° 12.440

de 7 de iulho de 2011.

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

8
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9.2.3- Da Qualificação Econômica Financeira

9.2.3.1- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, o Pregoeiro (a) aceitará
apenas a certidão expedida até 60 (sessenta) dias antes da abertura das propostas.
9.2.3.2- 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;
9.2.3.2.1 - Em caso de MEI o Balanço Patrimonial pode ser substituído pela
Declaração Anual SIMEI do último exercício.
9.2.3.2.2 - Empresas constituídas dentro do ano vigente que não possuem balanço
patrimonial, deverão apresentar declaração do Contador responsável com número do
CRC (Conselho Regional de Contabilidade), com assinatura reconhecida firma em
cartório (ou em atendimento ao art. 3°, Inciso I da Lei n°13.726/2018), atestando a boa
situação financeira da empresa licitante.

9.2.4 - Documentos Complementares:

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

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

9.2.4.3 - Declaração de Idoneidade (anexo IV)

9.2.4.4 - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da
^ Constituição Federal (anexo V);

9.3- Das Disposições Gerais dos Documentos de habiiitação 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
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
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
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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 01:00h (uma hora) antes do horário previsto
para a abertura dos envelopes, evitando assim, situações que atrasem o
procedimento do certame. A autenticação, quando feita pelos membros da comissão de
licitação do Município de Planalto - PR, poderá ser efetuada, em horário de expediente,
na sala de licitações do prédio sede da Prefeitura Municipal de Planalto - PR, situada
na Praça São Francisco de Assis, n° 1583 - Centro, no horário das 07:30 às 11:30 e
das 13:30 às 17:30 h., sem custo algum para a empresa interessada em participar do
certame, desde que acompanhados dos originais para que sejam realizadas as
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 à classificação das propostas, ao critério
do MENOR PREÇO POR ITEM.

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

10.1.2- Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a
10
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consulta de preços. Quando convocado pelo(a) Pregoeiro (a), o licitante que desejar
efetuar ligações para consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja
qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de
lances para aquele item.

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

10.2- Etapa de Classificação de Preços:

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

10.2.2- 0(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- 0(a) Pregoeiro (a) fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem
crescente, de todas as licitantes.

10.2.4- 0(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 virgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.

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

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

10.2.7- 0(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 Pregoeiro (a) poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de
acordo com o item a ser adquirido.

11
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10.2.9- Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

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

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

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

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

10.2.14- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma
sessão do Pregão.

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 as sanções administrativas constantes do item 13, deste Edital.

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

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

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

10.3.1 - Para o LOTE 02 os beneficiários da Lei Complementar n° 123/2006, caso sua
proposta se situe no intervalo até 5% (cinco por cento) de menor preço de licitante não
beneficiário da mesma LC 123/2006, podem reformular no ato a sua proposta de preço
para outro de menor valor caracterizando desempate legal.

10.3.2 - Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "1" contendo a proposta de
12
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preço, que se apresentaram como beneficiários da LC 123/2006, tem a oportunidade
de cotejar seus preços com os demais lícitantes não beneficiários da mesma lei, para
reformularem suas ofertas para a situação de menor preço, e, assim, ser classificado
em primeiro lugar.

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

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

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

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

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 aos
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)

13
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dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões 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, peio(a)
Pregoeiro (a), sua equipe de apoio.

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

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

11 - DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:
11.1 - Homologado o resultado da licitação, serão convocados os primeiros colocados
para assinar o Termo da Ata de Registro de Preços, em até 05 (cinco) dias, nos casos
em que o Termo da Ata de Registro de Preços for encaminhada via correio, a
contratada terá o mesmo prazo para devolução (em até 05 (cinco) dias), sob pena de

^ decair ao direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei
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 circunstâncias
que incidam especificamente nos art. 78 e 88 da Lei 8666/93 que tratam das Sanções
Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros
atos ilícitos.
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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-fínanceiro,
com fundamento no artigo 65, II, "d", da Lei n° 8.666/93.

13.5- O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões:
13.5.1- A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas
exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente
comprovado;
13.5.2- Por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa:
13.5.2.1- Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
13.5.2.2- Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a
respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
13.5.2.3- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se 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 EXECUÇÃO DO OBJETO:
14.1- O Município de Planalto solicitará os serviços de forma parcelada, sempre que
houver necessidade, solicitando no mínimo lOOm (cem metros quadrados) para o item
01 do lote 01 e o item 01 do lote 02 (grama esmeralda) e 50m^ (cinqüenta metro
quadrados) pera o item 02 do lote 01 e item 02 do lote 02 (grama sintética). Assim a
empresa Contratada deverá, sempre que solicitado, prestar os serviços,
independentemente da quantidade de serviços solicitado;

oi 08



município de

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

14.2- As requisições dos serviços serão feitas pela Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos, quando houver necessidade, com prazo para entrega do objeto e início da
instalação de 10 (dez) dias consecutivos e o prazo final para a obra de 20 (vinte) dias
consecutivos. A execução será acompanhada pelo setor de Engenharia do Município
de Planalto.

14.3- A DETENTORA DA ATA responsabiliza-se pela perfeita execução dos serviços,
bem como a substituir ou complementar serviços em desacordo, devendo obedecer
rigorosamente às determinações descritas no edital e no termo de referência.

14.4- A DETENTORA DA ATA deverá responsabilizar-se das despesas com transporte
e deslocamento até os locais determinados para a instalação ou colocação do objeto.
14.5- 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, combustíveis, lubrificante, pneus, manutenção dos veículos, materiais
e equipamentos correrão pôr conta da Contratada, assim como as despesas referentes
aos seguros, bem como quaisquer danos causados a terceiros, correndo ainda por sua
conta o pagamento de impostos de quaisquer naturezas do presente contrato.

