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©BJBT© Aquisição de kit de câmera de ré e monitor com instalação inclusa
para veículos de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação.
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CGC: 95.589.230/000144 - financas@cruzeirodoiguaal. pr.gov.br . Av.'.43 de MatQ . 906

Fone (46) 572400a - CEP 85.5984do - Ciruzéira do lgua.Çu/PR ",

TBRMO DB RBFERÊNCEA

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJBTO:

Aquisição de kit de câmera de ré e monitor com instalação inclusa para veículos de

transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação.

2 - JtJSTIFICATXVA:

A aquisição do kit de câmera de ré faz-se necessá1Ia em virtude de uma maior segurança
dos alunos do ensino regular que utilizam o transporte público diariamente para ir até
a escola, ele possibilita um aumento da visibilidade por parte do motorista, assim tem
rnais segurança na condução e estacionamento do veículo.

3 CRITÉRIOS DB JULGAMENTO:

:Dispensa de licitação

4 - DOCUM®NTOS DE QUALIFICAÇÃo TÉCNICA E SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA OU
PROSPECT©:

• Não Há

5 - LOCAL a FORMA DE BNTRBGA/EXBcuÇÃo:

No pátio dos ônibus, Hróximo da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do lgpaçu.

6 - CROiVOC}RAiviÃ / PRAZO Dn ©NTREGA n ViGÊNciA,

Início do serviço imediato após a contratação.

7 - ©BTBNÇ'ÃO DO PREÇO:

F01 realizado a pesquisa de preços em empresas da região que desempenhan a
atividade.

Lotel

Qtd Valor
Unitário

Valor
Total

1 RiT7eTã;1;;–;;–ai%–é–iMiim
polegadas ou :maior instalados pma os
veículos van Ducato placa BAS-4154 1

Kit del=rmÇ7é%aFmB
polegadas ou maior instalados para os

1



688883
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PR

CCC. 95 589 230/000144 - financasj@cruzeirodaiguacu.pr.gov.br - Av. 13 de Maio . 9c»
Fone: (46) 5724000 - CEp: 85.598400 - Cruzeiro do Iguaçu/PR

veículos e micro-ônibus Iveco placa ARS
7168

8- FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMBNTO DO CONTRATO:

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

9- DADOS DA SOLICITAÇÃO:

– Data de envio do termo 20/O1/2023

– Secretaria de Educação

– Telefone para Contato: (46) 3572-8000

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

10 - AUTORiZAÇÃO

lwaçu, 20 de janeiro de 2023

=

ltração

4

2



20/01/2023 08:31 about:blank

REPÚBLiCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRI'
48.133.545/0001.00

NOME

DAVI GASPARETTO ll 075030943

Mo o
DOCTOR SOUND

EIA
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 1

1

O

Não Informada

mla•lo
213.5 - Empresário (Individual)

0
IOAV PRESIDENTE KENNEDY

[BZ1l]

CENTRO SUL
io

DOIS VIZINHOS

m
DAVI.GASPARETTO@OUTLOOK.COM

IE
(46) 9919-7335

mm3Tm:FomSTRAL
29/09/2022

DATA DA
++++g+

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

Emitido no dia 20/01/2023 às 10:35:56 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank
1/1



M'8 M 5

Solicitação de Orçamento
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, inscrita no

CN$J 95.589.230/0001/zH, com sede na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro do Iguaçu –
PR, por meio do Setor de Compras SOLICITA orçamento dos seguintes itens abaixo:

cr. 10

51 Fa

instalada Dara véiculo van ducato
) LCD
instalada para véiculo microonibus Iveco

LOTE 01

1?1i?âüo
Cada quiti

IIà „
ns

l3rd. „a 1?oo,„'?

',@ aoj;JP,fP
Nome Fantasia: OocfQÊ SOUND
Contato: (q67 993 t 53 33
CNPJ: gg í33 . 5 (/ s / voo 7 - oo

AsàÍnatura e carimbo
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8$8§{}6REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRI

21.826.432/0001-26
IVIATRIZ

NOME EMPRESARIAL

LUAN RiCARDO CANDATrEN

TiTULO DO ESTABELECIMENTC) (NOME DE FANTASIA)

LRC SOM E ACESSORIOS

CÓDIGO E PRINCIPAL&mÃHmnA=aRtS
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

mãammçÀmmFo%MmmEm \s
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veiculos automotores

GO E DE O DA NATUREZA JURIDICA

213.5 - Empresário {Individual)

