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OBJETO

Contratação de empresa especializada em conserto e fornecimento de peças para Volksumgen – GoI IO GIV
flex 201 {_20121 co;lfor.me éondições/ quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento.

Valor total: R$: 16.847,28 (Dezesseis mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos3.

DATA DA SESSÃO pÚBLiCA 23/01/2023

Avenida 13 de maio - 906 – Centro – CEP 85598-000

CNPJ n'95.589.230/0001-44/ e-maB: licitacaocruzeirodoiguacuq022égmail.coa: - Telefone: (46) 3572-8018
Página 1
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E-mail: cruzeiro@wIn.com.br - Fones/Fax: (46) 3572-8000 / 3572-.8001
Av. 13 de Maio, 906 - 85598-000 - Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/000141

PORTARIA N' 5889/2022

SÚMULA: Designa Pregoeüo e a Comissão de Apoio para a
realização de licitações, na modalidade de
Pregão promovidas pelo Município de Cruzeiro
do Iguaçu - Estado do Paraná.

iL:

LEONR ANTÔNIO GELMN, PREFEITO MUNICIPAL
!DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, em
consonância com o que dispõe a Legislação em vigor.

RESOLVE:
eiiHiHi•B

Art.1'’ - Designar os funcionários abaixo referidos para, sob a
IPresidência do Primeiro, integrarem pelo prazo de um (01) ano a contar da publicação deste ato, a

COMISSÃO DE APOIO DE LICITAÇÕES desta Prefeitura:

SIRLEI DA ROCHA - 1’ Pregoeira
KELLI MORESQUI - 2'' Pregoeira
MARTA DE LOURDES A. VIEIRA - Equipe de Apoio
FRANCISCO TREViSAN - Equipe de Apoio
MARCELO J. FERREIRA SOARES - Equipe de Apoio

Art. 2'’ - Revogadas as disposições em contrário e, em especial

ja Portada nQ 5493/2022 de 17/01/2022, a presente Portaria entrará em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito IMunicipal de Cruzeiro do Iguaçu -
Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de outubro do
ano de dois mil e vinte A dois

PREFEITO

IRegisü9 amI

Lg {LCENMfE:
IC. MIN.IDA

ms $1LVA
MRAÇÃO

L



080002

PREFErFURA MUNiCipAL DE CRUZEiRO DO iGUAÇu-pR
CCC: 95.589.230/000144 - administramo@cruzeindotguacu.pr.gov,br- Av, 13 de Maio . 906

Fone: (46) 5724000 - CEp: 85.598400 - CIUzeiro do Iguaçu/PR

Secretaria Municipal de Administração

TBRM© DE RBFERÊNCIA

1 - BSPECIFICAÇÃO DO OBJBTO:

O objeto do presente termo é a realização de licitação para contratação de empresa
especializada em conserto e fornecimento de peças para Volkswagen – Gol 1.0 GIV flex
2011-2012, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste
instlrrmento .

2 - JU§TXFicATrvA:

O veículo da frota municipal Gol 1.O GIV flex 2011-2012, encontra-se danificado devido
que o mesmo sofreu um acidente no deslocamento na linha Divisor na data
04/ 11/2022, sendo assim faz necessário devido que a Secretaria de educação precisa
do veículo para o bom funcionamento da frota e no deslocamento de alunos da rede
Municipal.

Em face de inexistirern nos quadros atuais da Administração Pública servidores com as
habilidades para execução das atividades de concertos dos veículos do Município
considerando também, que tais atividades não constituem objeto .da instituição, a
alternativa da contratação direta se traduz em otimIzação desses serviços.

Considerando, manter o devido zelo pelo bem público, cuidando de sua conservação
integridade, para prevenir danos maiores.

Considerando ainda manter o veículo em perfeitas condições de conservação, uso e
seWrança, objetivando o atendimento das necessidades operacionais relativa são
transporte de alunos no departamento da educação;

3 - CRiTÉRios DB ,rULGAMBNTo:

Justi 6ca-se a solicitação do julgamento POR LOTE.

4 - DOCUMBNTOS DB QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a SOLICITAÇÃO DB AMOSTRA OU
PROSPECTO:

N.A

5 - LOCAL B FORMA Da ©NTRBGA/WBcuÇÃc):

Os serviços desta licitação, deverão ser efetuados sem ônus
Administração Municipal de acordo com as solicitações da AdmInistração.

para a

6 - CmC>NC>GRÂMÂ / PRÂzc> :i)8 nWT®nGÂ ® viGÊwcÉA,

Os matefi eis e serviços de manutenção básica dos veículos deverão ser enüegNes no
praz? W}mo de cinco (15> dias após a emissão da requisição da ordem de ;ompra2
se©lindo rigorosamente as quantidades solicitadas. '

/c/

9s 1}fns _se:ão recebidos provisoriamente pelo responsável do acompaMwnento e
üscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua. cod)nn Idade com
as espec{íifações constantes neste termo de referência e na proposta2 podendo eles
serel:1 r9jeitad?s,_no todf) ou em parte2 quando em desacordo com as especificações

:::!!a:::::11:3 1 F:oe1: #11; p E=;1 ip4:â 1 :e!:nsfa : ecT==1r:::3 l :sr 8: 5:1aã:

1
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PREFEITURA MUNICiPAL DE CRUZEiRO DO IGUAÇU-PR

CCC: 95.589.230/0001-A - administracao@wzeiradaiguacu.pr.gov.br- Av. 13 de Maio - 906
Fone: (46) 5724aaa - CEP: 85.5984aa - Cruzeiro do Iguaçu/PR

Secretaria Municipal de Administração

7- OBRIGAÇÕBS:

- DA CONTRATADA:
- 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:
- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especiâcações, prazo e

local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e
prazo de garantia ou validade;
- 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 no 8.078, de 1990);
- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovação;
- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualilicação exigidas na licitação.
DO CONTRATANTE:
- Receber o objeto no pràzo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- Veriâcar rninuciosainente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com a$ especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou üregHIMdades
verificadas no objeto fornecido, para que seja subsütuído, reparado ou corrigido;
- Acompanhar e âsçalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/sewidor especialmente designado;
- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos:
A Administração não responderá por quaisquer colnpromissos assumidos pela
Contratada com terceiros J ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato2 bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordà;ados.

8 - ©BT®NÇÃ© DO rR®Ç©

L©T© 01

item Descrição 1

1 ts;iaCAPO DIANTEIRO

2. P
FAROL LADO ESQUERDO

1 ml
Unid
Unid

UnidE

6.
7.
8.
9.

T
WCHOQUE TR
Lr
®MINAl

Unid
Uni7
Unid
Unid

2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR
CCC: 95.589.230/0001«H – administracao@cn lzeirodoiguacu.pcgov.br- Av. 13 de Maio - 906

Fone: (46) 5724000 - CEP: 85.598400 - Cruzeiro do iguaçu/PR

Secretaria Municipal de Administração

10 LAT
11 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA
12 EIXO TRASEIRO
13 PORTA LADO ESQUERDO

014
ALU\115 0
GEO: 11:1JA

CAMBAGEM17
18 MA’ DE PI

MÃO DE OBRA19

Unid
Unid
Unid
UniC
UniC
Unic
Unid
Unid
Unid
Unid

9 - FISCALIZAÇÃO B AC©MPANHAMBNTO DA WECUÇÃ©:

A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado
pelo Servidor do Departamento de Transporte GILMAR GHIZZI, cujo CPF n'’
904,916,109-04 e Telefone (46) 3572-8014 a 8m de veriücar 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 de
material inadequ4do ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na
responsabilidade da adrnínistração e de seus agentes e prepostos.

10 - DADOS DA gOLICXTAÇÃ©:

– Data de envio do termo: 02/01/2023.

– Departamento de Transporte

– Nome do elaborador deste Termo de Referência: Gilmar Ghizà

– Telefone para Contato: (46) 35728000

– Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à soücitação;

11 - AUTORIZAÇÃO

CIUzeiro do Iguaçu, 02 de janeiro de 2023.

GILMAR GHIZZI

Diretor do Departamento de
Controle de Veículos

3
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ANEXOS

ANEXO 1 - Orçamentos

ANEXO I – OR(,'AMENTOS
' Item 1 Descrição

8.

9

10

11

12

1 3

14

15

16

17

18

19

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$: 16.847,28

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

nl 2 10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR.

Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aquisição dos referidos ingressos.