14.6- A DETENTORA DA ATA será civil e criminalmente responsável por todo e
qualquer acidente ou danos causados aos usuários estudantes ou a terceiros, na
execução dos serviços contratados, inclusive pagamento de indenizações devidas.

14.7 - A DETENTORA DA ATA, além da mão de obra, também será responsável pelo
fornecimento de todos os equipamentos necessários à realização dos serviços;

14.8 - A DETENTORA DA ATA se obriga a empregar, na prestação dos serviços,
equipamentos/máquina em condições aceitáveis para a execução dos trabalhos;

14.9 - Será de responsabilidade da A 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;

14.10 - A fiscalização da prestação dos serviços ficará sob a responsabilidade do
funcionário devidamente designado pela Secretária de Serviços Rodoviários/Secretaria
de Agricultura, que determinará os dias, o tipo de serviço e os locais onde serão
realizados os serviços, expedindo a respectiva Ordem de Serviço;

14.11 - A DETENTORA DA ATA deverá atender aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes;

11.12 - A DETENTORA DA ATA deverá 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;
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14.13 - Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a execução do
Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto
às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

14.14 - Ficará sob responsabilidade da contratada a sinalização das vias e/ou local
durante a execução dos serviços.

14.15 - A contratada deverá fornecer operador capacitado e habilitado na categoria "C"
exigida, conforme normas do art. 143, III, §1° do CTB (Código de trânsito Brasileiro),
bem como eventuais treinamentos necessários à execução da profissão.

14.16 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da
data de sua assinatura.

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

15.2.1- Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.

15.2.2- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, às sanções
legais, a saber:
a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
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
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Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e inclusão na lista de
impedidos de licitar junto ao Tribunal de Conta do Estado do Paraná, a licitante que:
1. Convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato;
2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

15.2.3- A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente, as multas
cabíveis, a saber:
a) Ocorrendo atraso, ou não realização da prestação de serviços, injustificado, a
Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por cento) sobre o valor total
percebido pela Contratada, por dia de atraso ou não realização do serviço.
b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;
c) 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.

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 Detentora da Ata, 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(íista 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.

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 à revisão de preços solicitada pela Detentora da Ata.

16.5 - A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a
análise técnica e jurídica do Município de Planalto.

18

0111



m

ICIPIO DE

yjHi >«• «01-«utií «wSaV

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

16.6 - Enquanto eventuais soUcitações de revisão de preços estiverem sendo
analisadas, a Detentora da Ata 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 até 30 (trinta) dias
subsequente a execução mensal dos serviços, e mediante apresentação da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is) e devidamente acompanhada de Certidão Negativa de
INSS, FGTS e Certidão Tributo Municipal.

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

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática DestInação de recurso

00210 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.39.00.00.00000

00560 05.115.15.452.1501.1052 3.3.90.39.00.00.00000

00860 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.39.00.00.00000

01070 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.39.00.00.00000

01670 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.39.00.00.00000

01940 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.39.00.00.00000

02360 10.142.08.243.0801.2023 3.3.90.39.00.00.00000

02810 11.133.20.606.2001.1058 3.3.90.39.00.00.00000

03080 12.134.22.661.2201.2062 3.3.90.39.00.00.00000

03140 13.136.18.541.0801.1056 3.3.90.39.00.00.00000

03300 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.39.00.00.00000

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

17.4- O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica, para conta em
nome da Pessoa Jurídica contratada, à vista da fatura/nota fiscal por ele apresentada.

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

17.6- As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já
declinado no preâmbulo da presente, contendo a descrição processo licitatório,
PREGÃO PRESENCIAL SRP n° 009/2023.

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.

19

0112



MUNICÍPIO DE

PLANALTO
"fibuO tmãtnf

município de planalto
CNPJ: 76.460.526/0001-16

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

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

a) Protocolo no Departamento de Licitação do Município de Planalto - PR, na Praça
São Francisco de Assis, n° 1583, centro, de 2® a 6® feira, no horário compreendido
entre as 07h30 e 11h30 e das 13h30 e 17h30.

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 03 (três) dias úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos,
providencias ou impugnar o ato convocatório.

18.3- À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art.
109, da Lei 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
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso da proponente
no final da sessão do pregão.

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

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

19 - VIGÊNCIA E EXECUÇÃO:
19.1-0 prazo de execução do Contrato será de 12 (doze) meses, constados a partir da
data de assinatura do instrumento contratual.

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

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

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

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

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

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

20.5.1- Até a efetiva celebração do contrato com o adjudicatário, a retomada do
procedimento licitatório poderá ocorrer, observadas as ofertas anteriormente

^  apresentadas pelas licitantes e o disposto no art. 4®, XXIII, da Lei n.® 10.520/02, sem
prejuízo da aplicação das penalidades previstas, cabíveis às licitantes que não
cumprirem os compromissos assumidos no certame.

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
21.1- Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento
das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando
solicitados, pelo Departamento de Licitações dessa Municipalidade sito á 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 à luz da Lei
10.520, Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao
edital, são complementares entre si.

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

22.1- Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo:
ANEXO I - Proposta de Preços (arquivo digital);
ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
ANEXO IV - Modelo de Declaração de Idoneidade;
ANEXO V - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do
Artigo 7° da Constituição Federal;
ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
ANEXO VII - Minuta de Contrato;
ANEXO VIII - Minuta Da Ata De Registro De Preços;
ANEXO IX - Memorial Descritivo.