R MARIO DE BARROS

CENTRO
0

DOIS VIZINHOS

CANDATrE@GMAIL.COM
qE

(46) 9123-7649

1

1
ELIE FmRATnTRE mt (EFR)

SiTUAÇÃO CAOASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

05/02/2015

MB

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

Emitido no dia 20/01/2023 às 10:34:40 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

4
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Solicitação de Orçamento
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇ'U, inscrita no

CNPJ 95.589.230/0001/ZH, com sede na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro do Iguaçu –
PR, por meio do Setor de Compras SOLICITA orçamento dos seguintes itens abaixo:

LOTE 01
WãT

1 h LCD,
instalada Dara véiculo van ducato

7leatI iemmTGini-ã7jo@@mann-LtS
instalada para véiculo microonibus Iveco

J?l8iMo
Cada quiti

3Sq@ 55%-)

/c $ (2/~”Nome Fantasia:

6qG 7 ?Zé/4 A'
/ ces')o ArO )
2 3Contato:

CNPJ:
vGq {

J.L 836 q3} ooo / a,6

LRC SO WE ACESSÓRIOS

CNPJ/g.826.432/0001-26

Assinatura e carimbo
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REPÚBLICA FEDERATiVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DATA DE ABERTURACOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 5/IZ/2011
CADASTRAL

ROME
JELCENOIR D LUZA

TiTULO OO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

ECONÔMICAEa®gmaã
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

O UCAS SECUNDÁRIAS

47.84-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
45.30'7-03 ' Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veiculos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veiculos automotores

DA NATUREZA JURIDICACÓDIGO E DESCRI

213.5 - Empresário {Individual)

R MARIO DE BARROS
COMPLEMENTO

SALA 01

85.660.000
rD

CENTRO SUL DOIS VIZINHOS

!

1

(46) 9921 -6622/ (46) 9919-3606

HAmm@mMETtR
kkk+h

DATA DA SITUAÇÃO ('ADASTRAL
15/12/2011

BmmoATA-m

DATA DA
+ÜÜÜ+&+&

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

Emitido no dia 20/01/2023 às 10:33:06 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank



b

888989

Solicitação de Orçamento
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, inscrita no

CNPJ 95,589.230/0001/zM, com sede na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro do Iguaçu
PR, por meio do Setor de Compras SOLICITA orçamento dos seguintes itens abaixo:

LOTE 01
Wt % VaíortJ;1#ãrio Totalcada DIfICil

m)5mt ãMrmeTm'mmnolegadas (ou maior) tela LCD,
instalada Dara veículo van ducato

Eiml mãera%M+3bmW) ©aKÜoírMa)lmm
instalada para veículo microonibus Iveco

Nome Fantasia: Toca do Som

Contato: 35635451

CNPJ: 147739340001-70

W4,773.934/9@61-W
JEL©ENOiR D LUZA

Ü{ggH?T'Fã{Eà=gIl



M i C7;E Tr!Ehq=gTIES Ea 1
Empresário(8)

Nome Civil

JELCENOIR DJONATAN LUZA

CPF

075.805.599-43

CNPJ

14.773.934/0001 -70

Data de Abertura

15/12/201 1

Nome Empresarial
JELCENOIR D LUZA

Nome Fantasia

Capital Social

20.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
15/12/201 1

Endereço Comercial

CEP

85660-000

Bairro

CENTRO SUL

Logradouro
RUA MARIO DE BARROS

Munícipio
DOIS VIZINHOS

Número

815

UF

PR

Complemento
SALA 01

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período Início
1 e período 01/01/2022

Fim

Atividades

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Atividade Principal (CNAE)

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho



) ' und 'HP€

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e FunciqDPFnQnIq
• declaração prestada no momento da inscro WHI

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceita®o está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.reçeita.economia.gov.br/ce4ificado.
Certificado emitido com base na Resolução ne 48, de 1 l de outubro de 2018, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e
da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM,

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invaltdará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receifa Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

e

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

Nome: JELCENOIR D LUZA
CNPJ : 14.773.934/0001-70

Ressalvado o direito de a Foge.nda Nacional cobrar e inscrever quaisquer cívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu ndme, relativas a créditos tributários administrados pela Secrqtaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DALI) junto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com basé na Portaria Conjunta RFB/PGFN nD 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:31:05 do dia 17/01/2023 <hora e data de Bras.lia>.
Válida até 16/07/2023.

Código de controle da certidão: 872C.E512.851 1.985F
Qualquer rasura ai emenda invalidará este documento.