CAPO DIANTEIRO

PAINEL FRONTAL

FAROL LADO ESQUERDO
1 FAROL LADO DIREITO

PARACHOQUE DIANTEIRO

PARABRISA DIANTEIRO DEGRADE COLADO
PARACHOQUE TRASEIRO
FOLHA/CHAPA
TRASEIRO

LATERAL LADO DIREITO 1

LAMINA DO PARACHOQUE TRASEIRO
A
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA
EIXO TRASEIRO
PORTA LADO ESQUERDO
A
ALINHAMENTO
GEOMETRIA
CAMBAGEM
MATERIAL DE PINTURA
MÃO DE OBK4

í2

8@

Ii
1.200,00

@
no

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

620,00

390,00

390,00

435,00

1 . 1 90,00

4 1 9,00

1.130,00

198,00

650,00

400,00

400,00

450,00

1.200,00

450,00

1.2 1 0,00

2 1 0,00

TVatii
Unitário

Qtd Unid Valor Total

Unid

Unid

Unid
Unid

Unid

Unid
Unid

1.546,48

656.67

396.67

396,67

478,33m
687,49

Unid
1 . 1 80,00 1 . 1 80,00

Unid
UnId
Un'd
Unic
Un-c
Unic
Un'd
Un d
Un.d
Unic
Unic

219,33mmmmomom
115.00

m6
2. 124.00m

mI

ã©&3ãá
2.339,43

700,00

400,00

400,00

550,00

1 . 100,oo

1 . 1 93,47

1.200,00

250,00

3

3

j

3

3

3

3

3

1.546.48

656.67

396,67

396,67

478,33
1 . 1 63,33

m4

219,33m
mi

1.079,33mo
mo
mo
115,00
m6

2.124,00m

m
Jl:

1.546,48

656,67

396,67

396,67

478,33

1.163,33

687,49

1 . 180,00

2 1 9,33

308,67
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PRE FEIT tJ FIA ' iI NiC 1 PAL DE 1:: R 02 Ei ? (:-; C O tC IIA (: ii - PR

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

230,00

1.050,00

1.050,00

1.050,00

105,00

105,00

120,00

2.000.00

4.000,00

508,93

1.200,00

1 . 1 oo,oo

1.100,oo

150,00

150,00

100,oo

2.450,00

4.072,00

1.000,oo

1.000,oo

90,00

90,00

100.oo

1 .798,00

3.500.00

1.050,00

1 .050,00

115,00

115,00

1 06,67

2. 124,00

3.857,33

Cruzeiro do Iguaçu, 05/0 1/2023

LJILIVIAI( LJ[llZZI

Diretor do Departamento de
Controle de Veículos
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

O
05.750.771 /0001-1 0

NOME EMPRESARIAL

VERZACAR CHAPEACAO LTDA 1
1

1

Ti DO EST (NOME DE FANTASIA)
VERSACAR CHAPEACAO LTDA

cÓ AE

45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

c mo TMll IH
45.20.0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-C34 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0.01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-08 - Serviços de capotaria
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veiculos automotores

1

1 1
»DIGO E D DA NATUREZA DICA

Sociedade Empresária Limitada

R RIO GRANDE DO SUL, ESQUINA COM A RUA
CONSTANTINO MEZZOMO

BRCAO

CEP

85.598-000
D
CENTRO

-úüRiFpTo
CRUZEIRO DO IGUACU

mEl;mmEa
valkiria@gerencialcontabil.com.br (46) 8403-851 0/ (46) 3572-1413

ENTE FEDERATIVO RESJ LVEL (EFR)

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

0

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nc’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/12/2022 às IG:14:40 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank



VOL}\$VyÂGEN - GOL 1 .O GiV FLEX 201 4.2042@
880008

ORÇAMENTO DE PE(,',AS E SERViÇOS

Placa
AUW4 151

Combustivei
ALCO/GASOL

Cor Chassi
BRANCA 9BWAA05W8CP076839

Quilometragern

Oficina
Verzacar Chapeação LTDA Sirlistro

Responsável
Rogerio Augusto Verza

Validade do Orçamento

CNPJ da Oficina
05.750.771/0001-10

Cliente
Cruzeiro do Iguaçu Prefeitura Municipal

Orçamento
0622 - 13/1 2n022 -
16:08:31

CPF/CNPJ do CIIente
95.589.230/0001 -44

Telefone E-mail

Dados Oficina
Verzacar Chapeação LTDA – 05.750.771/aac)l-
(46) 99932-4137 - verzacar@outlook.com
Endereço
Rua Rio Grande do Sul 625, Centro - Cruzeiro do
Iguaçu - Paraná CEP: 85598-000

PEÇAS VALOR UNITÁRIO

CAPO DIANTEiRO R$1 . 100, 00

R$620,00

R$390,00

PAINEL FRONTAL

FAROL LADO ESQUERDO

FAROL LADO DIREITO

PARACHOQUE DIANTEIRO

R

[

FOLHA/CHAPA LATERAL LADO DIREITO TRASEIRO

–[ÃúiiúÃbrpMÀéFoTO–É3has RR

LANTERNA TRASEIRA DIREITA

R$390,00

RM35,000

R$1 . 190,00

R$419,00

10

R$210,00

LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA

EiXO TRASEIRO

PORTA LADO ESQUERDO

0
ALINHAMENTO

GEOMETRIA

CAhÃBAGEKH
J

R$210,00

1 R$988,00

R$1 .000,00

R$1.000,00

R$90,00

R$90,00

R$100,00

TOTALDiPEÇAs:k3mo,oo
R$9,560,OO - 8% DE DESCONTO = R$8.790,00

1

1

L

MATERIAL DE PiNTURA

0
R$1.798,00

R$3.500.00

VALOR TOTAL $ERV IGO E PEÇAS = R$14.088,00
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@
REPÚBLICA FEDERAT VA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

25.383.193/0001.38 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
O M M CUMERLATO TRANSPORTES LTDA

qTO (NOME DE FANTASIA)

cCÓDIGO E DESCRI

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional 1
D > L

45.20.0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veiculos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórIos novos para wículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos

CÔm Z
206-2 - Sociedade Empresária litadà

LOGRm>mi5
R PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ

SAO FRANCISCO DE ASSIS
@[

M

DOIS VIZINHOS

1100

FINANCEIROQMM@GMAIL.COM

>NE

(46) 3536-1990

I (EFR)

[®RtRtBnA

05/08/2016

--1 ÇÃ(=mn[

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

Emitido no dia 15/12/2022 às 16:15:46 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank
1/1



68081

E

PLACA: AUW4151
COR: CHASSIS: 9BWAA05W8CPQ76839
}ANO: 2011/2612
'CNPJ PROPRIETARIO:
PRORtETARIO: PREFEITURA MUNiCIPAL CRUZEIRO DO }GUACU

I
1

I
7
1

1

OMM RECUPERADORA
RUA PRESIDENTE WASHINGTON LIJIZ1 999

FONE: 464536-1990
Ém6lacorno

CNPJ 25.383.193/Dom .38

-DmMÃ3-

WEIR 1 (3

A
A
mA mE
A m
mAnS 6 nR
mém k79m}
FOLHA/ CHAPA LATERAL L.DIR TRASEIRO
LAMINA PARA CHOQUE TRÀSEIRO
LANTERNA TRASEIRA L.DIR

mmMi
'ORTA L.DIR

Fo-Àl
E

e XÕrM

TOTAL DE PEÇAS

TI

SERVICO FUNILARIA/ PiNTURA
E MAO DE OBRA

0

i
SM

-wa@.&g&®wHn4§b-...

1
g

13f12/2022

RRÜíô

Tm,Tô
mo
mo
mo
-iiõ:õêmo
ma

1.210,00
210.00
230,00m

1.050.00
2

1 .050.00m
momo
mo

10.110,oo

IG.130.00
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@
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
1

1

1 ..
1

DCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO21.334.526/0001-88 03/11
CADA

[SSONI PINTURA E FUNILARIA LTDAMAI

(NOME DE FANTASIA)

REPARACAO AUTOMOTIVAISSOMA

O

45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores45.30,

E7iDITao
206-2 - Sociedade Em

LOGRADOURO

AV MEXICO

Ei

SAGRADA FAMI DOIS VIZINHOS

(46) 3536-3938

R

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2014

0

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
++++++H

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nD 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/12/2022 às 16:20:38 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

'4
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Placa
AUVp '= ISl

Oficina
Cha 3tI;ã_ e F .- 1_ ida:J. s s :r

CNPJ aa Oficín3
21 334 32-i O J:"81

Cliente

En Jcreço
Cp.JI+e +; , JC e F nl.. -= 1.1:’•' Se , ' ,L rDS 39 3 3, ' 2 : 3:4 3:€::
146) 3336393S . .:' ':: •'.13"'ss:'. 6'-. it,Ta.- c ::T'
Aver: 18 f.'.ex.i : :':1 : SeTÕ'êc= =4= : 3 - 3 : : 18’.1 FF 3; ' 33:6 '3 CLP- S5€5:'.:

1 ?6 :r\;A Rol ?EVO; A35 '. iT : i =1=A:A 3 P ; A:+ : Re: + A3Jb 11 CC F;b:: : & : + &: .\'=

0. F€ÇA3ACC'.+A L, t.IP&:-: 9 \;E IJ . 1.:S;;+b:: ': SOb AF+AL,Si

gIH;{{WP:
ITENS DO TIPO lt4PAÇIO + AREA DE IMPACTO 1

openAções aTO COOI J=

:J3Íi::='A( ; ;[1. 3.oo + E.5.CD

Cf ' o.50 : q +8 : 5

= w P 1 ii

Ll_ :.dC + 8 ; cc

i
1

! 11 1-;dE''

1

RS 1 372.OO :) 19,6\)
( 1

RS j.iSO OO 35.OO

zqf

Ç--
TIPO 'IQCA Ràl

TaTa : em Ser . : 93ea 14 eO

fc : 3 l em S,

RS 15.149.85

VOLKSWAGEN . GOL 65 1.O l.O 8V FLEX 2012\.

Chassi Qt ilomeUa9emCor
eRA'\co

Re..20rlsáve+
33655 : r
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Da: Secretaria de Planejamento e Finanças
A: Contadora

Senhora Contadora,

Solicito para informar sobre disponibilidade financeira para contratação de empresa para

conserto e fornecimento de peças para o veículo Wolkswagem Gol 1.0 GIV flex 2011-2012.

