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DISPENSA

038/2022

OBJETO Manutenção e revisão Spin Premier placa RHM-2D04, o qual foi

adquirido pela administração através de processo licitatório, veículo novo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR

CGC: 95.589.230/000144 – financas@auzeirodoiguaal.pr.gov.br . Av. 13 de Maio - gCB
Fone: (46) 5724000 - CEP: 85.598400 - Cruzeiro do Iguaçu/PR

TERMO Da REFERÊNCiA

1 - BSPBCIFICAÇÃO DO ©BJBT©:

Manutenção e revisão Spin Premier placa RHM-2D04, o qual foi adquirido pela
administração através de processo licitatório, veículo novo.

2 - JUSTIFICATIVA:

Considerando que o veículo para qual se destina o serviço em questão se encontra
dentro do período de garantia do fabricante, e que para a manutenção dessa garantia
há a necessidade que as revisões periódicas sejam realizadas por representante da ,

mesma marca original.

Considerando que a empresa Vale do Iguaçu é a representante da marca, sendo a
mesma ganhadora do certame, a contratação de forma qualificada e continuada, tem o

intuito de manter os bens públicos em perfeitas condições de uso e com maior tempo
de durabilidade, mantendo a conservação e a manutenção adequada da frota do
município .

Considerando que em cada tempo previsto sendo correto para o bom andamento das
atividades continuas a revisão e manutenção, torna-se essencial para os serviços forma
continuada e imprescindíveis à administração para regular o desempenho sendo por
tanto, para atender recomendação do manual do Fabricante;

Considerando manter o veículo em perfeitas condições de conservação, uso e segurança,
objetivando o atendimento das necessidades operacionais relativa são transporte de
servidores e paciente do departamento da saúde;

Considerando, manter o devido zelo pelo bem público, cuidando de sua conservação
integridade, para prevenir danos maiores e gastos desnecessários com manutenções
corretivas. Foi realizado o exame do veículo verificando alguma manutenção corretivas
para a condições de funcionamento, cujos serviços a serem prestados pela contratada
contribuirão para manter a frota veicular desta Sede em perfeitas condições de uso e

conservando o bem público, que é uma obrigação do agente público.

Ademais, a Lei 8.666/93 em seu art. 24 inciso II, prevê a contratação direta através de

dispensa em razão de pequeno valor, para andamento da máquina pública e evitar o
excesso de formalismo, o que se justifica a presente aquisição.

3 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Dispensa de licitação

1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR

CGC: 95.589.230/000144 - financas@auzeirodoiguaal.pr.gov.br . Av. 13 de Maio - 9(B
Fone: (46) 5724000 - CEP: 85.5984)oo - Cruzeiro do Iguaçu/PR

4 - DOCUMENTOS DB QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA OU
PROSPECTO:

- Não Há

5 - LOCAI, B FORMA DB BNTRBGA/mECUÇ'ÃO:

Av. Presidente Kennedy, 120, centro cidade Dois Vizinhos-Pr.

6 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:

Início do serviço imediato após a contratação.

7 - OBTBNÇÃO DO PREÇO:

Vale do Iguaçu Veículos LTDA - R$ 764,94.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR

CG(3: 95.589.230/000144 - financas@cruzeirodaiguacu-pí.gov.br ' Av. 13 de Maio - 9CB

Fone: (46) 5724000 - CEP: 85.598400 - CIUzeiro do Iguaçu/PR
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Vale Do !ga,ItU Volto Ios 1.hiit
(:Nl3j: 78.9 1 : ,ü: 18/oO(1 1 ,78
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Av PIX131dente K+1luKnty. 1 JU . t:plltrl i iJrn\ Vlztni lnb . i’jl
Ct:t’ 85 66ii.Otlíi fiNtA 11. vitti Itf al(o will.íl IIn . br
FONE: [:16) :1311 1-:l8011 1'-AX (46 1 ' is jII.4 l no

32301 :+0980

Dütà dó Int«íto 1431 & afI:: ORÇAiW ENT€3 NO 4iiíia Ih}tdI <id \'; Iii(1/31Ít' : ! ?’l1; 1:ft: '

Cliente, Pr»feitura hlulncljlü i 1)t' Cru7atrfl ljtl lau,Ico

EltdeKo: Avenida 13 De Mato.906

CPF / f:?\ij}] 93 -Ifiq 230/ttfllt1- 44

Fultí t- f/16 1 ,+:l7ZR.(1001?

MunIcipio' Cruzú lro do !quüt;u Lil' : 1)R
cl'-P
8:) 398.fH)fI

Consultor: Gustavo Hennqu tJ ii)ão
OBS

Placa: !iHN'i.2DQ4

Fáíndiu; 042

Chassi: aBC;Jp7320NBt 24888

DADOS 1)O VEiCULO

Modelo. SpIn Plvmlpr

Ano Fab/Mod. 2i /21

>lar(Ii Gm

Km, 52.123 !

SERVIÇOS

Codigo
#iao 81

Ç}:G2'ü: ’

DescIIção
QuInta Revlwo

Goa[noW' o Bn lane@menu

Se)ão

&t«anlcü ibw,{}o

>loc'rnlcú REÜ»ID

PEÇAS E ACESSÓRIOS

TeatRO

2,33

a.83

Prt.co Hôíô
1 19.00

.} 19'00.

Preço Total

2 qt 1 .tItI

1111 15

CódIgO

::61105

90S2814S

93316245

24S915t 8
98530$40

De«açêo
COifFIip\PESO

M€2L

Fil.'fl{o
?ILTRO DÊ OLEO PARA

01.10

localu
018-17

102,26

147.0:

145412

11/04>3

t}Ide
?.90

aí !;mt
3.20

1 (..98

56.)}
62,02

58, 10

Vir Day
0.00

0.00

o,tn

0,00

0.00

\': r 1’Qtd}

10.98

56.3{!
62.02

?32.40 '

1.00

1.1)0

! +oo

4.00

40

Toni de Serviços ,.................-_.......: 380,80

Total de Peças 1 Acessórios...........,..: 384, 14

Total Coral ...1 ,......_......_.___„_..„..: 764,94

-CH

:P =c

:\

à

}}ais Vi:hbo 5, 12 de Dezeini3ro de
2022.