9



:.:i - 1,Estado do Éàrahái .- ::
Sectêtàrià, ãé Estado'da Fã;ent:ia

Recêifá'EstadUal dóIPà;faná

\ K

8 8 8 8 { 3

G©ããdã© Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

.Na 029177634-86

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 14.773,934/0Q01-70
Nome: JELCENOIR D LUZA

Estabelecimento bàxado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

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

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

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

Válida até 20/05/2023 - FornecirnerItO Gratuito

A autenticidade desta- certidão deverá ser confirmada via internet

www,fazenda.pr,gay, br

+

r

Página 1 dD ]

Emítldo v/8 Internet Pública (2(VO1/2023 15:01 :40)
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Mur%ã€íp.io dà Dóãs
Estado do Pararrá
Av. Rio Grande do Sul, Z 13{i - Centro

Vizinhos
6

Secretaria de AdminisÊração Finanças
Bepartainenta íie Tributação e Receita

N§=GATiVA
CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBiTO TRIBUTARiO
VENCiDO RELATIVO A EMPRESA COM A LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO,
TAMPOUCO DÉBITOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

Dois Vizinhos, 16 de Novembro de 1022 - Valida até:14/02/2023

CÓDIGO DE
AUTENTICAÇÃO:

19ZTb4JG2QET2X4XJ2Q9C'
INEGATiVA N": 59347/2022

FINALIDADE: VEPJFiCAÇ'ÃO

RAZÃO SOCIAL: JELCENOIR D LUZA

T ===}
1222

INSCRTÇÃO
EMPRESA

72656

CNPJ/CPF
14.773.934/0001-70

INSCRTÇÃO.
ESTADUAL
9058117703 .

ENDEREÇO RUA MAR10 DE BARRÓS, 815 - SALA 01 - CENTRO SUL CEP: 85660000
:i)ois Vizinhos - PR

CNAE / ATIVIDADES
Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos do vestuário e
acessórios, Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotBres,
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

[

IMP{)RT,•INTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE -MESMO

REFERENTE AO PERiODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

2. A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERTFTCAD A SUA AUTENTICIDADE NO SITE http://w low.doisvizht hos.pt.gov.br/ \TEM PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA, OPÇÃO "VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO"

Emitido por: << Equipliino Pública Web >;



20/01/2023 15:11 Consulta Regularidade do Empregador
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CONC>h'llCÂ FEOERA

Cerü©cacIo de Regularidade
do FGTS .. CM

:En$cr ção:
Razão

1 Social :

Endereço:

14.773.934/0001-70

JELCENOIR D LUZA ME

RUA MARIO DE BARROS 815 / CENTRO SUL/ DOIS VIZINHOS / PR /
85660-000

1

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

8

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

Validade:08/01/2023 a 06/02/2023

Certificação R8úmero: 2023010801265775025132
1

Informação obtida em 20/01/2023 15:11:20

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

8

https://consulta-crf.caixa.gov.br/colqsultacrf/pages/con$uItaEmpregador.jsf 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JEt,C:NOIR D LUZA (MATRIZ E FILIAIS)
CN?J, r4.773.934/000r-70
Certidão n' : 2939778/2023
Expedição : 20/01/2023, às 15 : 12 : 57
Validade : 19/07/2023 – 180 ( cento e oitenta) dias ,

de sua expedição .

contados da data

CerLlf ica–se que ,JELCaNOiR D LUZA (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (a) no
CNPJ sob o n'’ 14.773.934/0001-70 , NÃO coNSTÀ como inadimplente no
Banco NacIonal de Devedores Trabalhistas .
Certidão emitida com base nos arts . 642–A e 883–A da Consolidação
das Leàs co Trabalho , acrescentados pelas Leis ns . ' 12.440/2011 e

13.467/2017 , e no Ato 01/2022 da C(;JT, de 21 de janeiro de 2022 .

os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
TribunaIs do Trabalho .

No caso de pessoa 5urídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais .

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

=WPORMâÇ:ÃO IMPORTANTE
Do Banco NacIonal de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transit:ada em julgadQ oq em

acordos jJdlciai s trabalhIstas , inclusive no concernente aos
recolhimento s previdenciárIos , a honorários , a custas , a
emolument:os ou a recolhlmentos determInados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, ComIssão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva .

b

{; r h $ } H

::'úvi':ias e su']€ 3tôe3 : cndt€'tst , lus .br
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ANEXOS '

Estamos qnexando documentoé paId 91;b$i4iarem o procedimento licitatgrio c+é aquiàição das rgferidÁI ingressos.