Planalto-PR, 13 de Fevereiro de 2023.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N"» 009/2023

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° 009/2023, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de

representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a

proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais

atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 009/2023

ANEXO íll - 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°

009/2023, instaurado pelo Município de Planalto, declara para fins de direito que a

referida empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no

respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N® 009/2023

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

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

procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP

N°009/2023, Instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 009/2023

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

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade

de PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 009/2023, 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 XXXlll 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° 009/2023

ANEXO VI - Declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do llcitante ser uma ME ou

EPP)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ

ENDEREÇO. FONE:

MUNICIPIO:

O representante legal da empresa

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
009/2023, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito
que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para
efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2023

PREGÃO PRESENCIAL SRP N°009/2023

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
N° 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

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 H° 009/2023 pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Contratação de empresa para a aquisição, instalação e execução de serviços de grama
esmeralda e grama sintética, visando à revitalização e valorização de espaços públicos
do município de Planalto, conforme a necessidade do Município de Planalto,
observadas as características e demais condições definidas no Termo de Referência,
conforme segue:

ITEM OBJETO QTD VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA) em 3.000m2 R$

placas uniformes livres de doenças e

pragas. Macia e resistente ao

pisoteamento, com folhas estreitas e

médias, de cor verde-esmeralda e

estolões penetrantes, que enraízam

facilmente. Deve formar um perfeito

tapete de grama. Com adubo ou

similar. Tamanho aproximado:
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1,20x0,30x0,03 metros. Entregue e

Instalada.

GRAMA SINTÉTICA, tipo de fio 3.000m^ R$

sintético: Polietileno (PE),

FIBRILADA. Base dupla.

Altura dos fios: entre 30 e 38 mm.

Quantidade de pontos por decímetro

quadrado: no mínimo 20.

Fio com no mínimo 6600 dtex.

Distância entre carreiras no máximo

6mm.

Cor predominante: Verde Esmeralda.

Tratamento Protetor: Estabilizado e

Tratado Anti-UV e Anti-Estático.

Composição da Base Primária: 100%

Polipropileno (PP). Com furação para

drenagem.

Largura do Rolo: 2,00 metros.

Entregue e Instalada.

TOTAL: R$

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente
Contrato, assim como ao Edital Pregão Presencial SRP n° 009/2023, observadas as
especificações disponibilizadas no Anexo 1 do referido instrumento

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°. 009/2023, juntamente com seus
anexos e a proposta da CONTFÍATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL
Parágrafo Único - Pela integral e satisfatória prestação dos serviços indicados na
Cláusula Primeira a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de R$
(  ) daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL" a
importância global no exercício financeiro de 2023, R$ - (XXXX) que deverá ser pago
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em parcelas de acordo com a prestação de serviço conforme demanda e
requerimentos, nos preços conforme proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados em parcelas de acordo com a
execução dos serviços, seguindo-se o cronograma e conforme a linha e a
quilometragem efetivamente realizada, nos preços pertinentes a proposta da
CONTRATADA.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos pertinentes a presente licitação dar-se-á até o
30° (trigésimo) dia subsequente a execução mensal dos serviços, 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
requerente, comprovando que o serviço foi executado em conformidade com as
condições estabelecidas neste Edital, Anexos e Cronograma:
a) Descrição dos serviços prestados, com quantidades, valores unitário e total;
b) Numero do processo licitatório.
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
aliquotas de impostos incidentes sobre a prestação dos serviços 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 no parágrafo segundo da cláusula Quarta.

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.

Parágrafo Nono - Será retido na fonte pagadora o Imposto Sobre Serviço (ISS).

CLÁUSULA QUINTA - FISCALIZAÇÃO E VISTORIA
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Parágrafo Primeiro - A fiscalização da prestação dos serviços ficará sob a
responsabilidade do funcionário devidamente designado pela Secretária de Serviços
Rodoviários/Secretaria de Agricultura, que determinará os dias, o tipo de serviço e os
locais onde serão realizados os serviços, expedindo a respectiva Ordem de Serviço;

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS
Paragrafo Primeiro - O Município de Planalto solicitará os serviços de forma
parcelada, sempre que houver necessidade, solicitando no mínimo 100m^ (cem metros
quadrados) para o item 01 do lote 01 e o item 01 do lote 02 (grama esmeralda) e 50m^
(cinqüenta metro quadrados) pera o item 02 do lote 01 e item 02 do lote 02 (grama
sintética). Assim a empresa Contratada deverá, sempre que solicitado, prestar os
serviços, independentemente da quantidade de serviços solicitado;

Parágrafo Segundo - As requisições dos serviços serão feitas pela Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos, quando houver necessidade, com prazo para entrega do
objeto e Início da instalação de 10 (dez) dias consecutivos e o prazo final para a obra
de 20 (vinte) dias consecutivos. A execução será acompanhada pelo setor de
Engenharia do Município de Planalto.

Parágrafo Terceiro - A DETENTORA DA ATA responsabiliza-se pela perfeita
execução dos serviços, bem como a substituir ou complementar serviços em
desacordo, devendo obedecer rigorosamente às determinações descritas no edital e
termo de referência.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se das despesas com
transporte e deslocamento de máquinas até os locais determinados para o serviço.

CLÁUSULA SÉTIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto
deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor

^  ajustado na forma e prazo convencionados.
Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato;
c) Emitir as requisições dos serviços pela Secretaria de Serviços