Cruzeiro do Iguaçu, 02 de janeiro de 2023.

h €(„/ 1,Cf\i

Secretário Mun. de Planejamento e Finanças

Do: Depto de Contabilidade
Ao: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Existe disponibilidade orçamentária na seguinte dotação para 2023 :

08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e EsporIes;

001 Secretaria de Educação
12.361.0009.2027 Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 Material de consumo

3.3.90.39.00.00 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica;

Em: ca/ O1 /2023

r)

Contadora

Autorizo. cumpridas as formalidades
legais. Encaminho a Assessoria
Jurídica
Em ’/2023

Fo}ãmm(.
!refeito
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Municipio de Cruzeiro do Iguaçu

Solicitação 2/2023

Solicitação
Núnero

2
Solicitante
C&fp NaTe

npc)

603-3 GILMAR GHIZZI

Local

8001 Secretaria Municipal de &lucação e Bporte
Órgão

08 S8CRrrARIA DEDDUCAÇÃO, CULTURq EnroHrEg ’
Forma de pagamenb ,
DwcdÇü

30 dias apos a emissão da nota fiscal
Entrega
Local

Os serviços desta licitação, deverão ser efetuados sem ônuq-patà.a Adrrúnistração Municipal de acordo
com as solicitações da Administração. ; ', '.“

Contratação de Serviço

Descrição:
0

O objeto do presente termo é a realização dê llcÍt;ação para contratação de empresa especializada em
conserto e fornecimento de peças para Volkswa©:n - Gol 1.0 GIV flex 2011-2012, conforme condições,
quantidade e exigências estabelecidas neste fnstFumento .

Justificativa:

O veículo cIa frota municipal Gol 1.0 GIV flex 2011-2012 ,' encontra-se danificado devido que o mesmo
sofreu um acidente no deslocamento na linha DI+isor na data 04 /11/2022, sendo assim faz necessário
devido que a Secretaria de educação precisa. do veículo para o bom funcionamento da frota e nó
deslocamento de alunos da rede Municipal.
Em face de inexistirem nos quadros atuais da Administração Pública servidores com as habdlidades
para execução das atividades de concertos dos veíç,alos do Município considerando também, que tais
atividades não constituem objeto da instituição, a alternativa da contratação direta se traduz em
Ot;iIIIi:ação desses serviços .

Considerando/ manter o devido zelo pelo bem público, cuidando dg sua conservação integridade, para
prevenir danos maiores . J

Consiclelando ainda manter o veículo em perfeitas condições de conservação, uso e segurança,
objetivando o atendimento das necessidades operacionais relativa ao transporte de alunos no
departamento da educação;

Código Nome

046196 CAPO DIANTEIRO

CAPO DIANTEIRO

046197 PAINEL FRONIAL
PAINEL FRONTAL

Unidade

UNID

UNID

UNID046198 FAROL LADO EqQUERDO

FAROL LADO ESÓUERDO

046199 FAROL LADO DIREITO

FAROL LADO DIREITO

046200 PARACHOQUE DIANTEIRÓ

UNID

UNID

+

44
é

PARACHOQUE DIANTEIRO

046201 PARABRISA DIANTEIRO DEGRADE COLADO

PARABRISA DIANTEIRO DEGRADE COLADO
046202 PARACHOQUE TRASEIRO

PARACHOQU E TRASEIRO

046203 FOLHA/CHAPA LATERAL IADO DIREll'o TRASEIRO

FOLHA/CHAPA LATERAL LADO DIREITO TRASEIRO

046204 LAMINA DO PARACHOQUE TRASEIRO

UNID

UNID

UNID

UNIDe
LÂMINA DO PARACHOQUE TRASEIRO

046205 LANTERNA TRASEIRA DIREITA

LANTERNA TRASEIRA DIREITA

046206 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA

046207 EIXO TRASEIRO

UNID

UNID

UNID
EIXO TRASEIRO

Página 1

Erütiet) em Quanbdaiedeitms

05/01/2023
Processo Gerado
Núnetv

3/2023

19

Hpa

Depósito bancário

Prazo

45 Dias

Quantidade

1 ,oo

Unitário

1.546,48

656.67

Valor
1.546,48

656.67l .oo

1.00 396, 67

396.67

478.33

396.67

1,00

1.00

1.00

1.00

396,67

478.33

1. 163, 33 1.163.33

687.49 687,49

1.00

1.00

1. 180. 00

219.33

I. 180.00

21 9.33

308,67

316.31

. 1.oo

1 ,oo

1.00

308.67

316.31

1.079, 33 1 . 079, 33

EiIRR}aMi&–;;iial=
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Municipio de Cruzeiro do Iguaçu
Solicitação 2/20238

046208

046209

046210

04621 1

04621 2

046213

046214

PORTA LADO ESQUERDO

PORTA LADO ESQUERDO

PORTA LADO DIREITO

PORTA LADO DIREITO

ALINHAMENTO

ALINHAMENTO

GEOMETRIA

GEOMETRiA

CAMBAGEM

CAMBAGEM

MATERIAL DE PINTURA

MATERIAL DE PINTURA

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

UNID

1.00

1.00

l ,oo

1.00

1.00

1 ,oo

1.00

1.050.00

1. 050. 00

115.00

1 15, 00

106.67

2. 124.00

3.857.33

Páqina2

1.050.00

1.050.00

1 15.00

115.00

106.67

2. 124.00

3.857.33

TOTAL 16.847,28

E;imÓFsTtBT6Ã]mHIQT;;ãF5Rl=
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PREGÃO
ELEVRÔM8GQ

801 /2823

OBJETO

Contratação de empresa especializada em conserto e fornecimento de peças para Volkswagen - GoI 1.0 GIV
flex 2011-2012, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento-

Valor tot,1, R$, 16.847,28 (Dezesseis mil oitocentos e quarenta e sete reais e ''irlte e oito centavos).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 23/01/2023

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000

CNPJ n'95.589.230/0001 Jm/ e-mail: Ucitacaocruzeirodoiguaeu2022@gmail.com – Telefone: (46) 3572-8018

Página 1



080017
MUNiCIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Ng 001/2023
DATA DA REALIZAÇÃO: 23/01/2023
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 10:00 horas
LOCAL: Prefeitura do Município de Cruzeiro do Iguaçu - Paraná
www.gov.br/compras/pt-br “Acesso Identificado”

EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL eMEI)

O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob n.995.589.230/0001-44,
através da Secretaria de Administração, localizada na Avenida 13 de maio - 906 - Centro - Cruzeiro do Iguaçu
- Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Leonir Antônio Gelhen, torna pública a
realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL POR LOTE, para atender à solicitação da Secretaria Municipal de Administração, objetivando a
contratação de empresa especializada em conserto e fornecimento de peças para Volkswagen – Gol 1.0 GIV

flex 2011-2012, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

23 de janeiro 2023 às IOh00min

UASG: 985473 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR
\ocal da Sessão Pública: www.gov.br/cormpras/pt-br

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos,
da Lei ng 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei ng 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar ng
123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.9 147, de 14 de agosto de 2014,
Decreto Federal ng 10.024, de 20 de setembro de 2019.

Os Pregoeiros deste Município são Sirlei da Rocha e Kelli Moresqui, designados pelo Portaria ng 5889/2022
de 18 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do SudQeste do Paraná.

1

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

1.1.

1.2.

O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.gov.br/compras/pt-br .

A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 23 de janeiro 2023 às
IOhOOmin, no site www.gov.br/compras/pt-brl nos termos das condições descritas nesteita

DO OBJETO

2.1
Constitui objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO para a contratação de empresa especializada em
conserto e fornecimento de peças para Volkswagen - Gol 1.0 GIV flex 2011-2012, conforme
condiçõesp quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento.

Avenida 13 de maio – 906 - Centro _ CEP---–

afnI'?'589'230/0001-m/ e-mail: licitacaocnMeü'd'Üuacu2022@maU'c'n – Telefone: (46) 3572-8018
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MUNICÍPIO DE CRUZEiRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

2.2

2.3

2.4

2.5

Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos:
www.gov.br/compras/pt-br .

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

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

As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de
Licitações pelo telefone ng (046) 3572-8018.

2.6 As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela Secretaria
Municipal de Administração, telefone (46) 3572-8018.

3 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

3.1

3,2

4

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, observada às especificações
técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital.

Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e

sucessivos, com prorrogações.

JDA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4,1 : Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitAr esclarecimentos ou providências em
relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência
de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame.

4.1.1 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro e protocolizadas em dias úteis,
das 081l00 às 161l00, na 13 de maio - 906, Setor de Protocolo, Centro, Cruzeiro do Iguaçu,
ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico:
Iicitacaocruzeirodoiguacu2022 @gmail.com.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

4.1.2

4,1.3 O pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

4.1.4 Quando o acolhimento da impuWação implicar alteração do Edital capaz de afetar a

fonnulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO.

4.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao

PreFoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designadâ para abertura da sessão pública,
Sxclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail:
Iicitacaocruzeirodoiguacu2022@gmail.com

4.2.1
O pregoeüo responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteisp contndo
da,da\a.de recebimento do pedido/ e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos. - '

4.3
As impu©ações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

Avenida 13 de maio – 906 - Centro - CEP 85598-ooo

}= 2fg:[p: ? • 5 8 9 n 2 3 O / O O 0 1 az1 4 / e w1r1 1ai1p : Ecaacao onu eM do bpa cu202 %ma ü + com Telefone : (46 ) 35724018
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5

5.1

5.2

5.3

A\enida 13 de H-mnM53::o–ãã

4.3.1

4.3.2

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

Poderão participar desta licitação empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG ng 3, de 26 de abril de
2018

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Será vedada a participação de empresas:

a)

b)

c)

d)

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
enquadradas nas disposições no artigo 99 da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações posteriore 8,
ou ainda,

que estejam sob falênciap concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação.

Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”J em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.3.1

5.3.1.1

5.3.1.2

5.3.2

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

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

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

As empresas não cadastradas no SI(:AF, que tiverem interesse em participar do presente
PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as
orientações que seguem no link: www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf-100-
digital , até o terceiro dia útil a data do recebimento das propostas.

A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao
Portal COMPRAS.GOV, no ato da abertura do Pregqo.

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

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3'’ da Lei Complementar ng 123J de 2006J
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

nos itens excIusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
eos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas
ge pequeno porte, a assinalação do campo "não” apenas prodl;zirá o efeit: d: à

! !i:: : :e2nOãOo6: 1: 3: :1:it : : : :: :ct::: :r::1 ::1 : oe::1: :eos : riv::: un:jei ::::1: p 1 e menU rn 9

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

n; 7'589230/0001-44/ “mad: MMdM@@@maspa - Telefone: (46) 3572-8018
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MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Estado do Paraná
5.3.3

5.3.4

5.3.5

que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores;
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7'’, XXXIII, da Constituição;
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP ng 2, de 16 de setembro de 2009.
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 19 e no inciso III do art. 59 da
Constituição Federal;
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social
e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art
93 da Lei ng 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.4

5.5

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.

Na ausência da Declaração Unificada elencada no item 10.8.1, considera-se válida as Declarações
devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, sendo que a Declaração
Unificada será solicitada como documento complementar pelo pregoeiro.

6

6.1

6.2

DO CREDENCIAMENTO

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

O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.gov.br/compras/pt-br , por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
a este Pregão.

6.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nomeJ

assume como ârmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.5
E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-
Ios atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamenteJ à
:orreçã?. ou à alteração dos re©stros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

:;oãenh daAh=7Ii:;;=rância do disposto no subi Um anterior poderá ensejar desdassincação no

i)A ApmDE HAB11,iTAÇÃo

Avenida 13 d=

1: :[if:: ? • 5 8 9 • 2 3 O / 0 0 O 1 n 4 4 / e 111H Iai1• : 1 bH acao cnm ebD do Nua cu2022@gmaU + com Telefone : ( 4 6)3572» 8018
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MUNICÍpiO DE CRUZEiRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no item 10 do edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

7.2

7.3

7.4

7.5

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

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

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

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

ng 123, de 2006.

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

7.7 Ao oférecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a descrição
dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo
detalhadamente as características do objeto/serviço cotado, informando marca/fabricante (se
for o caso) em campo próprio do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais
após a vírgula.

7.8 A validade da proposta será de no mínimo 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão
pública do Pregão.

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

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

7.11
Não será estabelecida/ nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
?qresentada? o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta. - ' ' - -- ---'- –-’

7.12
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
ser?o qis,ponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento doenvio de lances. - - - ' ' - -–---- -'

8
• E S S ]1( 1C) ]1? 1Ó ]181 L 1 C ]1l1q1) C LJ1l11 SS 1 FICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE

8.1
No dia 23 de janeiro .2023 às IOhOOminp horário de Brasília-DF, a sessão públi(..a na internet será
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aberta por comando do pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da
etapa de lances.

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

8.2.1
8.2.2

8.2.3

Também será desclassificada a proposta (eletrônica) que identifique o licitante.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3

8.4

8.5

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

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

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total (global).

8.6

8.7

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

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

8.8
O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um
centavo).

8.9

8.10

Sepá adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que
os licüantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

A etapa de lances da sessão pública terá duração de lO (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do períodl) de
duração da sessão pública.

8.11
A prom 9gação automática da etapa de lancesJ de que trata o item anterior, será de dois minutos e

7coPFera.stlcesslvamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive
no caso de lances intermediários. ' ' - a -’

8'12 Não hav?ndo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores/ a sessão púbHt..a encerrar_se_áautomaticamente. '

8.13

Avenida 13 de Inaio - 906 - Cenbro - CEP 85598-000
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8.14 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria
de Gestão do Ministério da Economia.

8.15

8.16

8.17

Na hipótese do subitern anterior, a ocorrência será re©strada em campo próprio do sistema'

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informadosl em tempo real, do valor do

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.18

8.19

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

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

8.20 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele prevlsto no
art. 391 S 291 da Lei ng 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamenteJ aos bens
produzidos:

8.20.1 no país;
8.20.2 por empresas brasileiras;
8.20.3 i)or empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnoloda no País;
8.20.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regas de
acessibilidade previstas na legislação.

8.21

8.22

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.

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

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

8.24 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital
e já apresentados.

8.25

8.26

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

Aplica-se ao presente pregão os benefícios contidos no disposto no artjgo 48. $ 3Q da Lei
Mmmm==FcHmHmrmm
W 1 r r=
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LOCALMENTE, assim definida nos termos do Decreto Municipal 3825/20171, até o limite de 10%
c

9

9.1

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado pare
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paFágrafo único do art- 79 e no §
99 do art. 26 do Decreto n.9 10.024/2019.

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão ng 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar pre€o manifestamente inexequível.

9.2.1 Considera_se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectIvos encargosJ ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem'a materiais e instalações de

! DECRETO NO 3825/2017

2:l7::i:Egpuji gET:ap::TbjiTc=:llcjf;:âlaéi:}22%:3:2;;iig.kd3{:fonscj::;l#luáç:?ââÊl ii:lr;ed;od; 8;rj?cdeenfgodTif5hd;;=gjaáfdQor:::?:;:rfsas’
dispõe a 53c’ do artigo 48 da Lei Complementar Fedeíal 123/2006.

tàNSIDERANDO. a garantia do tntamentQ diferenciado mbroempresasl empresas de pequeno porte e mbroempreendedores indMduais inscu@dos no artigo

7(:f8lgÊTXH98 afai:?;ções pmmoüdas pela Lei Complementar 147/2014 que alterou o aRbo 48 da Lei CamplemeRtar 723/2006.

CONSIDERANDO, a orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio da AcÓFdão 877/16 publicado em 15/03/2016-

CONSIDERANDO, o disposto no §l' do artigo 34 da Lei Municipal 669/2009.

DECRETA:
m Nas contratações públicas de bens. serviços e obras. deverá ser concedido tratamento favorecido. diferenciado e simplificado para as ínicFoempFesas e

empresas'de pequeno porte, microempreendedor individual - MEI local, nos termos deste Decreto, com o objetivo de:

1 - promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional;

H - ampliar a eficiência das políticas públicas; e

111 - incentivar a inovação tecnológica'

Art. 2'’. Para efeitos deste Decreto. considera-se:
1 - âmbito local - limites geográficos do Município de Cruzeiro do Iguaçu;
(-.)

Art. 3'’. Poderá ser concedida prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, microempreendedor individual - MEI local, até o Limite
de 10% (dez por cenfo) da melhor preço valido nos termos do 53'’ do artigo 48 da Lei Complementar Federal 123/2006.

9l'’ Aplica-se o disposto neste artigo nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempnsas. empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual
- MEI, sediadas local sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço:

52'’ A prioridade de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual - MEI sediadas local deverá ser informada na
instrumento convocatório.

Art. 4a. Não se aplica o disposto no art. iP quando for licitação de ampla concorrência e não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas. empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual - MEt sediadas local ou re9ionaímente e capazes de cumprir as exigências
estabelecidas no instrumento convocatório.
Aít. 5'. Não se aplica o disposto nos art. :P quando o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas. as empresas de pequeno porte e ou

microempreendedor individual - MEI não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do Óbjeto a ser
contratado. justificadamente.

Parágrafo único. Considera-se não vantajosa a contratação quando:

1 - resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; ou

11 - a natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos benefícios.

e CEP 85598-000
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propriedade do próprio licitantep para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneraÇão.

9.2.2 Dentxe os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marcaJ modelol tipo)
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
cartilha, catálogos, folhetos, propostas ou amostras encaminhados por meio
eletr-.ônicoJ ouJ se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da
proposta.

9.3

9.4

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

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

9.5 o p„go,i,o p,d„á ,o„„,„, , licitante para enviar documento didtal compIel:rlentar, por 111eio qe
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horasl sob pena de não aceitação da
proposta

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

9.6

9.7

9.8

10

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

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

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

DA HABILITAÇÃO

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

10.1.1 SICAF.

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

10.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante1 por força do artIgo 12 da Lei n'
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder público.

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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10.3

10.4

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

No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar ng 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.5 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:

10.5.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIREI-I:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede,

10.5.3 Em se tratando de Microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCWIEI, na forma da Resolução CGSINI ng 16, de 2009, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempree11dedor.gov.br;

10.6 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consisürá em:

10.6.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso,
igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão
pública deste pregão.

10.7 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em:

10.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica - CNPI;

10.7.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

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

10.7.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com
o objeto licitado;

10.7.5 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
(FGTS) ;

10-7.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas rCNDT)1 nos termos da Lei ng
12.440, de 07 de julho de 2011;

10.7.6.1
Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma
restFiÇão na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos
os demais requisitos do Edital, aCs) empresa(s) nesta condição será(ão)
declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentàção no p;azÓ

Avenida 13 de mai; 8
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de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por iWal prazoi a contar do momento_em qu 9
for declarado vencedor do certame1 para regularização da documentação’ para
blga–Ú1;i;iou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões
;legativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.7.6.1.1 A não regularizaç©) dp49curnentação no prazo estipulado impli.c 9ra. a
decadência do d;blto -à–dóntrataçãoi sem prejuízo das sanções cabíveis

10.8 Deverá apresentar ainda a DECLARAÇÃO:

10.8.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III)

10.9 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de pféyia e rep}ar linscrição cadastra1 no
SIC,AFf desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados

10.9.1 O cadastro no SIC.AF1 abrangente dos níveis indicados no art. 69 da Instrução Normativa
SLTI/Ú–pOG ng 3J de 26 abiiI de 20181 9 s docu\neTtos
indicados nos subitens acima 10.5 - Habilitação Jurídica, IO'6 - Qualificação efoTlon}1 eo-

fInanceira e 10.7 _ Regularidade fiscal e trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios
apresentação.