ANEXO I – Orçamentos
ANEXO II – Obtenção da mediana

1 ' :')ANEXO 1 - ORÇ'AMENTOS
Lotel

It:qm 1 Dêscrição. Qtd Valor
Unitário
545,00

Valor
' Total

545,001

2

Kit de câmeras de ré e monitÓr LCD 4.3
polegadas ou maior instalàdos para os
veículos van Ducato placa BAS=4154
Kit de câmeras de ré e monItor LCD 4.3
polegadas ou maiqr inst:ab’dos :: para os
veículos e microonibus Ivêc€; .plaêa ARS -
7168

1

1 545,00 . 545,00

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$: 1.090,00 6

ANEXO II – OBTENÇÃO DA MEDIANA/MÉDIA

m no
545,00 m

LOTE 1

mo
750,00

JELCENOIR D LUZA Menor Valor global l.090,OO, , J ,

1 /2023
V

GêFJ;=
Sec
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PREFEITURA MUNICiPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU PR.

Senhor (a),

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

SoIicito informar disponibilidade de dotação orçamentária para de Kit de câmera de ré e monitor para
veículos dos transporte escolar.

Cruzeiro do Iguaçu, 25 de janeiro de 2023

GII\d

catE!,7,\;it,n:.CÊa,“gti:,%,T,=t7eFI„,ç„,
Do: Departamento de Contabilidade

Ao: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Existe disponibilidade orçamentária na seguinte dotação:

08 Secretaria de Educação Cultura e Esportes
001 Secretaria de Educação
12.361.009-2028 Manutenção do Transporte Escolar
33.90.30.00.00 Material de Consumo

Em:K K)S /2023

ilidade

Autorizo. cumpridas as
formalidêdes legais. Encaminho
a Ass_eÉÀoriB Jurídica
Em '023

LEONMMM=mano



889919
IMunicipio de Cruzeiro do Iguaçu

Solicitação 13/2023

SoIIcitação
NOmro

13
Solicitante
G&in Nare

588-6 GHLCBHOIR LHRIAS DA SILVA
L06al

3001
Órgão

a3 $8CRrrARIA DEAWrNSTRA ao
FoI’rna do p8günrontô
Deserie&>

30 DiAS AR>s A aws SÃo DA NOTA FiSCAL
Entrega
LDa81

No pátio dos ônIbus, próxirrn da f+efettura RAlnicipal de Cruzeiro do buaçu.

Págirwl

npc)

Contratação de Serviço
Eniticb em

25/01/2023
Processo Gerado
Nüaero

25/2023

Quantidaledeitus

2

GABiNErE DO SECREiARO

Tipo

Depósito bancário

Prazo

1 nas

\escrição:
TERMO DE RE FERe8HC IA

1 -- asP=clrlCÀÇÃO DO 08dRTO,
Aquisição de kIt de câmera de ré e monItor com instalação inclusa para veIculos de transporte
escolar da Secretaria Municipal de Educação .
2 - JUSTIrrcÀTrvÂ,
A aquisIção cIo kit de câmera de ré faz-se necessária em virtude de uma maior segurança dos alunos do
ensino regular que utilizam o transporte público diariamente para ir até a escola, ele possIbilita
um aumento da visibilidade por parte do motorista, assim tem maIs segurança na condução e
estacionamento do veículo .
3 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
Dispensa de licitação

4 - DOC:uM=uTos DE QUÀLirrcÀÇÃO TÉCNiCÀ = soLrciTP.ÇÃO D= ÀMOSTRÀ ou ?ROS?=CTO,
• Não Há

5 - LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO :

No pátio dos ônibus, próxima da Prefeitura MunIcipal de Cruzeiro do Iguaçu .
6 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E ViGÊNCIA:
Inicio do serviço imediato após a contIatação
7 - OBTENÇÃO DO PR=(JO,

FoI teallzado â pesquisa de preços em empresas da região que desempenham a atividade .Lol:el
lbemDe$criçãoQtdValor unitárioValor Total
:LKit 'de câmeras de ré e monitor LCD 4.3 polegadas ou maior instalados para os veiculos
placa BAs-4154
1

28.i-h -d e <:ame:ã§ de 1é e monitol LCD 4 - 3 polegadas ou maior instalados para os velcÚlos
qnibua !veço placa ARS -71681

van Ducato

e Rticrov.

8- Ei$ÇALiZÀ(::ÃO = ÀCOM?.'.WnÀM=NTO DO CONTRÀTO,

A flscalizaç'ão e o acompanhamento da execução do contrato, será efetuado pelo Servidor do
E>epa ltamentIO de Transporte GiLMAR GHIZZI, cujo CPF n' 904,916r 109_04 e Telefone ( 46) 3572_8014 a fim
de velifica1 a confolm=i-dade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo .
A fiscalização de que tlata este item não exclui nem reduz a responsabiIIdade do fornecedor, aInda
que fesult;em de condições técnicas, vícios redibitóric,s ou emprego de material inadequado ou de
qua1 idade infelior’ e’ na ocolrência destar não Implica na lesponsabilidade da administração e de
seus agentes e prepostpos +

9- 1>;\DOS DÀ SOLICITÀÇ;tO,
• Data de envio do termo 20/01/2023
- SecretarIa de Educação
- Telefone para Contato: ( 46} 3572_8000

- Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base à solicItação.
10 - AUTORIZAÇÃO

Cruzeiro do Iguaçu, 20 de janeiro de 2023 .