;%};;;m

8- FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMBNTO DO CONTRATO:

A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado
pelo Servidor do Departamento de Transporte GILMAR GHIZZI, cujo CPF no 904,916,109-
04 e Telefone (46) 3572-8014 a fim de verificar a conformidade dele com as especificações
técnicas dispostas no mesmo.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
do fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitõrios ou emprego

3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEiRO DO IGUAÇU-PR

CGO: 95.589.230/000144 – financas@«uzeirodaiguacu.pr.gov.br - Av. 13 de Maio . 9CB
Fone: (46) 5724000 - CEP: 85.598400 - Cruzeiro do Iguaçu/PR

de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na
responsabilidade da administração e de seus agentes e prepostos.

9- DADOS DA SOLICITAÇÃO:

– Data de envio do termo 12/12/2022

Departamento de Transporte

Nome do elaborador deste Termo de Referência: Gilmar Ghizà

– Telefone para Contato: (46) 3572-8000

Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação.

10 - AUTORIZAÇÃO

Cruzeiro do Iguaçu, 12 de dezembro de 2022.

I

Diretor do Departamento de

Controle de Veículos e Almoxarifado



000006

@
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NÂCIONAL I>À RESSOÂ JURÍDICÂ

i
1

DE

78.912.656/0001.78
1 MATRIZ CADASTRAL

mT
20/08/4985

m
VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA

m

rE
45.11.1.01

DAATIqia[B13 F=TRnmi
Comércio a vareJo de automóveIs, camloneta8 e utllltállos novos

aãRBM@®Mm5nEÃTRtüMmÀ-g
45.11'•l'02 - Comércio a varejo de automóveis, camtonet86 e uHlltárl06 u6ada6
45.12-9.02 - ComércIo sob 6Õn8lgnação do veícul08 automotor88
45.20.o-cn - ServIços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20•O•02 - ServIços de lantern8g8m ou funilarIa e pIntura de velcul06 automotores
47.32•6•00 - Comércio vareJIsta de lubrIficantes
4.90-1'04 ' AUvidade6 de intermedIação e ag8nclamento de servIços 8 negóc}08 em geral, oxceto ImobIliárIos

1

Á

206-2 . Sociedade Empr8sáda LImItada

IOAV PRESIDENTE KENNEDY
'0

EDIF COMERCIAL

CENTRO SUL
110

DOIS VIZINHOS

mc

CONTABILIDADE@SUVEL.COM.BR (46) 3581-59001 t46) 3581.5800

V
+nh8

mA

03111/2005

ÜÜÜ&&ÜÜ Ü
mT
ÜÜ+&&+&A

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n'i 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/03/2022 às 40:58:22 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

1/'
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Vale Do Iguacu Veiculos Ltda
CNPJ: 78.912.656/0001-78
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6114 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3230130980
Av Presidente Kennedy, 120 - Centro 1 Dois Vizinhos - PR
CEP, 85.660-000 EMAIL, valegm@wln.com.br
FONE: (46) 3581-5800 FAX: (46) 3536-4100

, Data da Emissão: 12/12/2022 ORÇAMENTO Ng 4880 Data da Validade: 11/01/2023

Cliente: Prefeitura Municipal De Cruzeiro Do Iguaçu

Enderço: Avenida 13 De Maio,906

CPF / CNPJ: 95.589.230/0001-44

Fone: (46) 35728-000#

UF: PR 85.5b8-oooMunicípio: Cruzeiro do Iguaçu

Consultor: Gustavo Herinque Leao
OBS:

DADOS DO VEÍCULO

Placa: RHM-2D04

IFámilia: 042

Marca Gm

Modelo: Spin Premier

--? Chassi' 9BGJP7520NB124888 Ano Fab/Mod: 21/21

SERVIÇOS

Km: 52423

1 Código
MO081

E02001 B

Descrição

Quinta Revisao
Geometria e Balanceamento

Seção

Mecanica Revisao

Mecanica Revisao

Tempo
2,35

0,85

Preço Hora

119,00

119,00

Preço Total

279,65

101,15

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Código
361105

90528145

93316245
24591518

98550549

Descrição
CONTRAPESO

ANEL

FILTRO

FILTRO DE OLEO PARA

OLEO

Localiz

018-17

102-26

147-01

145-02

160-01

Qtde

7,00

1,00

1,00

1,00

4,00

VIr Unit

3,20

10.98

56,34

62,02

58,10

Vlr Desc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIr Total1
22,40

10,98

56,34

62,02

232.40

Total de Serviços ............................, 380,80

Total de Peças / Acessórios..............: 384,14

JTotal Geral ......................................' 764,94

Cliente não autorizou a substituiçao da peça ng

constante neste orçamento, ficando ciente que é de sua inteira
responsabilidade qualquer dano que esta referida peça possa causar
em seu veículo por não substituição.

Dois Vizinhos, 12 de Dezembro de
2022.

Cliente Consultor Técnico
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Voltar Imprimir

coNÔr\4 iCÂ FEDERA

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

Social :
Endereço:

78.912.656/0001-78

VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA

AV PRESIDENTE KENNEDY 1111 / CENTRO SUL/ DOIS VIZINHOS / PR /
85660-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que Ihe confere o Art.
7/ da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

1

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/12/2022 a 05/01/2023

Certificação Número: 2022120702245033720816

Informação obtida em 14/12/2022 09: 24:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

I www.caixa.gov.br
1

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf 1/1
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

0@0009

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N' 028786345-37

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 78.912.656/0001-78
Nome: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA

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

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 08/04/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1

Emitido via Intem8t Pública (09/12/2022 11:12:11)
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Município de Dois
Estado do Paraná
Av. Rio Grande do Sul, !30 - Centro

Vizinhos

Secretaria de Adrninistração Finanças
Departamento de Tributação e Receita

NEGATIVA
CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO
VENCIDO RELATIVO A EMPRESA COM A LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO,
TAMPOUCO DÉBITOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

Dois Vizinhos, 17 de Outubro de 2022 - Valida até:15/01/2023

CÓDIGO DE
AUTENTICAÇÃO:

i9ZTMJG2QETM44XJ4RS

NEGATIVA N': 58487/2022

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCLAL: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA

INSCRIÇ'ÃO
EMPRESA

6114

CNPJ/CPF
78.912.656/0001-78

INSCRIÇÃO
ESTADUAL
3230130980

ALVARÁ
038

1

,ENDEREÇO AV• PRES KENNEDY, 120 - CENTRO SUL CEP: 85660000 Dois Vizinhos - PR

'CNAE / ATIVIDADES

'Cornércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos) Comércio sob consignação de

veículo.s aut 9motores, Atividades de intermediação e agenciamento de semços e negg;;io; em geral9
exceto hnobiliáFios9 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores,
Comércio varejista de lubrificantes, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários
rusados, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

IMPORTANTE'.

I' FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
REFERnvrE AO PERÍODO COMPREENDiDO NESTA CERTiDÃo.

TRÚsPHÊ=pH=Em====} su AuiENTicn)ADE NO sm À@#w'’}’-M'’MMowr'goy'ór/mM PORT'u DA
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA
CNPJ : 78.912.656/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://db.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/1 0/2014.
Emitida às 09:24:58 do dia 25/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/04/2023.
Código de controle da certidão: F9C0.7B15.A9E8.64A3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Fáqi na 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome : VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 78.912.656/0001–78
Certidão n'’ : 20967085/2022
ExpedIção : 04/07/2022 , às 15 : 02 : 50
Validade : 31/12/2022 – 180 (cento e oitenta)
de sua expedição .

dias , contados da data

Certif ica-se que VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito (a) no CNPJ sob o n'’ 78.912.656/0001-78, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas .
Certidão emitida com base nos arts . 642-A e 883–A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns . '’ 12.440/2011 e
13.467 /2017 , e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022 .
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho .

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agêncIas ou fIliais .
A aceitação desta certidão condicIona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www . tst . jus . br ) .
Certidão emitida gratuitamente .

iNFORMaÇÃo iMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
Inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transit:ada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos
recolhimento s previdenciários , a honorários , a custas , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contlver força executiva_

Dúvidas e sugestões : cndtetst . : us . br
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VALE DO IGUAÇU VEICULOS bUDA

COITl}RATO SOC:tA:L

ALCEU LUiZ GUERRA_, brasileiro, casado, coaerciante, re
siclente e domiciliado en Francisco Belürão-PR, à Rua

Ohaviano Teixeira dos Santos, 61_O, Dor 1;a(lor da CéduLa

de Ident;idade Civil ng 38C',:L93, expedida pelo Insl;itu-
eo de Idenüificação do Paraná, e cpf ng 125503029-..15 ;

PROSDÓCI:ãO Gim lutA, brasileiro, casado, co©erciante, re

si(lente e doulcilàado em :Pato Branco--PR, à !tua lbiporã
305, portador da Cédula de Identidade Civil ng 326,629
expedtda pelo llrstittteo de 10.en$ificaçao cla Paraná, e

cpf ng 126228939-49 ; Alufo AnTonIO GU 21tit.1, brasileiro,
casado, comerciante , resIdente e domácill ado em Doura-
doo–HS, à liu a Feruino Vieira. de iãat;’Eos, 967, portador
da Cédula de IdentIdade Clvil ng 68.303, expedida pela
Secretaria de Se8urança PÚblica de :.:ato C-rossot e cp:f

ng :L26:L83739-87 e WALI):IR FRf'aqCiSCO &UEI.1l{AI bra8iletro,
casado, conercia,nüe, residente e dontcilíado ea Dour'a-.

dos--i.IS, à BR 463 - :nJ 7, portador da Cédula de Idenüi-.
dade Civil ng 256 ,498, expedida pelo In3tiütl 1;o de Iden
l;if icação de i,!aüo Grosso do Sul e cpf ng 006460249-49,
resolven por este Insüru©enl;o Par$icular de (}onüraüo

Social constil; lrir uma gocied&de' por quotas de responsa
bi].idade límitada, que reger-se-.á pelas leis 3,708 de

10 de Janeiro de 19:L9 e a ,726 de 13 de julho de 1965 e
pela6 demais di8posiçÕes legaIs apllcávels à espécie e

pela o cláust).lao e corldiç geo seguIntes:

\

/ CIáUSULA ?ali'fIEIRA: . A sociedade girará 80b a razão so–
cia:L de "VALE :DO :E&UAÇU W:(CUbOS LU:DA’'7 tendo sua sede e foro
na cidade de Dois Vizinhos, Est;ado do Paraná, à itv, Precidente
Kennedy, 111:L ,

df

C:bÃUSUIJÀ SE(}Ulg:DA: A sociedade tem por objetivo ©ercan-
til o comércio de veículos automotores, peças e acessórios pa-
ra veÍculos auBouotores, combusüívels, ].ubri:fican_ 1;es e presta-
ção de serviços de mecânica, funilaria e pin§ura +

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da socIedade é

indetermInado, iniciando as atIvIdades em 19 de julho de 1985 ,

/-
'\
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CLÁUSULA ':2U&iTA 3 0 Capital Cocial1 inteiramente rea:Li-
z fado, é de Cr$ 634 .ecG ,coe(seisseat08 e tri:rEa e quatro milhÕes
de cruzeiros) , divididos em 634 ,C)QC ,CCC (seissen l;os e trinta e

quatro mIlhÕes ) de q_uota.s de o$ :L(hua cruzeiro) cada uma, asaiu
Inte3ralizücl08 Delos sÓcios:

a) ALCEU LUIZ :+U==iRA subscreve 425 ,35::,6CC quo-,;as no valor de

:::::: 425 ,350,60C- (quatrocentos e vinte e cinco ailb8es, trezon--
Bas e cinquetltI mil e seisserrtos cruzeiros) , da se3uirlte forma:
-. Cr$ 119.412 ,247 (cento e dezenove !rilhoesi, quat:'oeentios e do-.

ze nil, duzentos e quarenta e ae 1;e cruzeiros) , eu noed& correu
te do País, ne6l;e at;o ,

• Cr$ 3C)5 ,938 ,353 (Brezerlt;os e cinco rui],h;es , novecer!'bos e trin
ta e oito mil, trezerlt;os e cInquenta e três cruzeiroa ) con ver--
são de parte dos ben8 da firma "su.aoauüo.-sudoeste ;\utomóveis
Ltda,", sbdia,da em Francisco Beltrão-lU, conforme paüriaônio li
guido repregentatlo mais adtanüe ;

b ) 1=10,13601,.a Jt== 1-13;1 subscreve 195.969 .400 quotas no valor de

Cr$ 195 ,969 ,4C;O ( cento e novenüa e cinco nilb8es, novecen_t;os e

sesacnta e nove rail e quatrocentos cruzeiros)da se3ui.ate forma:
-- C,€ 55 ,018 , 137 (cinquenta e cinco milla.ges, dezes8eis nil, cen
to e brint'3 e sete cruzeiros) , em !:loeda corrente do PaÍs, nes-,
te- ato .