Rodoviários/Secretaria de Agricultura, quando houver necessidade, com
antecedência mínima de 10 (dez) dias;

d) Fiscalizar e acompanhar os serviços, através de funcionário devidamente
designado pela Secretaria de Serviços Rodoviários/Secretaria de Agricultura,
que determinará os dias, o tipo de serviço e os locais onde serão realizados os
serviços, expedindo a respectiva Ordem de Serviço;

e) O Município de Planalto reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer
serviço que não atenda às especificações exigidas, ou que sejam considerados
inadequados
Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Entregar o objeto com a execução dos serviços na forma ajustada, conforme
edital;

b) Fazer as entregas correspondente ao objeto acima mencionado de forma
parcelada, ou seja, conforme a necessidade deste Município de Planalto;
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0) Iniciar a execução dos serviços a partir da data fixada para início na respectiva
Ordem de Serviços, emitida pela Secretaria de Serviços Rodoviários e/ou
Secretaria de Agricultura deste Município de Planalto;

d) Fornecer os equipamentos de Proteção Individual - EPI e de Proteção Coletiva -
EPC, aos funcionários que executarão os serviços, de acordo com a legislação
vigente;

e) Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado ou transferido a
terceiros, sem prévia autorização do Município. No caso de sub.empreitadas, a
empresa vencedora deverá solicitar formalmente autorização do Poder
Executivo para efetivá-las;

f) Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços, bem como a substituir
ou complementar serviços em desacordo, devendo obedecer rigorosamente às
determinações descritas na ordem de serviços, emitido pela Secretaria de
Serviços Rodoviários e/ou Secretaria de Agricultura deste Município de Planalto;

g) Atender aos encargos trabalhistas, prevldenciários, fiscais e comerciais
decorrentes.

h) 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;

1) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos
que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações
assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

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

k) Manter em dia suas obrigações trabalhista, previdenciários, fiscais, comerciais,
tributários, taxas, seguros e ou securitárlas, devidas no Brasil, incidentes sobre a
prestação dos serviços objeto deste Contrato.

I) 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.

m) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos
que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações
assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

DOTAÇÕES
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Conta da despesa Funcional programátíca Destinação de recurso

00210 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.39.00.00.00000

00560 05.115.15.452.1501.1052 3.3.90.39.00.00.00000

00860 06.119.26.782.2601.2067 3.3.90.39.00.00.00000

01070 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.39.00.00.00000

01670 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.39.00.00.00000

01940 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.39.00.00.00000

02360 10.142.08.243.0801.2023 3.3.90.39.00.00.00000

02810 11.133.20.606.2001.1058 3.3.90.39.00.00.00000

03080 12.134.22.661.2201.2062 3.3.90.39.00.00.00000

03140 13.136.18.541.0801.1056 3.3.90.39.00.00.00000

03300 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.39.00.00.00000

CLAUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO 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 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta/contrato, não celebrar o contrato, apresentar documentação falsa exigida para
o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, sem prejuízo das multas definidas no presente edital e contrato e demais
cominações legais, aplicar as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com o Município de Planalto pelo prazo de 05 (cinco) anos, e;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria administração
que aplicou a penalidade.

Parágrafo Terceiro - A Contratada inadimplente será aplicada total ou parcialmente,
as multas cabíveis, a saber:

a) Ocorrendo atraso, ou não realização da prestação de serviços de transporte
escolar, injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por
cento) sobre o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso ou não
realização do serviço.

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

c) 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
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unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada, garantida defesa
prévia, independentemente das demais sanções cabíveis.

Parágrafo Quarto - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui a
possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei 8.666/93.

Parágrafo Quinto - As sanções administrativas previstas neste Contrato serão
aplicadas sem prejuízo das cominações na Lei n°. 8.666/93 e suas alterações.

Parágrafo Sexto - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZOS

Parágrafo Primeiro - O prazo de execução do objeto do objeto do presente Contrato
será de 12 meses.

Parágrafo Segundo - O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 meses.

Parágrafo Terceiro - O prazo de Contratação poderá ser prorrogado em até 60
(sessenta) meses desde que o fornecedor esteja em conformidade com as exigências
desta municipalidade, regulamentação de seus veículos junto aos débitos anuais
Federais, Estaduais e Municipais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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 econômíco-financeiro do
fornecimento, por meio de apresentação de planilha(s) cletalhada(s) de custos seguindo
a mesma metodologia da composição da proposta e documentação correlata (lista de
preços, 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
Parágrafo Sexto - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem
sendo analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento dos
serviços e os pagamentos serão realizados aos preços acordados no presente
instrumento.
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 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 á 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 insolvêncla 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 TERCEIRA - 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: 88.750-000-
Planalto, Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

Parágrafo Único - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a
execução do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

... 0128



município de

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 supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n°. 8.666/93, e dos princípios gerais de
direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 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.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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♦ •V - 0129



lUNiCÍPIO DE

MUNICÍPIO OE PLANALTO
CNPJ; 76.460.526/000M6

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

ANEXO VIII - (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

MUNICÍPIO DE PLANALTO- PR
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 009/2023

Aos dias do mês de de 2021, o Município de Planalto - PR, inscrito no
CNPJ/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 4673/2017 e da
Lei n° 10.520/02, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão
Presencial SRP n° 009/2023, por deliberação do Pregoeiro (a), 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 a Contratação de empresa para a aquisição, instalação e
execução de serviços de grama esmeralda e grama sintética, visando à revitalização e
valorização de espaços públicos do município de Planalto, conforme a necessidade do
Município de Planalto., observadas as características e demais condições definidas no
Termo de Referência, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,
objeto, para atender ás necessidades do Município de Planalto, conforme
especificações do Termo de Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM 1 OBJETO QTD 1 VALOR I VALOR

UNIT. TOTAL

GRAMA ESMERALDA (ZOYSIA) em 3.000m=^ R$

placas uniformes livres de doenças e

pragas. Macia e resistente ao

pisoteamento, com folhas estreitas e

médias, de cor verde-esmeralda e

estolões penetrantes, que enraízam

facilmente. Deve formar um perfeito

tapete de grama. Com adubo ou

« ■ . 0130



MUNICÍPIO DE

município de planalto
CNPJ:75.460.526/000M6

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

similar. Tamanho aproximado:

1,20x0,30x0,03 metros. Entregue e

Instalada.