10.9.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema CSICAF) ol}1?? CRC'
o licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o documento válido que

comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvandoJo
disp;sto quanto à comprovaÇão da regularidade fiscal das microempresas ou empresas dE
peq’ueno ;orte1 conft.)r;ne dilposto na Lei Complementar ng 123/2006, alterada pela Lei
Complementar ng 147/2014.

10.9.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de reWlaridade
fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alWma documentação vencida
junto ao SICAF;

10.10 os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo pregoeiro e sua Equipe de

Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

10.11 No julgamento da habilitaçãoJ o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentadoJ re©strado
em ;ta é acessível a todosp atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

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

10.14 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante
nos remanescentes.

Avenida 13 de maio - 906 - Centro – CEP 85598-000
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10.15 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

11 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE
COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO

PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS

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

11.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-Ios, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação

11.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (duas) horas de
efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min,
contados da convocação.

11.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-mail:
licitacao@cruzeirodoiguacu.pr.gov.br. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá
entrar em contato com o pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. O

pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em
virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Cruzeiro do Iguaçu quanto do
emissor

11.4.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02

(duas) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da
Proposta de Preço, sendo realizado, pelo pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta.

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

11.4.2 E facultado à Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processoJ
vedada a inclusão posterior de documento ou informacão que deveria constar do
processo desde a realização da sessão pública.

11.4.3
Se a proposta não for aceitável ou se a licitante deixar de enviar a Proposta de Preços
atualiza4a ou não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro DESCLASSIFICARÁ e
examinará a proposta subsequente ei assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de pma proposta que atenda a este Edital.

11.5 A proposta deverá conter:

11.5.1
Pr:posta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente EditaIJ
ye(lado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desdassiHcagrãc;
cla proposta; ’

11.5.2
fr?ço: unitários e totais, em moeda corrente nacional em algarismo e por extenso/ sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; ' ’

Avenida 13 de m-mnR5BR-Olã
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11.5.3

11.5.4

11.5,5

Indicação/especificação do equipamento e marca;

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condiçoes
estabelecidas neste edital e seus anexos.

:::z ou 1: : av 1 S T aE r=:aP :sJ1HpJap :e1 :je:::= = e7 : o%::::11E1pJlla:r :1:: c ==119AJ1 : 6SIga8
combinado com o artigo 66, § 49;

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

11.5.7

11.5.8

A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, d.welateTr9er !odas
as'esp:t.-ificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação'

O pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do procIesso SJ)brE
informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares
que julg;r necessários para os respectivos esclarecimentos'

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

11.6 A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de valida Sie.da PROPOS.TA

por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação sepão fora:uladas po:„esc.nt 2
sendo-facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concoFdânCia’ a

PROPOSTA não poderá ser modificada.

o ILOGO

12.1 Encerrada a sessão de disputa e definidas a licitante de menor preço dos itens constantes no ANEXO I

- TR, o Pregoeiro solicitará via CHAT a apresentação de HchaCs) técnicaCs) tcatálogo ou folder em
português) que possuam todas as especificações técnicas do equipamento, objeto deste Pregãop para
análise da Comissão Técnica, o qual emitira ao PregoeiroJ o laudo técnico de aceite ou não aceite'

12.2 o prazo para apresentação das fichas técnicas (catálogos ou folder) será de 02 Cduas) horasJ
prorrogáveis por igual período, no interesse da Administração/ exclusivamente por meio eletrônico,
através da opção “Anexo”, no sistema Compras.gov.br.

12.3 Os critérios de análise das fichas técnicas serão: especificações condizentes e/ou similares ao
solicitado no ANEXO I do edital (TR).

12.4 Caso a ficha técnica não seja aprovada, será convocado o segundo colocado para apresentar suas fichas
técnicas, sendo observados os procedimentos e prazos descritos no item 12.2.

13 DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

13.1 A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverá ser encaminhada em original ou cópias
autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no prazo máximo de 03 ítrês1 dias
úteis, contados da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, no seguinte endereço: Avenida 13
de Maio, 906 - Centro - Cruzeiro do Iguaçu - PR, CEP 85598-000. Aos cuidados do Departamento
de Compras, Licitações e Contratos e ao pregoeira Sirlei da Rocha. O envelope contendo os documentos

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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13.2

13.3

14 DOS RECURSOS

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

14.2

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

14.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no site: www.gov.br/compras/pt-br.

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

15.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

15.1.1

Avenida 13 de maio - 906 - Cenbro - CEP 85598-000
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deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ, número
e ano do Pregão Eletrônico.

Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de
habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o dec]arará
vencedor.

Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua
documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos
demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento
convocatório, ou poderá revogar a licitação.

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

O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo

Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o pregoeiro terá até 5 (cinco) dias para:

14.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido;

14.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão;

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

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

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

Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o

procedimento à autoridade superior para homologação.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLiCA

Nas hipóteses de proviml lto de recurso que leve anulação de a1 IS anteriores realização
da sessão pública prece ,ente ou em que seja anulada a própria sessão públil ,o ein
tue serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam
!uando houver erro na aceitaçã, lo preço melhol lassificado ou quando o licitante

15.1.2
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declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §lg da LC ng 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

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

15.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat”) ou e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatório.

15.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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

16.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será
examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do
edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da
licitação

16.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando
houver recurso, pela própria autoridade competente.

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

17 DO PAGAMENTO

17.1 Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias contados a partir da apresentação da Nota Fiscal,
acompanhada pela ordem de serviços (quando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado
pelo Município e acompanhada ainda das CND’s FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento
definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA
indicada pela mesma.

17.2

17.3

A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO ESTADUAL,
FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

Q:ai: 9ueT erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da

adjr\lei eatáda e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o p;obléma seja
definitivamente sanado.

17.4
Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município de, o valor devido deverá
s.et aEres?id.o de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a

data go efe!:/o pagamentop em que os juros de mora serão calculados à taxa de o/5% (meio por cinto)
ao mêsJ ou 6% (seis por cento) ao ano. ' - ' J

M;;ii;HifIas:ma=3:Mim
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18 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS

18.1 Durante a vigência do Contrato, os valores não serão reajustados.

18.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65,
Il, “d” da Lei 8.666/93.

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

18.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal.

18.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, 11, “ct’ da

Lei 8.666/93.

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

18.7 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos dos
Recursos próprios. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:

08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
001 Secretaria de Educação
12.361.0009.2027 Manutenção do Ensino Fundamental
33.90.30.00.00 Material de Consumo

33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

19 DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

19.1 As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão no TERMO DE CONTRATO, cuja
minuta consta como Anexo Vl deste Edital.

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

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

19.4
FIfa a asSinatura do contrata está deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária
fc3ir?tor, sé:cio da empresa ou procurador)P mediante apresentação do contrato so;ial e procuração, na
hipótese de nomeação de procurador, e cédula de identidade do representante.

19.5

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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20 DAS PENALIDADES

20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei ng 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
não assinar o contratado, quando cabível;
ap-esentar documentação falsa;
deIxar de entregar os documentos exigidos no certame;
ensejar o retardamento da execução do objeto;
não mantiver a proposta;
cometer fraude fiscal;
comportar-se de modo inidôneo;

20.1.2
20.1.3
20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7
20.1.8

20.2 A CONTRATADA, durante a execução do Contrato, poderá ser apenada com.

a) Advertência;
b) MuIta;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo
de até dois anos;
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de
até cinco anos;

e) 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 perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a

Contratante pelos prejuízos causados.

20.3 Poderão ser aplicadas as seguintes muItas, conforme a gravidade das infrações:

CORRESPONDÊNCIA
3% sobre o valor do emDenho
5% sobre o valor do empenho
7% sobre o valor do emI=
10% sobre o valor do em .0

)

o gMaIl=TiMmm3Gr=aimFdTt=)ai
20% sobre o valor total da Ata

Avenida 13 de a-mmR5a::O-õi
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Der causa à inexecução total do obieto da Ata
AINDA, DEIXAR DE
e

Cumnrir determinação da FISCALIZA(;ÃO Dara controle de acesso de seus funcionários: Dor ocorrência.

Cumprir cmFt er aRT&THi a1 e-==mMãTmr iZZMie multas, após
reincidência formalmente notificada pelo ó lo fiscalizador, por item e por ocorrência
mmTrãMà;==tas IMomaianearãFema gm

20.5 A somatória das muItas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor.

20.6 No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso ou
inadimplemento ujtrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ata, fica
facultado ao Município .de Cruzeiro do Iguaçu/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de
cancelamento da ata.

20.7 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada.

20.8 Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a importância
devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.

20.9

20.10 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à contratênte, este
será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

20.11 As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-
se o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei ng
8.666/1993.