- C::':) 14C ,953.263 (cento e quarenta milhÕes, ncvecenlios e cin-
Quer„ta e tr8s r:il, auzentos e seosct.,ta e três cruzeiros) , com
vera:!o de parte dos bens da fi_rua I'=tIdO:tuBo-Sudoes't;e -lutouó--

/ vols ' te : ” , seal lda en :-rarlcisco =,c ltrio-::;:, , c.I=.fort: 1e paüri©Ô.'-

# nio :LíQuido representado mais adiante ;

c ) .';=1 C 1:fi.IGr:1_ : .;tJ 1-.1:.L 6t2bscrcve = . 34:: , :''(:C quotas no valor de

:r{: 3 , 34( ,(:(.':' (seis nilhÓes trezen-bc= c quarenta ui! cruzciTos)
Cia .Je3ui.1lte Í'o:poa:
_ (-r$ 1,779 ,381 (hu:1 milllao, setecentos e setenta. e nove rail oi
-.;.;(e:nBc's o ci=ou-t; 1 c aig, OTO.selrcs } f eIJ cIDaCIa corrente do '’aÍs9
neo te ato .

._ aí: 4.s6( .119 (quatro nilhoes1 quinhentos e sec3erlt;a mil, ceB

to e dezenove c:’uzeir09) , cac versic de par\e dos bens da fir.-
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cna USo.doauto-I: nÓ.Des he :l,utomÓve 16 l ltda 11 9 sediaã':
Beltr;o--:1.’1., conforme p& BrinÔlrio litantão rei)re8ent;3,ão
diantie ;

Tpa n cisco
2:11 s i;ew-'

ã ) T,'.LIDl:. ==. a;c:[b: CL .FJiJI.',.L subscreve 6,34C) ,C;OC QU.abas no valor
de Cr$ 6 , 340 .OCC (seis uilhbes trezentos e quarenta nil cruzei-
ras) , dz se::niF.ee forlla :

– Cr$ 1 ,779.881 ( hu 31 oi1118:o, set;acentos
tocentof_- o G s. ec llt ; e till cruzeIros) s er, moer1.a.

neste a+o ,

aHI

dBk.a

– Cr$ 4 ,55C ,119 (quatro uilboas, quinhentos e ger;senta nil., ceu
te e de: 3enc-ve cruze!:os) , con versão de parto toc bello da fEr-
ma I'íju::o \'Jt9--,1,:aoa;;1;= _utcnóv-eis ;,1;ca’' , r;F:fII. :-: : ein i'r :!rciscr)
De:Ltr;o-PII, conf orc 1e -.;’rotocolo de Clado , paI’3;e irlte:!rarlte des-
te Instru Elellte ? e p:tft:.larllc líquiâc reDPe ::-:::!t 1: 1a pe 1ls t;3 :ui .1
tes CQLlt%as :

e f le’bento. o

cci'r'._"n, bc) 80 -".aio 7

nove !35.1. o i

2 fP 1 V 0=H•Hl• =n•Hl• •H•nH •n••gl

i, o:iRei;i&Y TX

1, :L -- Dia porlá vc:L

Ca:[za

133,neos

7.764 .065
34-9 +578 8 ,113 , 353

1 „ 2

i.stou ue ,..crea.dor , c;8 ,499 ,222

:Lca 1 ,-.ee:_._Der;=r 716 , 566
J

lg

59 ,215 ,EdU 77 . 329 o471

2. f.L ' ,1,:+ 111 :33{i]: '.

2 ::: o':) i l. 1. =f - 1 dl

• {. ! ''! t )

1. 16:: 1 (/ [ k' fI(+

4,1 o }C(' !; iT)

'k {}r)

3z:'f 8 :: 7 '= p :; 3'-

2 9 B 9531 , SO c.Fe.Tr .

1 .\\? . 4'. 2. + T 2: 1 9721)
=nHI

'l’'_V:\,„. 9(i 1.TIl/C 432 , CSjC , 200
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; a ;Ii s 1 "Í o
•n91H• +In•gr nn•IHhaÜ •=••l• aI BUIn=

1, (;:[!tCUb .LIV::11

PorneQeaore s

Encargos Sociais à pg+

Impostos 3/'VerIa as à pg:

20 , 162 , 158

56513.514
3ü2 . J’ 74 28 ,03:1 , 3/lb

26 ,033 , 346rE orr xl, Da PÁS s :[vc

Deaons€1. ação do r&triaônio Ljquido :
.\::IYC) , e 3 , , , , , , 6 , + B 6 8 g + p

.-) PAS=;173 , , , , , , , , , , , ,
Í.!.'L’?!tllliCifit.) :L 1\ 3tJ:11.’'O , , , 9 n

(

432 , 050 , 200

25 ,038 , 346

456 ,011 ,854

CL_{{}=[ 1,. 1 ;t=1::::.',; _\ transferência aos bons ãeocritos na

cláusula anterior cr;r,atélera-se efetiv’lda ne=t 1 dlba., devendo

no pra.ao dc 30 ( trinta) ãi28 seren tomadas pr'oviã8ncl3.s para 2
•\dÜ

rejularizrç rc Junto . loa (1r,3aos competentes ,

S único: “2l_tento \s ob_ri..:açdes c rec?o: 1=:2',)i 1'lã:aes, vt3et?, as re
gras con8tant;es do Protocolo de Çisao .

C:CÃO:T; 1' \ 373:'i:_1: A resT)on_sabilidaãe dos sÓcIos 6 lin:ItaqnH

da à iu=ort,Saci: total ao capital social, nos -b8ri iios do arbi.go
da lei 3 ,708 de 10 de janeiro de 1919

CLÃU3CL-I ;;_?III,;=L& Às de libe:'açÓe8 cool'1l8, ainda que in

pliquen ei. 1 a:. Le i.1,13en catILratu:1l8, sÓ poderão ser bOm~Idas por
sÓcios c]!ÃO r'oprticcn'bu:il a autoria übsol.H 1;= do capital soc:i-a 11

conBo:rn-Lc: a ftrcularde daíferida pelo c'.rüi, JO 82 - : 1 29 do deere.-
te–lei 57.6)1 ão 19 ôe 3aneiro de 1966 ,/