Tamanho

GFiAMA SINTÉTICA, tipo de fio S.OOOm^ R$

sintético: Polietileno (PE),

FIBRILADA. Base dupla.

Altura dos fios: entre 30 e 38 mm.

Quantidade de pontos por decímetro

quadrado: no mínimo 20.

Fio com no mínimo 6600 dtex.

Distância entre carreiras no máximo

6mm.

Cor predominante: Verde Esmeralda.

Tratamento Protetor: Estabilizado e

Tratado Anti-UV Anti-Estático.

Composição da Base Primária: 100%

Polipropiíeno (PP). Com furação para

drenagem.

Largura do Rolo: 2,00 metros.

Entregue e Instalada.

TOTAL: R$

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

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

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 à conveniência e as necessidades do Município de
Planalto - PR.
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3.3. O objeto deverá atender rigorosamente as especificações exigidas pela
Contratante.

3.4._0 Município de Planalto efetuará seus pedidos à Detentora da Ata nos termos
da Cláusula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer
meio, inclusive e-mail, o qual deverá conter além dos requisitos da Cláusula Quarta, as
seguintes informações:

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

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

4.1. As requisições dos serviços serão feitas pela Secretaria de Obras e Serviços
Urbanos, quando houver necessidade, com prazo para entrega do objeto e início da
instalação de 10 (dez) dias corridos. A execução será acompanhada pelo setor de
Engenharia do Município de Planalto, atendendo a todos os requisitos constantes
no Item 11 do edital, após a solicitação formal do Departamento de Compras do

Município de Planalto, a qual somente poderá ocorrer posteriormente a elaboração de
requerimento de compra feito pela Secretaria Municipal solicitante, nos termos do
subitem 4.2.3.

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

a) Identificação da Secretaria Municipal solícitante;
b) Discriminação dos objetos a serem adquiridos;
c) Local onde serão entregues;
d) Prazo para entrega do objeto;
e) Quantidade e medidas, quando for o caso;
f) Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição;
g) Assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

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

4.4. A empresa licitante deve negar a prestação de serviços caso estes sejam
solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem
4.2.3

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

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

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

4.7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de
recebimento, para fins de recebimento definitivo dos serviços.

4.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro
de Preços, após o recebimento definitivo dos bens, deverão ser armazenados em
arquivo no Departamento de Licitações do Município ou no Controle Interno da própria
Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos.

4.9. Deverá haver comprovação e garantia do serviço, devendo ser refeito o
serviço defeituoso, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da comunicação do
fato, sem qualquer ônus para o Município.

5. CLÁUSULA QUINTA ■ DO PAGAMENTO
0.1. O pagamento será feito pelo Município de Planalto/RR. em até 30

(trinta) dias após a emissão da nota, de forma parcelada, conforme o
fornecimento do obieto. nos termos do item 14 do edital do certame.

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

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

5.3. As despesas com a aquisição dos objetos registrados nesta ata serão
empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias:

DOTAÇOES

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

00210 02.103.04.122.0402.2007 3.3.90.39.00.00.00000

00560 05.115.15.452.1501.1052 3.3.90.39.00.00.00000

00860 06.119.26.782.2601.2067 3.3,90.39.00.00.00000

01070 07.121.12.361.1201.2036 3.3.90.39.00.00.00000

01670 08.124.27.812.2701.2069 3.3.90.39.00.00.00000

01940 09.126.10.301.1001.2027 3.3.90.39.00.00.00000

02360 10.142.08.243.0801.2023 3.3.90.39.00.00.00000

02810 11.133.20.606.2001.1058 3.3.90.39.00.00.00000

03080 12.134.22.661.2201.2062 3.3.90.39.00.00.00000

03140 13.136.18.541.0801.1056 3.3.90.39.00.00.00000

03300 14.138.13.392.1301.2047 3.3.90.39.00.00.00000

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

representante da Secretaria Municipai de Obras e Serviços Urbanos, conforme
termo de referência, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da
execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, bem como atestar a
prestação de serviços, nos termos do item 11 do edital.
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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.

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 Leonir Bíanchi para, junto ao representante da
CONTRATADA, 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 CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 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 H 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.
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7.4.2. Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do
compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido do fornecimento,
sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e

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

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

7.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração
adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem
o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil,

^  produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a
deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com
justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da
Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a
análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e
numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.

7.7. É vedado à Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às
sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor
prevista nesta Ata.

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

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

casos previstos acima.
7.11. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia

atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
8.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo
específico além das hipóteses contidas no edital, quando;

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

ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;

8.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei
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.
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8.2.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o
cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

9. CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Comete infração administrativa, a licitante/Adjudicatária que. no decorrer da

licitação:
a) Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando

convocada dentro do prazo de validade da proposta;
b) Apresentar documentação falsa;
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 inídôneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaração falsa;
h) Ensejar o retardamento da execução do certame.

9.2 - Sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor, o
contrato que se tornar inadimplente, ou cuja justificativa não seja aceita pela
Administração, estará sujeito as seguintes sanções cumulativas ou não, conforme
estabelece a Lei de Licitações.

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

a) Advertência;
b) Multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

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

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

2. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
3. Apresentar documentação falsa;
4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
5. Não mantiver a proposta;
6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
7. Comportar-se de modo inidôneo;
8. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
9.4 - 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
contratualidade, injustificado, a Contratada incidirá em multa na ordem de 1% (um por
cento) sobre o valor total percebido pela Contratada, por dia de atraso na entrega.

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

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

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

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

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

9.5. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a
natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração

^  Pública e a reincidência na prática do ato conforme discriminado a seguir:
1) ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento

inadequado do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não
acarretem prejuízos graves ao município.