I



haunicipio de Cruzeiro do Iguaçu
Solicitação 13/2023 880928

Gelcenoir Leirias da Si :1.va

Secretária de Administração

Página2

mt IFd;ana

A aquIsição do kit de câmera de ré faz-se necessária em virtude de uma maior segurança dos alunos do
ensino regular que utilizam o transporte público diariamente para ir até a escola, ele possIbilita
um aumento da visibilidade por parte do motorista , assim tem mais segurança na condução e
estacionamento do veículo.

0[

CódIgo Nome

046240 Kit de câmeras de ré e monitor LCD 4.3 polegadas ou maior instalados p

Unldade

UNID

Quantidade

1.00

UnitárIo
545.00

Valor

545.00

Kit de câmeras de ré e monitor LCD 4.3 polegadas ou maior instalados para os veiculos van
Ducato placa BAS4i54

046242 Kit de câmeras de ré e rnonitor LCD 4.3 polegadas ou maior instalados p

Kit de câmeras de ré e monitor LCD 4.3 polegadas ou rnaior instalados para os veículos e micro-
ônibus Iveco placa ARS -7168

UNID 1 , oo 545.00 545.00

TOTAL l.090,00

h

25nlnQ23 11:aoa



®Kuwicípro nÉ CRuz:ni:RO DO iGUAÇU
-–––-----------–-----mT&1><> DO PARANA–-----–------------

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44 868W

PARECER JURÍDICO n'. 007/2823 – Dispensa de Licitação

{)8: g3rQeura€iofaJUFíd ica

Ao Sr. P?e{e§Ê© àqunieipai da &:!unieiÊ3io de ertlzelro ele> Iguaçu-

Ae Sr. Presidente de ©aínÊssão de Licitação do P3unieÊpio de eruzeiro do Iguaçu.

Á$8ui§{ô: Dispenísa de LIcitação, que term eõmo obJeto aquisição
de kit de c,âmera de ré e rnonitor com instalação inclusa para

veículos de transporte e3eolar 'da Secretaria Municipal de

Educação.

ãÊLAT€>RiO

Nos foi solicItado para análise e posterior parecer jurídico quanto

a possibilidade de dispensa de liciiaçáo nos terrnos do artigo 241 da Lei n'. 8.666/931

que tem como objeto aquisição de kit de câmera de ré e monitor com instalação inclusa
para veículos de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação,

8©i',de que após 8 análise e estudada a ra8téFiã eorrelata, pa§SQ

a opinar, posicionando no seguinte sentido:

g:nr análise a presente soiíei{ação, verifica-se ser possivel a
dispensa de licitação para aquisição de kit de câmera de ré e monitor com instalação
inclusa para veículos de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação, com
respaldo no disposto no inciso II do artigo 24 da lei 8.666/93, desde que não atinja o
valor global superior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), de acordo com

o Decreto Federal 9.412/2018 que alterou os valores estabelecidos nos incisos ! e 11

do e8puÊ do artigo 23 e Nota Técnica do TCE/PR, senão vejamos o dispositivo legal:

“Âri. 24. É di8Feirsãvei a iiciÉ@çã®:

ii '' }©ara oeiras serviços e eõmi}ras de valor até 30% (dez por
cento) do iirniÉe prev:sto na alínea “a”, €!o inciso iI do arÉigo

©nÊeri©r e parê alíenações, nos casos previstos nesta Lei,
eíesde que nã© se refirarn a parcelas de um mesmo serviço1
eõ#ipfã ou ag§en ação de maior vulto que possa ser realizada
{ie yg18 86 weg;f..)”,
;8€3#igW Nb 8.419, BE ) q ,fIg JUNHO DF ,:aBt 9

{. .)
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=JNrcÍFro DB CRuzni::m i:)o iGUÀÇU F1;b

{}

________._________4 STADe DO PARANÁ----------------------

Fone: (46) 3572_8000 Av. 13 de mda, 906 – 85598-000
Cinzeiro do Igpaçu _ PR _ CNPJ 95.589.230/0001-44

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

/v da Gonstituição1 e tendo em vis_te o disposto no art. 120 da Lei na 8.666. de Zl .de jynhç> de