20.12

20.13

20.14

20.15

Avenida
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or ocorrência

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;
Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.
CurIa)rir horárjo de enÇrçga estabqlecido 2elo contra_to ou _detgrminqdQ p_elê_ FIS_CALIZA'ÇÃQ; _por
ocorrência

1
1

-1
1

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante,
levando em consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causado
à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

SeJ durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração
?dministrativa tipiHcada pela Lei ng 12.846, de 19 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato
lesivo à administfaÇão pública nacional cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
hlndamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Adpiystração Pública nacional nos termos da Lei ng 12.846/2013, seguirão seu rito norma1 na
unidade administrativa.

O pn?S.essamento do PAR não inteFfere no seWimento reWlar dos processos administrativos

:speTcíficos :ara apuração da 9corrência de danos e prejuízos à Administração públic;' aii;;ip:1
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente públit.,o.

13 d CEP 85598-000
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20.16 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
o Município poderá cobrar o valor remanesc9nte judicialmente, conform.e artigo 419 do Código Civil.

20.17 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21

21.1

21.2

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

21.4

21.5

21.6

21.7 A revogação ou anulação será mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

21.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é a Prefeito Municipal de Cruzeiro do
Iguaçu.

22

22.1

23.1

23'2 As 110rmas disciplirladoras desta licit,çã, „,ã, „mp„ i.t„p„t,d„ ,m f,,„ d, ampbação da

A\eIüda 13 de maio - 906 - Cenbro : CEP 85598-000
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DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

Fica assegurado ao Município direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes
de fato supeweniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.

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

A nulidade do procedimento de licitação não gera obriáação de indenizar pela AdministraçãÓ.

A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o

contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

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

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira,
dentre elasl a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal ng 8.429/1992), a Lei Federal ng
12'846/2013 e seus reWlamentosJ se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das

partes poderá ofeFecen dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer
a aceitar, de quem quer que seja/ tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamentol doaçãol compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécier
ge nIodo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou
fraudar o equiln)rio econômico financeiro do presente contrato1 seja de forma direta ot;'-ii-à}reÚ
qljaTto ap objeto deste contrato, devendo garantirp ainda que seus prepostos, administradores e
colaboradores ajam da mesma forma.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O resultado e demais atos do presente
Paraná através do endereço eletrônico
do Município através do endereço

certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do
, e no Portal de Transparência

eletrônico '0 a 0
transparencia .
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23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

23.10

23.11

23.12 o resultado da licitação será divulgado pelo Portal Compras.gov.br através do site
www.gov.br/compras/pt-br e estará disponível junto a Divisão de Licitações do Município de Cruzeiro
do Iguaçu

23.13 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este

prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.

23.14 É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame
e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteúdo destes,
desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou inobservâncias.

23.15

Avenida 13 de maio - 906 - Cenüo - CEP 85598-000
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disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e não comprometa o lnteresse
da Administração/ a finalidade e a sewrança da contratação'

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

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esdarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo pregoeiro.

Será facultado à Pregoeiro ou à autoridade superion em qualquer fase do julgamento’ prolFoyer
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusivE paTecer tf cnIco
à Secretaria requerente do certame com relação aos produtos cotados, bem como solicitar aos orgãos
competentes1 elaboração de parecer técnico destinado a fundamentar a decisão-

o pregoeiro poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer docunlentps, par?
fins de habilitação e classificação da proponenteJ desc4e que sejam irreleyantes: não_firam o

intendimento dJ proposta e o atc; não acarrete violação aos princípios básicos da licitação e não gerem
a majoração do preço proposto.

As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as operaçõ,es ?o sls\elna
eletrônico/ inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negocios
diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo SisteTa ou de sua
desconexão, bem como será responsável pela apresentação dos documentos solicitados nos prazos
previstos.

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

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

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, exceto quando explicitamente disposto em contfário

A autoridade competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceirosJ mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às Licitantes direito à indenização.

A proponente deverá indicar ao Pregoeiro todos os meios de contato (telefone/endereço eletrônico
Ce-mail) para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o
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decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos
comunicados, os quais serão considerados recebidos, não Ihe cabendo qualquer alegação de não
recebimentos dos documentos.

23.16 O pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em
virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Cruzeiro do Iguaçu quanto do
emissor

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

23.18 Caso o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances da sessão
pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem o
prejuízo dos atos realizados.

23.19 Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a IC)min (dez minutos), a sessão pública
será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h (vinte e quatro horas), após
a comunicação do fato aos participantes em campo próprio no sistema eletrônico.

23.20 CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O PREGÃO SERÁ
SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRIO INFORMADO PELO PREGOEIRO VIA CHAT.

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

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

23-23 Para dirimin na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da
Comarca de Dois Vizinhos - PR.

23.24 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.

2325 InteWam este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO VI

1 ncia -Especmem=m
@ lo Padrão de Proposta Coãercial
@odeIo de Declaração Unm
nuta ciitm

:ões de Fmmm

do Iguaçu, 06 de janeiro de 2022.

onir Antônio Gelhen
REFEITO MUNICIPAL

Avenida 13 de maio – 906 - Cenbro – CEP 85598-000
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EDITAL DE PREGÃO N9 001/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

OBJETO: contratação de empresa especializada em conserto e fornecimento de peças para
Volkswagen - Gol 1.0 GIV flex 2011-2012, conforme condições, quantidade e exigências
estabelecidas neste instrumento.

ANEXO - 1

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
O objeto do presente termo é a realização de licitação para contratação de empresa especializada em conserto
e fornecimento de peças para Volkswagen – Gol 1.0 GIV flex 2011-2012, conforme condições, quantidade e
exigências estabelecidas neste instrumento.

2 – JUSTIFICATIVA:
O veículo da frota municipal Gol 1.0 GIV flex 2011-2012, encontra-se danificado devido que o mesmo sofreu
um acidente no deslocamento na linha Divisor na data 04/11/2022, sendo assim faz necessário devido que a
Secretaria de educação precisa do veículo para o bom funcionamento da frota e no deslocamento de alunos da
rede Municipal. .
Em face de inexistirem nos quadros atuais da Administração Pública servidores com as habilidades para
execução das atividades de concertos dos veículos do Município considerando também, que tais atividades
não constituem objeto da instituição, a alternativa da contratação direta se traduz em otimização desses
serviços
Considerando, manter o devido zelo pelo bem público, cuidando, de sua conservação integridade, para
prevenir danos maiores.
Considerando ainda manter o veículo em perfeitas condições de conservação, uso e segurança, objetivando o
atendimento das necessidades operacionais relativa são transporte de alunos no departamento da educação;

3 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
Justifica-se a solicitação do julgamento POR LOTE.

4 - DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA OU PROSPECTO:
N.A

5 - LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

Os serviços desta licitação, deverão ser efetuados sem ônus para a Administração Municipal de acordo com as
solicitações da Administração.

6 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:
Os materiais e serviços de manutenção básica dos veículos deverão ser entregués no prazo máximo de

quarenta e cinco C45) dias após a emissão da requisição da ordem de compra, seguindo rigorosamente as
quantidades solicitadas.

Os ite1is ser?o recebidos provisodamente pelo responsável do acompanhamento e fiscalização do contrato,
pala „efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste termo de
referência e na proposta, podendo eles serem rejeitados, no todo ou em parte1 quando em desacordo com as
S:pe\ci{!cações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10
Cdez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplica;àc;ias periai-;ã;;;:

Avenida 13 de maio – 906 – Centro _ c'E,p 85598_000

P n'9q:589'230/0001-44/ e-mail: www@daw,&zag%FAabau _ Telefone, (46) 3572_8018
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7- OBRIGAÇÕES:
- DA CONTRATADA:

- 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:
- Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, coófõrmé especificações, prazo e local constantes no
Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a:

marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Código ce Defesa do Consumidor (Lei ng 8.078, de 1990);
- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou defeitos;
- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
DO CONTRATANTE:

- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8 - OBTENÇÃO DO PREÇO
LOTE 01

ltem ' Descrição WI
Unid1CAPO DIANTEIRO

PAINEL FRONTAL

FAROL LADO ESQUERDO

5.

6.

7.

8.

PARACHOQUE DiANTEIRO 1

N

(
FOLHA/CT
TRASEIRO 1

WERNA TRASEIRA DIREITA
T
EIXO TRASEIRO

O RDO

Avenida 13 de H-mnR53i–o-ãã

Valor
Unitário
1.546,48

Valor
Total
1.546,48

656,67
396,67

Unid h==6
Unid 396,67
Unid

396,67
478,33

396,67
478,33Unid

Unid
Unid
Unid

1.163,33
687,49
1.180,00

1.163,33
687,49
1.180,00

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

219,33
m6
m3
m3
1.050,00

219,33
m7
316,31
1.079,33
1.050,00

="230/0001-44/ e-mail: @a@WU2@@- Telefone: (46) 3572-8018
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14,
15
16
17
18
19

PORTA LADO DIREITO
ALiNHAMENTO
GEOMETRIA
CAMBAGEM
MATERIAL DE PINTURA

,O DE OBRA

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

1.050,00
no
115,00
m6mo
3.857,33

1.050,00
no
115,00
m6
mo
m3

9 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelo Servidor do Departamento
de Transporte GILMAR GHIZZI, cujo CPF ng 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 redibitórios ou em3rego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsarilidade da administração e de seus agentes e
prepostos,

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

Valor máximo estimado da licitação R$ 16.847,28 (Dezesseis mil oitocentos e quarenta e sete e vinte e
oito centavos) .