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

3) a multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

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

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

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

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

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

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

10. CLÁUSULA DÉCIMA ■ DO PREÇO
10.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
11.1. São obrigações da Detentora da Ata:

44

0137



msefa
^ Mm "fíérníi mfSKt*/

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

11.1.1. 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:

11.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal;

11.1.3. 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);

11.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

11.1.5. A empresa vencedora ficará obrigada a TROCAR/SUBSTITUIR, a suas
expensas, os serviços que venham a ser recusados, sendo que no ato do recebimento
serão verificados para aceitação.

11.1.6. Os serviços deverão ser prestados de acordo com a boa técnica; na
entrega serão verificados por servidor designado, se atendem o disposto em edital.

11.1.7. 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.

11.1.8. 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.

11.1.9. Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade
do(s) objeto(s) serviço(s), obrigando-se a substituir/refazer aquele que apresentar
defeito.

11.1.10. 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, combustíveis, lubrificante, pneus, 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.

11.2. São Obrigações da Contratante:
11.2.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa

desempenhar de acordo as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos.
11.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada,

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.2.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições,

fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;
11.2.4. Pagar á Contratada o valor resultante da aquisição, na forma do contrato;
11.2.5. 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;

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

12. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE

ACEITAÇÃO DO OBJETO
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12.1. A empresa vencedora do certame (CONTRATADA) deverá, no momento da
assinatura do contrato, atualizar junto ao departamento de compras/licitações um
endereço de e-mail, que será responsável por receber as requisições de materiais.

12.2. A CONTRADA deverá entregar os produtos em parcelas conforme a
necessidade e a solicitação formal do Departamento de Informática do Município de
Planalto, a qual será formalizada através de e-mail.

12.3. O prazo de entrega/realização do serviço será de no máximo para entrega
do objeto e início da instalação de 10 (dez) dias consecutivos e o prazo final para a
obra de 20 (vinte) dias consecutivos.

12.4. A Contratada deverá fornecer garantia dos serviços prestados se
responsabilizando em refazê-los num prazo máximo de 03 (três) dias úteis em caso de
serviço defeituoso.

12.4.1 A garantia deverá incluir a substituição do material defeituoso, por outro em
perfeito estado, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis a contar da comunicação do
fato, sem qualquer ônus para o Município.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO
13.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não

possam ser dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema,
com referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão

pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado, na forma do artigo 54, da Lei n® 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art.
55, do mesmo diploma legal.

14.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-lhe todos
^  os seus dispositivos, o edital do Pregão Presencial SRP n® 009/2023, o seu respectivo

Termo de referência, e a proposta da empresa.
14.3. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e

em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial SRP n®009/2023.

14.4. 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 2023.

Luiz Carlos Boni

Prefeito Municipal

Detentora da Ata (NOME)
Representante Legal
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PREGÃO PRESENCIAL SRP 009/2023

ANEXO IX - MEMORIAL DESCRITIVO

1. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA

a) CONSIDERAÇÕES GERAIS

1-0 presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes e
fixar as características técnicas visando o fornecimento e execução de serviços de
plantio de grama esmeralda nos locais previamente determinados pelo Município de
Planalto.

b) NORMAS

1  - Todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem obedecer aos termos
regulamentados por Normas Técnicas aplicáveis à espécie.

c) QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

1  - Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente as boas técnicas
adotadas usualmente na engenharia, em estrita consonância com as Normas Técnicas
em vigor.
2 - A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização, não
sendo aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior à especificada.

d) DÚVIDAS

1  - Durante os serviços, o Município de Planalto manterá fiscalização de
acompanhamento visando dirimir as dúvidas porventura surgidas, bem como dar ao
executor as informações e detalhes na realização dos trabalhos.
2 - No caso de dúvida, estas deverão ser levadas ao conhecimento da fiscalização para
0 devido esclarecimento.

e) DESCRIÇÃO DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 - A grama utilizada será da variedade Esmeralda. O plantio deverá ser feito em
placas com o solo devidamente preparado com terra vegetal e insumos.
2 - As presentes especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes gerais e
fixar as características técnicas a serem observadas para a execução do plantio de
grama.

f) SERVIÇOS PRELIMINARES

1 - A Contratada deverá inicialmente realizar a remoção de resíduos (plantas, pedras,
entulhos, etc.).
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2-0 solo local deverá ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) numa
camada de 15 centímetros de profundidade. Este solo deverá ser recoberto por uma
camada de no mínimo 5 centímetros de terra fértil. O terreno deverá ser regularizado e
nivelado antes da colocação das placas de grama.
3 - A correção do solo será com Calcário e Fosfato conforme recomendação do
responsável técnico do Município, deixando reagir por 15 dias, no mínimo, antes de
iniciar a adubação.
4 - A CONTRATADA deverá comunicar ao responsável técnico do Município quando do
início da adubação ou da correção do solo.

g) EXECUÇÃO

1 - A execução do objeto será feita de acordo com a necessidade e será formalizada
através da expedição de Ordem de Serviços emitida pelo Município de Planalto, onde
constará a quantidade dos materiais, locais a serem entregues e prazos de início e
prazo de execução.
2 - As placas de grama devem ter boa procedência, não ser abauladas e ter apenas a
quantidade mínima de terra necessária. Devem ser perfeitamente justapostas, sem
espaços entre elas e desencontradas para um melhor fechamento. Após a colocação,
as placas deverão ser "socadas" para garantir melhor contato com o solo e recobertas
com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90m^
de grama por m^ de solo.
3 - Após o plantio deverá ser realizada manutenção do gramado com adubação. A rega
deverá ser diária nos primeiros 15 dias, ou durante o período de adaptação e
enraizamento. Em dias de muito sol e calor é recomendado que se faça duas vezes ao
dia.