4
CL:'J.iSE,1_, c/l.[..7.L: .-LS quo'b.as da sc)ciedüde são indivàsÍ-

vols, e não poderão ser transferidas ou alienadas à qualquer
tf BL1.Is à tercei=c.= : sci:: o consen-LiL',ea-l;o tIn'ar1.icro dos cefllaIs sÓ-

clos, c-ii>cuão b estao o direito de prererêucta, na ao,uisicào 1la

ppc ptJ l'c:ao de BU.as quo'üc2s ,

.’;!J-!jJSTJTl;L ;:C/!'T-L:; O sócio one ,.Ieee iar t:::'.r:':ferIr si„.as otro
=lb+•

bag ? dever.: no 3:L:Fic3i' :>of esc3Fito 5. sociedl3.ao 9 /’ i.r;crit:=1,nao,eo

pl-eça 7 p!"'lzo e fOI:ua tlc paS2aeRto t par.2 que 96 aci lais séc toa
exerçau ou ronu!!ciom ao ülreito de prefergncir, o que deverão
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fazê-lo den bro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da da-
ta do recebimento da notificação , ou enI maior prazo , à crit;é-
rio do 8Ócio alienar1l;e , Decorrido esse prazo, sem que seja e-
xercido o direito de preferência! as Quotas poderão ser IIvre--
mente transfer :L das a

CIÁUSULA D:Êc:nil.48 .1 sociedade será administrada por um

sócio-gerente, ao qual co©peüe9 privativa e individualaente o

uso da firma, sua representação ativa e passiva, judicial e ex
lira-' judicial, sendo--lhe en Bre Santo vedado aeu emprego, sob qual
quer pretex+o ou modalidade, em opera,,aes ou negócl08 estra-
nhos ao objeto social, éspecialme tIte a prestação de avais, en-
dossos ou cauçÔes de favor,

CLÁUSUIA DÉCImA PRI1:aE:ERA: Pelos serviços Que pres Baron

à sociedade, perceberão os sócios à tíbulo de prÓ.-..labore, quan
tia nerIsal fixada em comum acordo até os limites de deduç;:o
fiscal previstos na legislação do luposto de Renda, o qual se-
rá levado à débito da conta de Despesas Gerais ,

CLáUSULA DIC:DEA SEC}UR:DA: Fica invos§ido das funç8es de

gerente da sociedade o sócio ÀLcaJ LUIZ GtrÉRR:\, ao qual é dis-.
pensado a prestação de caução ,

CLÁüsub:t DÉclial TERCEIRA: O ano 8ccia.1 coincldirá com

o ano civil, devendo à 31 de dezembro de cada ano ser levanta-
do o Balanço Geral da socIedade ? obedecendo-se as prescriçãeo
:LegaIs e técnicas pertinentes à matérIa , Os resultados apura.-.

dos 8erão atÊibuÍdos a06 6ócios na proporção de suas quotas,
podendo os Lucros sereu ãlstribuÍél.os ou ficarer11 em reservas na
sociedade ,

8/

CLXu:JUL- 1 DE:cii:a ucIAliUaL: O falecimento de qualquer sÓ.-.

cio não dissolverá necessariamente a sociedade, ficando os her
'3eiros e 6L,.ce8soros sub-rogüdos noa direitos e obri8aç8es ao

’'de cujus't , podendo nela :fazerem-se representar en.quanto indà.-
viso o quinhão respectivo, por um dentre e:Leg devidamente ore-...

dencirdo pelos demais .

0 pfineipo ; \puIra'doa el 11 Balanço Geral especial na data do fa-.
leciuento, os havores do sócio falecido sei'ão paS,'>s em 10( dez)
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parcelas men8ai6 iguais, vencendo.-se a prtmeira 30 (trinta)dias
após a apresentaçao à sociedade da autorização judicial Que

permita formalizar-se a operação, incluindo-,se os requi8itos
perante o regIstro do comércio .
§ segundo: 1'*ica entre+antio facultaõ.o mediante consenso urlârIIne
entre os sÓcIos e herdeIros outras colrdiç aes de pa Ernento, aeg
de que não afete tl a SItuação econÔmIco-financeira da empresa ,
5 terceiro : F:ediarlte acordo com os sócios sl3pérs8ites, os her--
ãeiros poderão ingressar na sociedade, ca60 nao haja i©petlineR
to legal q_uanto à capacidade jurídica dos mesmos .'\#

E, por ass1 ia estarem, justos e con-bratados, lavra.u, da
tau e assinau o presente Instrumento em 4(quatro ) vIa,8 de 1-
gual te8r e forma, 5untanente com duas bestemurlhas, obrigando-
se por sÍ e seus herãeir03 à cuuprí-lo em todos os seus têruog+

:Dois Vizinhos(PR) , 30 ae junho de 1985

rh=

aHib

ERIC IUIZ Tim ÍFJiRã

7;ALDI:{ 'c;isco c,UmRACOS TÁ

=}{8
/'LION,A\TO!?.Q l- AS

P f T; }',;iiIcoe
:,1;.-.:')

11:ai:8+et

!©orrstração do Uso da Ftraa
,(Céàe'

:cube.s i,[pDAVALE DO IGUAÇU

ÂLCBRJ IIu:[Z

_\yT€4@{re

.(>

{3BCOLN C. _i-.„t> ! :: bOO13&
/TUR J!!}{Ay it?' 1 51)O

"'\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU PR.

Senhor (a),

Da: Secretaria Munic. De Planejamento e Finanças
Ao: Departamento de Contabilidade
Senhor (a),

Solicite informar disponibilidade de dotação orçamentária para manutenção e revisão da Spin Premier
RHM-2D04.

GM
Martha;Mr ianc neider

Secretária IMunic. De Planejamento e Finanças.
Letme

Do: Departamento de Contabilidade
Ao: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Existe disponibilidade orçamentária na seguinte dotação:

07 Secretaria Municipal de Saúde
001 Fundo de Saúde
10.301 .0008-201 9 Atenção Básica
33.90.30.00.00 Material de Consumo
33.90.39.00.00 Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Em,La \ZJ2022

Departi idade

formalidades legais. Encaminho
ia Jurídica.83 \s 1

Autorizo. cumpridas as

Ü
%–G–miT––miT,
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Solicitação 286/2022

Solicitação
f."iITero

286
Solicitante
:o:lga NaTe

Pág ina1

bpc>

Contratação de Serviço
EMtieb em

20/1 2/2022
Processo Gerado
Núaero

577/2022

QuantldaIe de itens

1

603-3
Local

7001

Órgão
07 SECREIARA DE SAÚDE
Forma de pagamento
;.escdção

30 DIAS APOS A EMiSSÃO DA NOTA FISCAL
Entrega
L;xal

Av. Residente Kennedy,120, centro cidade EX)is Vizinhos-R.

GILIVbqR GH}ZZI

Secretaria de Saude

Uno

Depósito bancário

Prazo

1 [las

Descriçãó:
P.MO DE REFERÊNCIA

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
'.nutenção e revisão Snin Prernier placa RUM-2D04 , o qual foi adquirido pela administração através de
ocesso llcitat;ório, veículo novo .
- JUSTIFICATIVA :

,nsiderando que o veiculo para qual se destina o serviço em questão se encontra dentro do perIodo
-;e garantIa do fabricante, e que para a manutenção dessa garantia há a necessidade que as revisões
:i3riódicas sejam realizadas por representante da mesma marca original .