DECRETA:
Art. I' Os valores estabelecidos nos @BWbÊ9ÊYL92aL–23&LgLawwzw
junho de 1993. ficam atualizados nos seguintes termos:

1 _ para obras e serviços de engenharia:
61) na modalidade convite _ até R$ 330.000, 00 (trezentos e trinta mil reais);

b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300-Ooo' oo ft[és mihões e trezentos mil leais?;. e

-;) À-a mod8Rdade concorrência _ -ac/rna de R$ 3.300.000, oo rfrês milhões e trezentos mil reais); e
11 _ para compras e seMços não incluídos no inciso 1:

8) na modalidad8 convite - até R$ 776.000100 ponto e setenta e seis mil reais);
b} na modalidade tomada de píeços - até R$ 1-430000,00 <um mihão' quatrocentos e tdnta mH

T=a;modalidade concorrêncía - acima de R$ 7.430.000, oo (um mÊhão’ quaMcenbs e Mnb mH

Art 20 Este Dac.rota entra em vigor trinta dias após a data de sua pubticação

Brasília, 18 de junho de 2018; 197c’ da Independência e í3Cy da República'

7993

reais

Neste senildo1 temos que é possivel a dispensa de liehação nos

termos do artigo 24, 11 da lei 8.666/93, em razão do vaiot-

Contudo, entendemos que deve prec;eder de pesquisa de ppeçe>

e ou de mercado, no mínimo de três quando po$síveit comprovando que se esta
bontratando pela melhor proposta apresentada, pois a Administração Pública Municipal
sempre deve privar pela economia financeira na busca do melhot pFeÇO.

De outra banda, se o valor dos produtos/serviços a serem

adquiridos superarem o disposto no limite de 10% previsto inciso II do aEtigo 24 da LeI

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

Pregão Presencial.

Õutrossir,l, ress8ivaFrtõ$ que no caso era tela deve se dar

preferência para micro e pequenas empresas na contratação, contudo deve prevalecer
o princípio da economicidade, tanto que o artigo 49, inciso IV, da LC 123, recomenda-

se que preferencialmente nas dispensas fundadas nos artigos 24, incisos l e II

(compras de pequeno valor) as contratações sejam preferencialmente feitas com as

micro e pequenas empresas e não exclusivamente.
No entanto, sendo certo que a licitação busca selecionar a oferta

que melhor atenda ao interesse público, sendo também certo que se constitui numa

forma de assegurar o princípio da igualdade, assegurando a todos os indivíduos

interessados em contratar com o poder público a chance de competirem em igualdade
de condições e visando selecionar a oferta que mais atenda o interesse público e os

princípios da Lei de Licitações, bem como da Constituição Federal, neste caso, poderia

também ser efetuada a licitação na modalidade pregão, ficando3 critério do gestor em

razão da urgência na realizaçâo dos serviços. 6 \\
Página 2 de 4



=JNICÍPIO DE CRUZ©iRO DO IGUAÇU
-------e---------------.----E$TAI)(} DO PARANÁ----'.--------------.---

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do lgBat,u - PR - CNPJ 95.589,230/0001-44

3923

o CASO eONCRETO

Levando-se em consideração os documentos que instruern o
presente procedimento, e aqueles que são necessários em todos e quaisquer

procedimentos licitatórios, passa a analisá-Ios, objetivamente:

(i) Modalidade: o caso concreto enquadra-se na hipótese prevista
no art. 24, inc. 11, da Lei n. o 8.666/93, observadas as alterações dadas pelo Decreto

Federal n'. 9.412/2018, que estabeleceu valores atualizados para fins de

enquadramento das modalidades previstas no art. 23. No caso, realizando-se
interpretação sistêmica das normas gerais dos processos de licitações e contratos,
conclui-se que as contratações diretas mediante dispensa em Fazão do valor ajustam-

se ao patamar máximo atual de R$ 17.600,00. Assim, os custos da Administração com

o procedimento licitatório não cornpensam o gasto com a contratação;
(ii) Justificativa da Quantidade: no Termo de Referência foi

justificada a necessidade da contratação, tendo em vista que se faz necessária tal

aquisição em virtude de uma maior segurança dos alunos do ensino regular que
utilizam o transporte público diariamente para ir até a escola, ele possibilita um aumento
da visibilidade por parte do motorista, assim tem que mais segurança na condução e

estacionamento do veículo;

(iii) Justificativa de Preço: ao Termo de Referência foram
anexados os seguintes orçamentos: DAVI GASPARETTO 1 1075030943 (R$ 1 .450,00)