4 - Após a conclusão dos serviços no período mínimo de 60 (sessenta) dias a
CONTRATADA manterá constantes tratos culturais de replantio, podas, capinas,
despraguejamentos, adubações, irrigações, e demais atividades necessárias ao bom
êxito do plantio.
5 - A estocagem das placas empilhadas deverá ser de, no máximo, dois dias. Caso
ocorra a necessidade de um tempo maior, a grama deverá ser espalhada e molhada,
para não desidratar.
6-0 Município de Planalto responsabilizar-se-á pelo fornecimento da Terra, Calcário,
Fosfato e Adubos conforme a necessidade descrita pelo Engenheiro Agrônomo do
Município.
7 - A CONTRATADA responsabiliza-se pela perfeita execução dos serviços, bem como
a substituir ou complementar serviços em desacordo, devendo obedecer rigorosamente
as determinações descritas na ordem de serviços, emitida pela Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos deste Município de Planalto.

h) LIMPEZA FINAL

1 - Após a conclusão de todos os serviços, a área deverá ser entregue limpa, sem
resíduos de materiais.

2. EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA
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a) CONSIDERAÇÕES GERAIS

1 - O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes e
fixar as características técnicas visando o fornecimento e instalação de grama sintética
nos locais previamente determinados pelo Município de Planalto.

b) NORMAS

1 - Todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem obedecer aos termos
regulamentados por Normas Técnicas aplicáveis a espécie.

c) QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

1  - Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas
adotadas usualmente na engenharia, em estrita consonância com as Normas Técnicas
em vigor.
2 - Todo sistema de aplicação, abertura de rolos, alinhamento dos mesmos, corte de
arestas e colagem das emendas deve ser com materiais desenvolvidos especialmente
para esta finalidade.
3 - A aplicação e instalação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela
fiscalização, não sendo aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior à especificada. Em
caso de dúvida, a mencionada fiscalização poderá exigir ensaios ou demais
comprovações necessárias.

d) DÚVIDAS

1 - Durante a execução dos serviços, o Município de Planalto manterá fiscalização de
acompanhamento que será responsável por dirimir as dúvidas porventura surgidas,
bem como dar ao executor as informações e detalhes na realização dos trabalhos.
2 - No caso de dúvida, estas deverão ser levadas ao conhecimento da fiscalização para
0 devido esclarecimento.

e) DESCRIÇÃO DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 - A grama sintética fibrilada será (preencher com a marca do ganhador).
2 - As presentes especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes gerais e
fixar as características técnicas a serem observadas para a execução dos serviços.

f) SERVIÇOS PRELIMINARES

1 - A Contratada deverá inicialmente realizar a limpeza da superfície, retirando todos os
detritos.
2 - A execução da correção de toda área, incluindo a remoção de camadas excedentes
no local de execução dos serviços será de obrigação do Município de Planalto.

g) EXECUÇÃO
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1 - A execução do objeto será feita em piso de cimento polido de acordo com a
necessidade e será formalizada através da expedição de Ordem de Serviços emitida
pelo Município de Planalto, onde constará a quantidade dos materiais, locais a serem
entregues e prazos de início e prazo de execução.
2 - A CONTRATADA responsabiliza-se pela perfeita execução dos serviços, bem como
a substituir ou complementar serviços em desacordo, devendo obedecer rigorosamente
as determinações descritas na ordem de serviços, emitida pela Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos deste Município de Planalto.
3. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todo o material e
equipamentos necessário a plena execução dos serviços.

h) LIMPEZA FINAL

1 - Após a conclusão de todos os serviços, a área deverá ser entregue limpa, sem
resíduos de materiais.
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14/02/2023,08:14 Prefeitura Municipal de Planalto

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
"PREGÃO PRESENCIAL" N° 009/2023

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 114/2014, em sua sede sito a Praça São Francisco
de Asseis, n° 1583, fará realizar Licitação na Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL sob n° 009/2023, conforme descrito
abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição, instalação
e execução de serviços de grama esmeralda e grama sintética,
visando à revitalização e valorização de espaços públicos do
município de Planalto, conforme a necessidade do Município
de Planalto, com previsão para aquisição parcelada, durante a
vigência do contrato, de acordo com a necessidade das
Secretarias, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS, observadas as características e demais condições
fixadas neste edital e seus anexos.
VALOR TOTAL: R$ 344.700,000(Trezentos e quarenta e
quatro mil e setecentos reais).
DATA DA ABERTURA: 02 de março de 2023 - às 09:00
(nove) horas.
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em
horário de expediente ou pelo e-mail:
licitacao@planalto.pr.gov.br.

LUIZ CARLOS BONI

Publicado por:
Carla Sabrina Rech Malinski

Código Identificador:F5C4C6B0
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ATÕSÕFimiS

MUNICÍPIO DE PLANALTO

AVISO DE LICITAÇÃO
-PREGÃO PRESENCIAL" N" 010/2023

O município de planalto foz 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 a" 8.666/93 e coinplementares, LC
123.'2006 e 114/2014. em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, n" 1583,
fará realizar Licitação na Modalidade PREG.iO PRESENCIAL sob n"
010/2023. conforme descrito abaixo:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ENXOVAL DE BEBÊ. KIT
GESTANTE, (3NDE SERÃO DESENVOLVIDOS CURSOS. PROJETOS E
ATIVIDADES COM GRUPOS DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DA SAÚDE
DESTE MUNICÍPIO DE PLANALTO - PR. conforme necessidade desta
Secretaria, observadas as características e demais condições definidas oeste
edital e .seus anexos.

VALOR TOTAL: R$ 127.037,00 (cento e vinte e sete mil e trinta e sete reais).
DATA DA ABERTURA: 01 de março de2023-às 14:00 (catorze) horas.

Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de
e.xpediente ou pelo e-tuail: licitacao@planalto.pr.gov.br.