'nsiderando que a empresa Vale do Iguaçu é a representante da marca, sendo a mesma ganhadora do
ert:ame, a contratação de forma qualificada e continuada, tem o intuito de manter os bens públicos

'-Fl perfeitas condições de uso e com maior tempo de durabilidade, mantendo a conservação e a
’. '.nutenção adequada da frota do município .

Jnsideranclo que em cada tempo previsto sendo correto para o bom andamento das atividades continuas
a revisão e manutenção, torna-se essencial para os serviços forma continuada e imprescindíveis à

-; Iministração para regular o desempenho sendo por tanto, para atender recomendação do manual do
IE'r icant;e
.nsideranclo manter o veIculo em perfeitas condições de conservação, uso e segurança, objetivando o
endimento das necessidades operacionais relativa são transporte de servidores e paciente do

Áepar'tamento da saúde;
':.-'nsidelando, manter o devido :ela pelo ben público, cuidando de sua conservação Integridade, para
prevenir danos maiores e gastos desnecessários com manutenções corretivas . Foi reali lado o e2came do
"llculo verificando alguma manutenção corretIvas para a condições de funcionamento, cujos serviços a

-" '+rem prestados pela contratada contribuirão para manter a frota veicular desta Sede em perfeitas
)ndições de uso e conservando o bem público, que é uma obrigação do agente público .

!emais/ a Lei 8.666/93 em seu art . 24 inciso 11, prevê a contratação direta através de dispensa em

’ ' zac de pequeno valor/ para andamento da máquina pública e evitar o excesso de formalismo, o que se
lstifica a presente aquisição .
CRITÉRIOS OZ JULGÀMENTO,

::spensa de licitação

- DOCui=iEnTos DE QUÀLrrrcÀÇÀo TÉCniCÀ 8 SOLiCIT_açÃO D8 .qMOSTRÂ ou PRosp=CTO,
– Não Há

- LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

’ Plesidente Kennedy, 120, centro cidade Dois vi:l1)hos-pr .
- CROnOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNciA:

nício do serviço imediato após a contratação .

- OBTENÇÃO DO PREÇO:

'-le do Iguaçu Veículos LTDA - R$ 764 , 94 .

- flscallzação e o acompanhamento da ezecução do contrato, será efetuado pelo Servidor do
epartantento de Transporte GILMAR GHIzzI cujo CPF n'’ 904 , 916, 109-04 e Telefone ( 46) 3572-8014 a fimmi;mmFã=sTI

- FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO :
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dele dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo .

fiscalização de que trata este item não ezclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda
:e result.'.em de condIções técnicas, vícios redibit6rios ou emprego de material inadequado ou de
!al idade inferior , e , na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de
us agentes e prepostos .

Pêgina2

DÀDOS DÀ SOLICITê.ÇÃO:
Data de envio do termo 12/12/2022
Departamento de Transporte
Nome do elaborador deste Termo de Referência : Gilmar Ghizzl
Telefone para Contato : ( 46) 3572-8000
Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicitação .

La - ÀÜTORrZÀÇÃO
Cruzeiro do Iguaçu , 12 de dezembro de 2022.

LMAR GHIZZI
Diretor do Departamento de

Controle de Veículos e Almoxarifado

Jusal icatha:

>nsiderando que o veículo para qual se destina o serviço em questão se encontra dentlo do perIodo
1 garantia do fabricante, e que para a manutenção dessa garantia há a necessidade que as revisões
-:.riódlcas sejam realizadas por representante da mesma marca otigina=1. .
nsiderando que a empresa Vale do Iguaçu é a representante da marca, sendo a mesma ganhadola do

. 3rl_ame, a contratação de forma qualificada e continuada, tem o intuito de manter os bens públicos
.t perfeitas condições de uso e com maior tempo de durabilidade, mantendo a conservação e a

: !nuterIçãO adequada da frota do município .
,nsiderando que em cada tempo previsto sendo correto para o bom andamento das atividades conti.nuas

, revisão e manutenção, torna-se essencial para os serviços forma continuada e imprescincllveis â
'!ministração para regular o desempenho sendo por tanto, para atender recomendação do manual do
br icant e

nsiderando manter o veículo em perfeitas condições de conservação, uso e segurança, objetivando o
endimento das necessidades operacionais relativa são transporte de servidores e paciente do

epartamento da saúde ;

nsiderando, manter o devido zelo pelo bem público, cuidando de sua conservação integridade, para
i,:evenir danos maiores e gastos desnecessários com manutenções corretivas . Foi realizado o exame do
eículo verificando alguma manutenção corretivas para a condições de funcionamento, cujos serviços a
’-rem prestados pela contratada contribuirão para manter a frota veicular desta Sede em perfeitas
ndições de uso e conservando o bem público, que é uma obrigação do agente público .

gf

Código Nc>lm Unidade Quantidade

046192 Manutenção e revisão Spin Premier placa RH W2D04. o qual foi adquirido UNiD 1l00

Manutenção e revisão Spin Premier placa RHM-2D04, o qual foi adquirido pela administração
através de processo licitatório. veículo novo.

UnItário

764.94

Valor

764.94

TOTM 764,94

c'mt' iii;=MEiETÃTmt=;;;mm
2Q/12n022 13:00:16
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44 @00022

PARECER JURÍDICO n'’. 025/2022 – Dispensa de Licitação

Da: Procuradora Jurídica

Ao Sr. Prefeito Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao Sr. Presidente de Comissão de Licitação do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Assunto: Dispensa de Licitação, que tem como objeto
manutenção e revisão do veículo Spin Premier placa RHM-2D04.

RELATÓRIO

Nos foi solicitado para análise e posterior parecer jurídico quanto
a possibilidade de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, da Lei n'. 8.666/93,

manutenção e revisão do veículo Spin Premier placa RHM-2D04.

Sendo que após a análise e estudada a matéria correlata, passo
a opinar, posicionando no seguinte sentido:

Em análise a presente solicitação, verifica-se ser possível a

dispensa de licitação para o fim, com respaldo no disposto no inciso XVII do artigo 24
da lei 8.666/93, desde que não atinja o valor global superior a R$ 17.600,00 (dezessete
mil e seiscentos reais), de acordo com o Decreto Federal 9.412/2018 que alterou os
valores estabelecidos nos incisos l e II do caput do artigo 23 e Nota Técnica do TCE/PR,
senão vejamos o dispositivo legal:

Art. 24. É dispensáveí a licitação:

XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem
nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de
equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao
fornecedor original desses equipamentos, quando tal
condição de exclusividade for indispensável para a vigência
da garantia.