LUAN RICARDO CANDATTEN (R$ 1.100,00) e JELCENOIR D LUZA (R$ 1.090,00),
sendo que o preço que a Administração es á disposta a pagar corresponde ao menor
dos valores pesquisados. Salienta-se que fica excluída da análise deste parecer a
verificação da compatibilidade dos preços fixados no Termo de Referência com os de
mercado, já que estes são objeto de pesquisa e valoração exclusiva do setor técnico
competente solicitante da contratação;

(iv) Parecer Contábil: a Secretaria Municipal de Finanças exarou
parecer no qual atesta a disponibilidade de orçamento. O parecer contábil constitui

exigência prescrita nos artigos 212 e 216, S 6c’, ambos da Constituição de 1988.

eeNeLu§Ã€}

ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica Municipal OPINA
pela viabilidade da eontratação direta1 via dispensa1 da empresa JEL(,-",ENoiR D LuzA.

para realizar a aquisição de kit de câmera de ré e monitor com instalação inclusa para
veículos de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação1 ao custo máximo
de R$ 1.090100 (um mil e noventa reais),

Página 3 de 4



®8uwicípro DZ c®uz®rno DO rGUÃÇU
-–------––----––--–--E$TAE)C> D<> PAit/\lVÁ----------------------

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/000 1-44

Este é nosso entendimento jurídico.

É o parecer, de cunho meramente opinativo,

Apreciação Superior.
que submeto a

Cruzeiro do iguaçu 1 PJ le janeiro de 2023

8.iN

hoc)RÃ iuRÍi:>:eAPROCU

OAB/ PR 59.899
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{J89825
MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

---–-–-----––--–-«TADO DO PARANÁ---------,
Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000

Cruzeiro do Iguaçu

DECISÃO

Trata-se em síntese, de procedimento de dispensa para aquisição de

kit câmera de ré e monitor para os veículos de transporte escolar.

Valor estimado da contratação de RS 1.090,00.

Dotação orçamentária fornecida pela Secretaria de Finanças e

Contabilidade.

Para realização do procedimento fora emitido parecer jurídico o qual

concluiu pela viabilidade da contratação na modalidade e objeto requerido.

Posteriormente, frente a análise jurídica do parecer que entende ser
legal a contratação, sendo a procuradora a qual detém o conhecimento jurídico, assim, eu,

LEONIR ANTONIO GELHEN, prefeito de Cruzeiro do Iguaçu/PR homologo este procedimento de

dispensa de licitação 006/2023.

Cruzeiro do lçu, 25 de janeiro de 2023

Éo %NTONIO GELHEN

Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR+

Av. 13 de Maio, 9o6. Telefone:(46)3572-8ooo
CNPf 95.589.230/000r/44

8${}í3 26

CRUZaR'O-DO iGUAÇU
U U NOVO TElef PC>

PROCBSSO DE DISPBNSA DB LICITAÇÃO N' 006/2023

Ref. NoI'ruativa: Lei a' 8.666/93, de 21.06.1993, publicada no D.O.U. de 22.06.1993 e
subseqüentes alterações
1. ÕX O CONTRA:Fm

MunicipalPrefeitura de

Cruzeiro do Iguaçu.

1 bN PROCESSO
EMISSÃO N'8.666/93

006/202325/01/2023
Artjgo 24. Inciso II

6 INS1, ©BJEIF<>
Aqujsição de kit de câmera de ré e monitor com instalação inclusa 1 EMITiR
para veículos de transporte escolar da Secretaria Municipal de ( X } S/ INSTRUMENTO

CONTRATOEducacão
9:6=ãa
JELCENOIR D LUZA

1 RMAÇÃO
( X ) COMPLBMENTAR( X ) FGTS

CNPJ: 14.773.934/0001-70
( X ) CADASTRADO

) NÃO CADASTRADO(

FEDERAL
X ) TRABALHISTA(

ESTADUA&
( X ) MUNICIPAL
CPF

Nada consta.)

) RG e

10. JUSTIFICATIVA PARA DiSPENSA DA LICiTAÇÃO: L 3
CONTRATAÇÃO DE S8RVrÇ'OS, OBJ8TO DESTn PROCESSt)1 É DISPENSÁVEL DE

LICITAÇ'ÃO EM DECORRÊNCLA DO DISPOSTO NO ARTIGO 24, INCIgO II DA LEI N' 8.666/93 1

E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, POR NÃO ATINGIR O LIMITE PARA LICITAÇÃO. 1

A

11. JUSTIFICATIVA: A aquisição do kit de câmera de ré faz-se necessária em virtude de uma
maior segurança dos alunos do ensino regular que utilizam o transporte público diariamente
para ir até a escola, ele possibilita um aumento da visibilidade por parte do motôrista, assim
tem mais segurança na condução e estacionamento do veículo. ;