^  LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

município de planalto

AMSO DE LICITAÇÃO
«PREG.ÃO PRESENCIAL" N" 009/2023

O MUNICÍPIO DE PLANALTO faz saber aos interessados que com base na Lei
Federa] ii® 10.520 de 17 de julho de 2002. Decreto Municipal de n® 2727/2007
de 26/06/2007 e. subsidiari.imente. à Lei n® 8.666/93 e complementares. LC
123/2006 e 114./2014, em sua sede sito a Praça São Francisco de Assis, n" 1583,
fará realizar Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL sob n®
009/2023. conforme descrito abaixo;
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição, instalação e execução de
seiviços de grama esmeralda e grama sintética, visando à revitalização e
valorização de espaços públicos do município de Planalto, conforme a
necessidade do Município de Planalto, com previsão para aquisição parcelada,
durante a vigência do contrato, de acordo com a necessidade das Secreta/ias.
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas as
características e demais condições fixadas neste edital e seus anexos.
VALOR TOT.AL: R$ 344.700.000(Trezentos e quarenta e quatro mil e
setecentos reais).
DATA DA ABERTllRA: 02 de março de 2023 - às 09:00 (nove) horas,

■^aiores informações Junto ao Depaitamento de Licitações em horário de
pediente ou pelo e-mail; licitacaofôiplanalto.pr.gov.br.

LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

SUMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
A empresa COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, CNPJ
75.984.906/0001-97, torna piibilco que irá requerer do lAT (Instituto
Água e Terra), a RENOVAÇÃO DA LICENCA DE OPERAÇÃO para a
atividade de DEPÓSITO E COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS, instalada
na Rua Dionisio Wons, n,® 180, Sâo Cristóvão, Capanema - PR.

NOTÍCIAS DA DIOCESE

O Bispo Diocesano. Dom Edgar ErtI, receberá a imprensa cm duas
coletivas .sobre a Campanha da Fraternidade 2023

Todos os ncios, no Tempo QuaicstriaJ, a Igreja Católica do Brasil apresenta a
Campanha da Fraternidade como oportunidade de reflexão sobre timo
realidade social específica que pede alcnçao, c que deve ser tomada cm
consideração.
Neste ano o tema é Fraternidade e fome, e o lema; Dai-liies Vós mesmos de
comer.

O objetivo geral da Campanha da F!aternid.ide é: ".SENSIBILIZAR n
sociedade c a Igreja para enfrentai' o flagelo da fome, sofrido por uma
inultidAo (Jc innâos c imiâs, por meio de compromissos que transfonucm
esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo".

No Sudoeste do Paraná, o Bispo da Diocese de Palmas-Francisco
Beltrão. Dom Edgar Xavier Ertl, estará recebendo a imprensa em <hi/js
coletivas: NO DIA 16 DE FEVEREIRO. QUINTA-FEIRA, ÀS 18H30M1N.
no Instiuilo de Sapientin Filosofia, (Rua do Scmináiio, n. 2844 - Jiudim
Seminário, em Francisco Beltrão; e no DIA 17 DE FEVEREIRO, SEXTA-
FEIRA. À.S 9H. na PaaSquia São Pedro Apóstolo, em Pato Branco.

A imprensa sudoestina está convidada a participar, de uma das
coleriva.s de Dom Edgar Ertl .sobre a Campanha da Fralenúdade 2023 que
tem como tema a fome.

Infonnaçòes com Luiz Bittencourt - asses.sor de comunicaçAo 46
99976.3887

SUMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
A empresa COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, CNPJ
75.984.906/0037-06. torna público que irá requerer do lAT íinslltuto
Água e Terra), a RENOVAÇÃO DA LICENCA DE OPERAÇÃO para a
alividad© de DEPÓSITO E COMÉRCIO DE AGROTÓXICOS, instalada
no Distrito de Barra Grande. S/N, Barra Grande, Planalto - PR.

Município de PUBLICAÇÕES LEGAIS
Capanema -1K -^  LICITAÇÕES [CONTRATOS

TERMO DE INEXIGIBILtüAOE DE LICII ACAO N' 01/2023

Fico Inaxkglvel 06 lldloçâu. na fonna Oo Art. 74, Inc/so f, da Lal 14.133/2031.9 cuas oltoroçõ6b
poslatlores Os Oospasas abahco «speOficndsa, eontorms Parecai Jurlotoda PiocufodorUi Juifditui do
Município do Capanema - PR para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AfWSENTAÇÃO DA
-PA1.E9TRA SHOW-S£RVII>ORES DA SAÚOE* AOS PROFISSIONAIS OE SAÚDE DO MUMCtPiO
DE CAPANEMA/PR, ABOROANDOOS TEMAS MOTIVAÇÃO, INTEUGENCIA EMO-CIONAL. ÉTICA.
FELICIDADE E TRABALHO EM EQUIPE.

Contr»<ad«:

NOMEOO CREDOR.' CINTÍA MARA JORER 04835944985

CNPJ; ia.243.728rt)001-T2
ENDEREÇO: Rum Smarado Coraç5o da Jeaua. 700. sa/« <M BAIRRO; Cantre.
CEP; 89.0B0J30O- aOADEAJP: Campo Era SC

VALOR TOTAL: RS 6.990,00 ICIfico Mil, Novacantos « CingUenta Heai») ___

Capanema, Cioaoe oa Rodovia Eoelõslea - Eairada Parque Caminho do Coiono. aofsj 14
diata) do m6s da fevaruiro do 2023

SUMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
A empresa COAGRO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, CNPJ
75.984,905/0038-89, torna público que irá requerer do lAT (Instituto
Água e Terra), a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO para a
atividade de BENEFICIÁMENTO E ARMAZENAMENTO DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS, instalada no Distrito de Barra Grande, S/N,
Barra Grande. Planalto - PR.
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