AleNda 13 de maio - 906 - Cenüro - CEP 85598-000
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ANEXO - II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

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

A empresa _„._____„____.„_., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se
houver), inscrita no CNPJ sob ng ___„__„__„_„ neste ato representada por ........_..___._____, cargo, RG..................,

CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico
ng 001/2023 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de contratação de empresa especializada em
conserto e fornecimento de peças para Volkswagen - Gol 1.0 GIV flex 2011-2012, conforme condições,
quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento„ em atendimento a as Secretarias e Departamentos
do Município, conforme segue:

Quantidade 1 Valor Unitário
R$

R$xx

Informar Valor total R$...

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública
de PREGÃO ELETRÔNICO e/ou alteração prevista no item 11.6 do Edital.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e
seus anexos 8

.-----------„„-----„„----„_--__-„______, .......„ ....______„_______„. de 2022.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

Avenida 13 de maio – 906 - Cenüo - CEP 85598-000
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ANEXO - lll

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
epapel timbrado da licitante)

Ao pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO Ng 001/2023

Pelo presente instrumento, a empresa .....__.._______, CNPJ ng ._________„„ com sede na .______„______________„ através de seu
representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar ng 123/06, alterada pela Lei Complementar
ng 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadrarnento desta situação.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) Dedaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 79 da Constituição Federal, não empregamos
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso
V do art. 27 da Lei ng 8.666/93, acrescida pela Lei ng 9.854/99.

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

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

q Declaramosf para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9'’ da Lei n'
8.666, de 21 de junho de 1993. - - “

?) j Compremelo-.me a manteF durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. ' - '’--'-–- –-- ––- ---'

•---------------'•--•------•-------------J ---.-, ---.------________ de 2022.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

Avenida 13 de H-m=R5B}:o-õã

PHP'230/0001-44/ “mm:cAzAO-4dWw@2@%a–o_B -Tekbne: (46) 3572-8018
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EDITAL DE PREGÃO Ng 001/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

OBJETO: contratação de empresa especializada em conserto e fornecimento de peças para
Volkswagen - Gol 1.o Gn/ flex 2011-2012, conforme condições, quantidade e exigências
estabelecidas neste instrumento.

ANEXO - Vi

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento, o MUNICÍP10 DE CRUZEIRO DO IGÚAÇU, com sede na Av. Iguaçu, 281, na cidade de CRUZEIRO
DO IGUAÇU, Estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de- Pessoas Jurídicas sob o n' 76.995.380/0001-03, neste
ato representado pela Prefeito Leonir Antônio Gelhen, brasileira, inscrita no CPF: 607.392.749-53, residente, na cidade
de Cruzeiro do Iguaçu PR, abaixo assinado, doravante designado MUNICÍPIO de um lado e de outro, _„__________,

estabelecida na cidade de .„______„, inscrita no Cadastro acional de Pessoas Jurídicas /MF sob ng ....„__„___, neste ato
representada por seu representante legal, ....„__„.__._. CPF: .....______„, ao fim assinado, doravante designada CONTRATADA,
estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002 e suas alterações subsequentes, ajustam o
presente Contrato de prestação dos serviços, decorrência do edital Pregão Eletrônico sob o ng 001/2023, mediante
as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSUU PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é contratação de empresa especializada em conserto e fornecimento de peças para
Volkswagen - Gol 1.0 GIV flex 2011-2012, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste
instrumento.

PARAGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital ng
001/2023 - pregão eletrônico, observadas as especificações disponibilizadas no Anexo I do referido instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimpIir e o CONTRATADO concorda em receber é de R$.....(....).

PA5A9RAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato
será de responsebilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos ineren’tes e nÊcessários par;-:
completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato. -' ’

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
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devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais'

PAhÂGMFO TERCE,IRC) _ Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades
assumidas na forma deste contratop independentemente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do
recebimento da mercadoria.

:f: :!!!: : :!!: : : 3tE J111:: : : :::i ig: cl : : :aet: :1:g=1:lati::::IIla;iE ::ITâ :a::a :ao:EraerstTj:dâa#TTHEX : ar aÍ os : : E : :: : : : :
da irregularidade.

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

PARÁGRAFO SEXTO - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICIPIO’ o pagamento será
efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO sÉTiMO _ A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais
constantes neste contrato.

PARÁGRAFO OiTAVO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são recuFSOS

próprios. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotaçao:
08 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
001 Secretaria de Educação
12.361.0009.2027 Manutenção do Ensino Fundamental
33.90.30.00.00 Material de Consumo
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

:::::11: : : o : : :aOs i :11 : ã: Or:::}=J:eDr: n fee: eSr5g uarTi ; =n1 : : i i f: taaJTun:5o3o:: ; a=::apoFj T:A : t1:é e 1:i ç :1ti #s:
À-c.C;-NTRATADA deverá ;indar ;nant Jr durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação especificadas no
edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho)-

PARÁGRAFO DÉCiMO _ Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município de Cruzeiro do
Iguaçu/PR, o valor devido deverá ser acrescido de atualização nnanceiraJ e sua apuFaÇão se fará desde a data de seT

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% Cmeio por cento3
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇAO

Os objetos desta licitação deverão ser entregues, sem ônus de acordo com as solicitações da Secretaria de AdministraçãoI
na Av. Treze de Maio, 906, Cruzeiro do Iguaçu - PR.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de ... (.....) dias, a partir da entrega da nota
de empenho.

PARÁGRAGO SEGUNDO - Os equipamentos, objetos desta licitação, deverão ser entregues no prazo e local acima indicado,
totalmente completos e em perfeito funcionamento, com data previamente agendada onde ocorrerá a entrega técnica e

testes de funcionamento, acompanhado por servidor designado pela administração municipal.

PARÁGRAFO QUARTO - O prazo de vigência da presente licitação é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura
do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

Os equipamentos deverão primeira linha e estar em conformidade com as normas em sua versão mais recente.
Na entrega serão verificadas quantidades e especificações conforme descrição do Contrato.

Avenida 13 de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é obrigada a refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no total ou em parte, os produtos ou serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem
ônus à contratante,

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos
trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta
licitação, correrão-por conta éxclusiva da CONTRAtADA. – - ' - '–- - - -

CLÁUSULA SEXTA - SÃO AINDA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Deverá efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no
Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal na qual constarão as indicações referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Deverá comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualincação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO QUARTO - a entrega dos produtos deverá estar inclusa todas as despesas de descolamento e transporte.

PARAGRAFO QUINTO - Deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos equipamentos
apresentados na proposta.

CLÁUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

Deverá verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Deverá comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

PARAGRAFO SEGUNDO - AcompanhaF e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

FARAG5AFO TERCIEI,RO - EfetuaF o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; ' ’

FAR+GRAFS) qUARTO - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
tercejros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da ContratadaJ de seus empregados, prepost:os ou subordinados.

CIAUSULA OITAVA - DOS DiREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

:==etJoT5=p=tlaodTnTf::=: pT:lb::t:b:2 fiTo:este Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do (.,ONTRATANTE.
a) efetuar o pagamento ajustado;

:)) 1:acii : ::::1:1 i:eNpT::l::::: :: :: ae 88 :1;Ii;Br :; e:: tS3 fl:1F 13::1 1 sc::: : : gEtrc :Tt:: ESEr to ;
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da
inobservância da legislação em vigor;
b) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus
representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que
possa surgir em decorrência dos mesmos;-- - ' -- -
c) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o objeto licitado, sempre que julgar neces$ário;
d) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado, ressaIvados os
casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito,
dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

CLÁUSULA NONA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

Comete infração administrativa, nos termos da Lei ng 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta;
b) não assinar o contrato, quando cabível;
c) apresentar documentação falsa;
d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e) ensejar o retardamento da execução do objeto;
f)não mantiver a proposta;
g) cometer fraude fiscal;
h) comportar-se de modo inidôneo;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, durante a execução o Contrato, poderá ser apenada com.
a) Advertência;
b) MuIta;
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até dois

anos;

d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SIC:AF, pelo prazo de até cinco
anos

e) 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 perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados.

PARAGRAFO SEGUNDO - Poderão ser aplicadas as seguintes muItas, conforme a gravidade das infrações:

CORRESPONDÊNCIA

3% sobre o valor do empenho
5% sobre o valor do empenho
7% sobre o valor do empenho
jLO% sobre o =mnpm
@ o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho
30% sobre o valor do Produto a ser nFa ===m
s valaitZiTA7

lrocüi

PARAGRAFO TERCEIRO - Da classificação das infrações por gravidade (GRAU) :

INFRAÇÃO

@
eir queção que cã=j&mnaTaEimmmmlmíeTaRor ocorrência. - ' –– – -– -–--'

IHA1:3o: d e fo r ç a ][][1l a i o r o u c a s o fo r 1[11l i n o h rn e cimento / entrega dos

GRAU

5

3
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iniustificadamente, por empenho e por dia.Atrasar a entn

maiuto ern==m-as eaciHcações do edital e proposta sem motivo justificado; por
ocorrência.

,rodutos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produtqEnt:r.

!garprmmamMa rl cMEn

desconforrnidade com a descrita no edMor ocorrênciaEntre!
mTecer imãérnda cmommtituição de material; por ocorrência.

or ocorrência.,0lentoZMMia FISCALIZA,minmerial, pI

mmmxecuçBo total do objeto da Ata
AIND DEIXAR DE
e r m-m=rito da entrega, por ocorrência.
éumDrir d&rminação formal ou instrução complementar do órgão 6scalizador, por ocorrência;
Mlter a domamção atualizada; por item, por ocorrência.
r rm de enMg=stabMido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por
ocorrência.
CumDrir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência.