(. .)

DECRETO N' 9.472. DE 18 DE JUNHO DE 2018

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ihe confere o art. 84, caput, inciso

IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 120 da Lei nt> 8.6661 de 21 de junho de

DECRETA:

1 - para obras e serviços de engenharia:

1993

AR. 1'’ Os vaiares estabelecidos nos incisas l e Il do caput do art. 23 da Lei n' 8.666. de 21 de
junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

\
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a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 {três milhões e trezentos mil reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 {três milhões e trezentos mil reais); e
11 . para compras e serviços não incluídas no inciso 1:

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000.00 (um milhão. quatrocentos e trinta mil

reais); e

c} na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 {um milhão, quatrocentos e trinta mil
reais)

Art, 2'’ Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.
Brasilia. 18 de junho de 2018; 197a da Independência e 730' da República

Neste sentido, temos que é possível a dispensa de licitação nos
termos do artigo 24 e 26 da lei 8.666/93, em razão do valor.

Contudo, entendemos que deve preceder de pesquisa de preço
e ou de mercado, comprovando que se está contratando pela melhor proposta
apresentada, pois a Administração Pública Municipal sempre deve privar pela
economia financeira na busca do melhor preço.

De outra banda, se o valor dos produtos/serviços a serem
adquiridos superarem o disposto no limite de 10% previsto inciso II do artigo 24 da Lei

8.666/93 (R$ 17.600,00), o procedimento deverá ser de licitação na modalidade de
Pregão Presencial.

Outrossim, ressalvamos que no caso em tela deve se dar
preferência para micro e pequenas empresas na contratação, contudo deve prevalecer
o princípio da economicidade, tanto que o artigo 49, inciso IV, da LC 123, recomenda-
se que preferencialmente nas dispensas fundadas nos artigos 24, incisos l e 11

(compras de pequeno valor) as contratações sejam preferencialmente feitas com as
micro e pequenas empresas e não exclusivamente.

De igual turno, deve ser observado a eventual existência de

dispensa do mesmo objeto no mesmo exercício financeiro, o que vedaria nova
dispensa neste sentido, nos termos do artigo 24, 11, parte final1 da Lei 8.666/93.

No entanto, sendo certo que a licitação busca selecionar a oferta
que melhor atenda ao interesse público1 sendo também certo que se constitui numa
forma de assegurar o princípio da igualdade, assegurando a todos os indivíduos

interessados em contratar com o poder público a chance de competirem em igualdade
de condições e visando selecionar a oferta que mais atenda o interesse público e os
prlncípios da Lei de Licitações, bem como da Constituição Federal, neste caso, poderia
também ser efetuada a licitação na modalidade pregão, ficando a critério do gestor em

razão da urgência na aquisição dos bens e ou na realização dos serviços.
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O CASO CONCRETO

Levando-se em consideração os documentos que instruem o

presente procedimento, e aqueles que são necessários em todos e quaisquer
procedimentos licitatórios, passa a analisá-Ios, objetivamente:

(i) Modalidade: o caso concreto enquadra-se na hipótese prevista

no art. 24, inc. II, da Lei n. o 8.666/93, observadas as alterações dadas pelo Decreto
Federal n'). 9.412/2018, que estabeleceu valores atualizados para fins de

enquadramento das modalidades previstas no art. 23. No caso, realizando-se

interpretação sistêmica das normas gerais dos processos de licitações e contratos,

conclui-se que as contratações diretas mediante dispensa em razão do valor ajustam-
se ao patamar máximo atual de R$ 17.600,00. Assim, os custos da Administração com

o procedimento licitatório não compensam o gasto com a contratação; ainda, justifica-
se a dispensa de licitação para o fim, com respaldo no disposto no inciso XVII do artigo
24 da lei 8.666/93.

(ii) Justificativa da Quantidade: no Termo de Referência foi
justificada a necessidade dos serviços, tendo em vista que o veículo se encontra dentro

do prazo de garantia, e para manutenção dessa garantia, há necessidade de fazer as
revisões periódicas;

(iii) Justificativa de Preço: ao Termo de Referência foi anexado o
seguinte orçamento: Vale do Iguaçu Veículos Ltda (R$ 764,94), justificando a utilização
de apenas um orçamento, pois é a única empresa representante da marca na região
do Município de Cruzeiro do Iguaçu – PR, e a revisão só pode ser feita em

concessionária credenciada da respectiva marca do veículo. Salienta-se que fica
excluída da análise deste parecer a verificação da compatibilidade dos preços fixados
no Termo de Referência com os de mercado, já que estes são objeto de pesquisa e
valoração exclusiva do setor técnico competente solicitante da contratação;

(iv) Parecer Contábil: a Secretaria Municipal de Finanças exarou

parecer no qual atesta a disponibilidade de orçamento. O parecer contábil constitui

exigência prescrita nos artigos 212 e 216f S 6''1 ambos da Constituição de 1988.

CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica Municipal OPINA
_pel? viabilidade da contratação direta, via dispensa 1 da empresa VALE DO IGUAçu
VEICULOS LTDA, para realizar manutenção e revisão do veículo Spin Premier placa
RHM-2D04, de início imediatol ao custo máximo de R$ 764,94 (setecentos e sessenta
e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Este é nosso entendimento jurídico.
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É o parecer, de cunho meramente opinativo, que submeto a
Apreciação Superior.

20 de dezembro de 2022.

OAB/PR 59.899
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OI--talhes processo licitatório
Il formações Geral

EntIdade Executam MUNiCÍpIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

AnoK 2022

licitação/di5perl$a/ínexlgibilidade+ 58

Modalidade’ Processo Dispensa

Número edital/processo' 268

Recursos provenientes de organisrnos internacionaiq/muI tilateraiF de crédi.t
Instituição Financeira

Contrato de Empréstimo

!

1

1

D9scriçao Resumida do Objeto* Manutenção e revisão Spin Premier plan RHM-2DC>4, o qual foi adquirida pela

administração através de processo Hdtatório, veÍCUID novo.

Dotago Orçamentáriaf 0700110301000820 183390390000

1 : eço máximo/Referência de preço - 764 94

R$+

Data Publicação Termo ratificação 20/12/2022

Data de Lançamento do Edit31

Data da Abertura das Propostas

Há itens exclusivos para EPP/ME?