' 12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRiA
33.90.30.OO.OO Material de Consumo
13 :14. Descrição do ©bjet©. 15 o
Quant. tJaitário

17 DATA
BASd

18
CONDIÇ'ÕBS
DE

'QP/1(

1

K/Tümn
R$: 1.090,00 um 1:nil e noventa reais. emissão da

nota fiscalmb-Mm
CONTRATADO:
JELCENOIR D LUZA
CNPJ: 14.773.934/0001-70

20. paM
®l©15 ?RAZO Dn FORNnCrMnNTO/nNTREGA

21. ANÃ
De acordo conforme Parecer Anexo.

CONFORME SOLICITADO

DATA: 25/01/2023 f@á 8

Presidente da Comissão22. ANÁMA
Parecer: em anexo.

DATA:25/01/2023 KARINA MAIER OAB/PR: 59.899

ia:ga:' 3'
e-mail:cruzeiro@wIn.com.br

M We#id aÇU

http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br



888 €32.7

Município de Cruzeiro do Iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ 95.589.230/0001-44

23. PRO 1IPAL24:RAtIFICAÇÃO DO PREFEITO

, ( ) CONCLUÍDO
' ( ) CANCELADO

Ratificamos o presente pleito
Contratação, dispensada a licitação

ordandoFCO coin a

DATA: 25/01/2023

ANEXO :1
Valor
Unitário
545,00

Valor
Total
545,00-aTe :mm de ré e monitor LCD 4.3

polegadas ou maior instalados para os 1

veículos van Ducato placa BAS-4i54
2 Kit de câmeras de ré e monitor LCD 4.3 1

polegadas ou maior instalados para os
veículos e microonibus Iveco placa ARS
7i68

545,00 545,00

Jl1l L v 8 1 3 d e ]1::1= i : : :L1;eTo1à/1rT: : i: :3 fb17 : 1:;: }/ii:;Tc7;zTü9o; 1::::31 :srbarÇ u Paraná

P



25/01/2023 13:56 Mural de Licitações Municipais

$$8828
T€EP&

RIgHtS:ADC €>3 €&

Voltar

Detalhes processo licitatório
'lnformêções Geral

Entidade Execubra MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Anoü : 2023

NO Hçltaçõo/dls»ens&/InNgib IIdade* :-é

MoJalidad:1+ i Processo [>ls,>ensa

iRücursos prov6niante9 do orqani91uos. !ntqtp.açlqn.pip/ mpI t.llatçrüls dg çcé.di.

InstItuIção FInanceira

Número edItal/processo' ; -;3

•nn#n«n e

vn»»+omni+nme ++n,nHvw,4=n+==pqn+qwJPHbP+HPHPHIH +B+1

Contrato de Empréstimo

DescfiÇão ResumIda do Objeto* Aquisição de kit de câmera de ré e monitor com instalação InclUsa para veículos de

transporte escolar da Secretaria Munlcipa! de Educação.

Dobao Or@mentária+ 080031339200 1020573390390000

Preço máximo/ReferêncIa de preço - : 1.c)gOrDO

R$* ;

Data Publicação Tetrna raüncaçãa 25/01/2023 :

Data de L3nçamento do Edital ; ' - --- "" - - 1

Data da Abertura das Propostas

..,_i

Há Itens udusivos para EPP/inE?

Há cota de parücipaçãD para EPP/ME?

Trata-se de obra com exigêncIa de 3ubcontratação de EPP/ME?

Há prioridade para aquisições de nBcroempresas regionais ou locais1

Data Cancelamento

V

sV'

V

\d

Percentual de participação: aroo

M [ %!!.l
ÇFF: 6966554979 Mgsala)

https://seFvicos.tce.pr.gov.brfTCEPR/Municipal/AMUDetalhesProcessoCompra.aspx 1/1
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Quinta-Feira, 26 de JaneiTO de 2023 Ano XII – Edição Ng 2786

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

EXTRATO DE DISPENSA N' 006/2023

ESPÉCIE CONTRATO D

DE CRUZEIRO DO IGUAÇU. DISPENSA hP 006/2023
PARTES:

JELCEKOtR D 1.LIZA - CNPJ:

Aquisig9 do kit de càm9r3 de 18 8 monitor um Instalação Inclusa para veiculos de lranSDOlt9 eseotar

da S untada hlunHpal dê Edua8ção.

1 b.

Alô:MPR&811

DOTAÇÃO: 33MMotenol doR
CcdJ .140,ib
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