Cumpria;muer dos itemídital em Anexos não previstos nesta tabela de multasl após
reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscaHzador, por item e por ocorrência;
Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia.

1
1

1

2

2

6

PARÁGRAFO QUARTO - A somatória das muItas previstas nas tabelas acima não poderá ultrapassar ao percentual de

20% (vinte por cento) sobre o valor total da ata registrada com esse fornecedor.

PARÁGRAFO QUINTO - No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas aplicadas por atraso
ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da ataJ nca facultado ao Município
de Cruzeiro do Iguaçu/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de cancelamento da ata.

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a importância
devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.

PARÁGRAFO 01TAVO - A penalidade de muIta pode ser aplicada cumulativamente corn as demais sanções.

PARÁGRAFO NONO - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à contratante,
este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

PARÁGRAFO DÉCIMO - As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrat:vo autônomo,
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento prevsto na Lei ng

8.666/1993.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante,
levando em consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causado à Administração,
observando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei ng 12.846, de 19 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à
administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da respolsabilidade t_a

empFesa deveFão ser remetidas à autoridade competente, corn despacho fundamentado, para ciência e cecisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

PARAGR4FO DÉCIMO TERCEIRO - A apuFaÇão e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional nos termos da Lei ng 12.846/2013/ seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.

PARAGRAFO DÉCIMO QUARTO - O processamento do PAR não interf,re „o segui„„nto reg,lar d., processos
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administrativos específicos para apuração da ocorrência de dànos e prejuízos à Administração Pública Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - As penalidades serão obrigatoriam–ente ieáistradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCiMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que
se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação
Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito
decorrente deste contrato.

d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n'’ 8.666/93.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei ng 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações
posteriores, na Lei ng 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código
Comercial Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo.
Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódiCo dos Atos OHciais do Município de Cruzeiro
do Iguaçu -Pr./ pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, S 19, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu o direito de revogar a licitação por razões de interesse
público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos
atos que diretamente deledependam.

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

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

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

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

PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será mediante parecer escrito e devidarüente fundamentado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é a Prefeito Municipal de Cruzeiro do
Iguaçu

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

Artigo n'’ 87 da Lei 8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes
da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo
solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos
causados a terceiros.
c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail
disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao ,Contratado a impressão e assinatura do
instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura
Municipal, em até 05 [cinco) dias após o seu recebimento.
d) A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por
correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o
protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei Federal ng 8.429/1992), a Lei Federal ng 12.846/2013 e seus regulamentos, se

comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a
quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de
qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar
o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital ne 001/2023 - Pregão Eletrônico e na proposta apresentada pela CONTRATADA,
são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

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

CLÁUSULA DÉCiMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo 1 cujo CPF ng
o a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

Telefone (46)

CLÁUSULA VIGÉSSIMA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes flrmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igpal teor e

formal na presença das 02Cduas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que
ora ficou ajustadol elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Dois Vizinhos, estado do Paraná, não obstante qualquer
mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes
para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Cruzeiro do Iguaçu,

PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA

e CEP 85598-000

CNPJ n')95.589.230/0001-44/ e-mail: licitacaocruzeirodoiguacu2022@gmail.com _ Telefone: (46) 3572_8018
gina
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Estado do Paraná

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Avenida 13 de maio - 906 – Centro - CEP 85598-000

CNPJ na95.589.230/0001-44/ e-mail: Ucitacaocruzeirodoig;ncu20226@mail.com - Telefone: (46) 3572-8018
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=JNICÍPIO DB CRUZEIRO DO IGUAÇU QU,P*51
---–---–--––---–---a$TADO DO PARANÁ–-------–----------.

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 - 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

PARECER JURÍDICO no, 001/2023 - Lic. Pregão Eletrônico

Da: Procuradora Jurídica

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

Ao: Sr. Secretário de Administração do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao: Sr. Presidente da Comissão de Licitações do Município de Cruzeiro do
Iguaçu.

Ao: Sr. Pregoeiro do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Assunto: Licitação modalidade Pregão Eletrônico n.
001 /2023.

Objeto: - Contratação de empresa especializada em conserto
e fornecimento de peças para Volkswagen – Gol 1.0 GIV flex
201 1-2012.

Valor Máximo Total de R$ 16.847,28 (dezesseis mil,

oitocentos e quarenta e sete reais, vinte e oito centavos).

Nos foi enviado pelo Sr. Presidente da Comissão de

Licitação/Pregoeiro do Executivo Municipal para análise e posterior emissão de
parecer quanto o Edital retro referido, relativo ao procedimento licitatório, de
Registro de Preço na modalidade Pregão Eletrônico n. 001/2023, o qual segundo
nosso entendimento foi redigido dentro das normas consignadas na Lei 10.520/2002
e subsidiariamente pelas especificações da Lei 8.666/93 e suas posteriores
alterações, bem como na Lei Complementar 123/2006 e suas posteriores
alterações, visto que presentes as cláusulas essenciais, sem quaisquer condições
que possam tipificar preferências ou discriminações.

A modalidade escolhida para o presente procedimento
licitatório se adéqua ao objeto a ser licitado, estando correta, em razão do objeto,
com base no disposto da Lei 10.520/2002 e decreto 3.555/2000, modalidade

inclusive que traz grandes vantagens a Administração Municipal, proporcionando
economia financeira na busca do melhor preço.

Cumpre dizer ainda que o aviso contendo o resumo do Edital
deve ser publicado observando a antecedência mínimq de 08 (oito) dias úteis, nos
termos do inciso V do artigo 4t3 da lei 10.520/2002.

Página 1 de 2
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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

Para a convocação dos interessados ainda deverá ser
observado pela Administração o disposto no artigo 4c), I da lei 10.520/2002.

Informa ainda que no presente processo o departamento
contábil, já certificou que há dotação orçamentária suficiente para futura contratação
do objeto do respectivo edital.

Diante o exposto, e, em razão da consulta realizada, entende-
se que no presente caso o procedimento licitatório e respectivo edital está
atendendo ao disposto na Legislação vigente, devendo ter seu normal
prosseguimento, observando-se o disposto e limites legais impostos pela legislação
vigente, Lei Federal 10.520/2002, bem como a Lei Federal 8.666/93, ressalvando
que a questão da compatibilidade do preço foge ao controle desta Procuradoria,
sendo de responsabilidade da área solicitante .

Este é nosso entendimento jurídico.

É o parecer que submeto a apreciação superior.

Cruzeiro do lgua9u -A 0Çde janeiro de 2023

©MgÉ
PROCbRADORA JURÍDICA

OAB/PR 59.899
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Voltar

De3lhes processo licitatório
'Informações Geral

Entidade EKecutora Ê MUNICiPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Ano+ : 2023

IP licitação/disp=nsaDnexigibiltdade* fl

Modalidade* { Pregão

NÚmero edital/processo+ -002

1

lu 111.1.a}.gIgi! gQIRuursos provenientes de organistnos
Instituição

Contrato de

Descrição ResumIda do Objeto* ContraÜção de empresa espedanzada cÚ conserb e fomedmento de peças para :
Volkswagen - Gol 1.0 GIV Rex 2011-2012, conforme condIções, quantIdade e

exigências esbbelecidai neste instrurnepto.

_ .di
Forma de Avalição

D.t;çãa Orçamer.bria* iàiif{;;à;óói;;Á;;;;ái;iodio

Dreç') máximo/Referência de preço - : 16.847.28

R$*

Data de Lançamento da Edit21 06/01/2023

Daü da Abertura das ?repostas : 23/01/2023

NOVA Data da Abertura das Propostas

Data de L3nçamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

b

1
1

É

1

1

\

06/01;2023 ;

06/01/2023

Data Registro

Data Registro

Há itens exdusivos para EPP/ME? Sim

Há cota de participação para EPP/ME? Não

Trata.se de obra com exigência de subcontratação de EPP/MP Não

Há prioridade para aquisições de mícroempresas regionais ou locais? Nao
A

Data Cancelamento ; }

\v'

V Percentual de qarüdpaçãa: -&;;0-

\/

\\/
J

1 Eae! ar 1
1 M 111b1E1:1[ ]

CPF 6966554979 (Dc gsM)

https://servicos.tce.pr.gov.br/FCEPR/Municipal/AML/DetalhesProcessoéompra:aspx 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR.
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DB MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE

PEQUBNO PORTB B MICROBMPREENDBDOR INDIVIDUAL (MEI)
AVISO N' 01

PREGÃO ELETRÔNICO NO 001/2023

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna público que fará
realizar no local e data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, de
acordo com as condições particulares do Edital, Lei Federal n'’ 10.520, de 17 de
julho de 2002 e o Decreto federal 10.024, de 20 de setembro de 2019 e, os artigos
42, 43, 44, 45, e 46 da LC-123/2006 e subsidiariamente, a Lei Federal n'’ 8.666,
de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais normas em vigor que regem a
matéria.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em conserto e fornecimento de
peças para Volkswagen – Gol 1.0 oiV flex 2011-2012, conforme condições,
quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento.
DATA E HORA DE ABERTURA: 23 de janeiro de 2C322 às IO:C)Oh
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote.
LOCAL: www.g©v.br/c©rnpras/ pt-tm
BDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser obtidos na sede da
Prefeitura, nos dias úteis das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou
através da webpage: http:/ /www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ demais informações
através do telefone/fax (On(46) 3572-8000;

\.

Cruzeiro do Iguaçu/PR, em 06 de janeiro de 2023.

ÔNio GaLiiBN
MUNiCIPAL