Há cob de parüdpação para EPP/NE?

Tretaqe de abIn com uigência de subcontntação de EPP/ME?

Há prioridade para aquisições de micíoemprem5 regionais ou locais?

Data Cancelamento

V
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V

Percentual de participação: :;):b;;
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CPF: 6966554979 (bg CM)

https://sewicos.tce.PF.gov.br/FCEPR/Municipal/amI/DetalhesProcessoCompra.aspx 1/1
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CRUZEIRO DO IGyA(,ru
un trevo 7 gu no

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 058/2022

Ref. Normativa: Lei a' 8.666/93, de 21.06.1993, publicada no D.O.U. de 22.06.1993 e
entes alterações
O ANTB

MunicipalPrefeitura de

Cruzeiro do Iguaçu.

2. DATA DA
EMISSÃO
20/ 12/2022

3. ENQUADRI
8.666/93

4. PROCESSO
NO

058/2022
Artigo 24, Inciso II

5. OBJETO 6. INSTRUMENTO
Manutenção e revisão Spin Premier placa RHM-2D04, o qual foi EMITIR
adquirido pela administração através de processo licitatório, ( X ) S/ INSTRUMENTO

1 veículo novo. 1 ( ) CONTRATO

A

7.FORNECEDOR 1 8. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 1 9.INFdRMAÇÃO
VALE DO IGUAÇU VnICubOS l ( x ) FGTS ( x ) l coMPLnMnNTAR

lbJ1iB 7 2 o :r9 J1 A : A / n 1 o 1 » 7 R : 11) e 1fÓ A RCNPJ: 78.912.656/0001-78 !( X ) TRABALHISTA
1 ( X ) CADASTRADO 1 ESTADUAL
1 ( ) NÃO CADASTRADO 1 ( X ) MUNICIPAL

10. JUSTIFICATIVA PARA DISPBNSA DA LICITAÇÃO:
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, OBJETO DESTE PROCESSO É DISPENSÁVEL DE
LICITAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N' 8.666/93
E SUAS ALTERA(,'ÕES POSTERIORES, POR NÃO ATINGIR O LIMITE PARA LICITA(,'ÃO.
mmo–iiI eo

I encontra dentro do período de garantia do fabricante, e que para a manutenção dessa garantia
há a necessidade que as revisões periódicas sejam realizadas por representante da mesma
marca original
Considerando que a empresa Vale do Iguaçu é a representante da marca, sendo a mesma
ganhadora do certame, a contratação de forma qualificada e continuada, tem o intuito de
manter os bens públicos em perfeitas condições de uso e com maior tempo de durabilidade,
mantendo a conservação e a manutenção adequada da frota do município.
Considerando que em cada tempo previsto sendo correto para o bom andamento das atividades
continuas a revisão e manutenção, torna-se essencial para os serviços forma continuada el
imprescindíveis à administração para regular o desempenho sendo por tanto, para atender
recomendação do manual do Fabricante;
Considerando manter o veículo em perfeitas condições de conservação, uso e segurança,
objetivando o atendimento das necessidades operacionais relativa são transporte de servidores e
paciente do departamento da saúde;
Considerando, manter o devido zelo pelo bem público, cuidando de sua conservação
inte#dade, para prevenir danos maiores e gastos desnecessários com manutenções corretivas.
Foi realizado o exame do veículo verificando alguma manutenção corretivas para a condições de
funcionamento, cujos serviços a serem prestados pela contratada contribuirão para manter a
frota veicular desta Sede em perfeitas condições de uso e conservando o bem público? que é
uma obrigação do agente público.
Ademais, a Ini 8.666/93 em seu art. 2“ inciso II, prevê a contratação direta através de dispensa
em razão de pequeno valor, para andamento da máquina pública e evitar o excesso de

CPF

formalismo, o que se justifica a presente aquisição.

(

( x ) Nada consta.

) RG e

13. DOTAÇÃO
33.90.39.00.00 Outros serviços a pessoa Jurídica.
14, 15. Descrição do Objeto, 27,
Quant. Preço

Unitário

17, Total 18
BASE

mTiri3
CONDIÇÕES
DE
PAGAMENTO

6Emix4*miÕ==98]E

e-mail:cruzeiro@wln.com.br
iii t

http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br
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Município de Cruzeiro do Iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ 95.589.230/000144

CONFORME ANEXO 1 764,94 20/ 12/2022

30 dias apa a20/ 12/2022
emissão daR$:764,94.(setecentos e sessenta e qiatro reais e noventa e
nota fiscaluatro centavos

0QDO DA21P20.FO:
E/OU PRAZO DE FORNECIMENTO/ENTREGACONTRATADO

VALE DO IGUAÇU VEICULOS LTDA
CNPJ: 78.912.656/0001-78

CONFORME SOLICITADO
22
De acordo conforme Parecer Anexo.

DATA: 20/12/2022 MARCELO J.FERREIRA SOARES -
Presidente da Comissão

mNÁl,ISE ÁREA JURÍDICA
Parecer: em anexo.

DATA:20/ 12/ 2022
1 24. PROCESSO

KARINA MAIER OAB/PR: 59.899
0

( ) CONCLUÍDO
( ) CANCELADO

Ratiücamos o presente pleito,
Cont-atação, dispensada a

hcordando coin a

DATA: 20/ 12/2022
ANTÔNIO GELHEN
Prefeito Municipal
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DECISÃO

Trata-se em síntese, de procedimento de dispensa para revisão e
manutenção da SPIN Premier placa RHM-2D04.

Valor estimado da contratação de R§764,94.

Nos termos do art.24, inciso,XVllda Lei 8.666/93, foi opinado pela

possibilidade do procedimento, conforme parecer jurídico.

Dotação orçamentária fornecida pela Secretaria de Finanças e

Contabilidade.

Assim eu, LEONIR ANTONIO GELHEN, prefeito de Cruzeiro do

Iguaçu/PRhomologo este procedimento de dispensa de licitação058/2022.

Cruzeiro do Iguaçu, 20de novembro de 2022.

LEOEIELfIVã?V+OggMk%Br
607392749531} WTFbqFm:IHb

LEONIR ANTOHTÕB'ÉCHEN

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

EXTRATO DE DISPENSA N' 058/2022

CONTRATO DE

DE CRUZEIRO DO IGUAÇU. DiSPENSA N' 058/2322l,IUb
PARTES:

VEICULOS LTDA . CNPJ: 78.9126S6.'OOOI.78VALe DO
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