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Contratação de empresa especializada para a instalação de películas insulf:tlm para frota municipal de
veículos do município de Cruzeiro do Iguaçu - PR.

Valor máximo estimado da licitação R$ 13.807,40 eTreze mil oitocentos e sete reais e quarenta
centavos) .

DATA DA SESSÃO pÚBLICA 13/02/2023
Avenida Treze de maio - 906 - Centro - CEP 85598-000

CNPJ n'95.589.230/0001«/ e-mail: hcitacaocruzeirodoiguacu2022@gmail.com – Telefone: (46) 3572-8018 Página 1
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PIC>RT_ART A NO 5889/2022 088881

SÚMULA: Designa ?regoeko e a Coaüssão de Apoio para a
realização de Hcüações, na modalidade de
Pregão promovidas pelo b4wúcípio de Cruzeko
do Iguaçu - Estado do Paraná.

LEONm ANTÔNiC) GELHE:N, PREFEiTO iWJNiCRM
CRUZEIRO DO iGUAÇU - ESTADO DO PMANÁ, no uso de suas atríouições legais e, em

;ii,_::hi,:11:jcorlsonância corn o que dispõe a Legislação em vigor.
'iê, c:

BEge LEE:

Art.1'’ _ Desig,nu os ítucion jrja abaixo refed<!os pma, sob a
pelo prazo de um (01) aIO a coatw da publicação deste ato, a

LiCiTAÇÕES desta ?!efeiüua:
do Rimebo,

i§Ã© DE IO :E>El

§RLE I DA ROCaA – 1a Pregoet'a
K_b11,1 AaORES(m – 2a Preg®e&a

MARTA DE LotJlêDES A. VIEIRA - B:qujpe de Apoio
BRÀN cuSCO TREViSAN - Equipe de Apoio
3wl@cubo J. FERRy,mA SOARES - Equipe de Apoio

Are. 2' _ Revogadas as disposições em contrário e, em especial

..:li,$::aPortwian' 5493/2022 de í7/©1/2@22, a presente Portuia entrará em viga nesta data

Gabinete do Prefeito B@tinieipa! eie Cruze&o do i@agr -
®sÉado do Paraná, aos quatorze cBas do mês de outubro do
ano de dois ai! e date $ d©ãs.
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PREFEiTURA í',:.YNiCIPAí_ DE i:RIJZEIRO DO iGUAÇU - PR.

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

Contratação de empresa especializada para a instalação de películas insulfilm para frota municipal de
veículos do município de Cruzeiro do Iguaçu – PR.

2 - JUSTIFICATIVA:

As películas insuIÊim escuras são necessárias, devido os veículos estar constantemente expostos ao sol
com incidência de altas temperaturas. Dessa forma o insulfim protege os ocupantes do veículo de uma
incidência direta dos raios solares e as partes do interior expostas ao sol dando maior durabilidade. Ainda ajuda
a manter a teníperatura interna do veículo mais amena, auxiliando assim no conforto e bom funcionamento do

ar condicionado. Além de fornecer uma maior segurança em caso de acidente evitando que o vidro se estilhasse.

3 – CRITÉRiOS DE JULGAMENTO:

Sendo aplicado menor preço por item.

N.A

5- LOCAL E FORMA DE EfqTREGA/EXECUÇÃO:

O serviço de instalação será realizado no pátio ou local pré - de:eminado da empresa que ganhar
a licitação.

6 – CRONOGRAMA/PRAZO i)E ENTREGA E V}GÊNeiA:

A instalação das películas insulnlm serão realizadas dentro do prazo máximo de 7 dias, a contar a partir da

emissão da autorização. A instalação será acompanhada por funcionário municipal responsável. Vigência 112

meses.

II OBRIGAÇÕES:

DA CONTRATADA:

- A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta9
assymlndo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto
e, airii a

” Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objetc , de acordo com os artigos 129 13

e 17 a 27: do Código de Defesa do Consumidor (Lei n' 8.078, de 1990); '' ’
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F;REFFiíLj? A fy*,IJ DJI(:::}’ ./'=L DE (::R1.17 E IR(.> DO iC31J/\Ç:_i -- PR.

_ Substituir9 reparar ou corrigir'9 às suas expensas9 no prazo fixado neste Termo de Referência, o

objeto com avarias ou defeitos;

_ Comunicar à Contratantes no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

entregap 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 assumldas9

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DO COIVTRATANTE:

- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; \

_verificar minuciosarnente9 no prazo fixado, a confolmidade dos bens recebidos p :Qvisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta: para fins de aceitação e recebimento definitivo;

_ Comunicar à Contratada) por es(..rito9 sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido7 para que seja substituído, reparado ou corrigido;

- . Acompanhar e fiscalizar
comissão/servidor especialmente designado;

0 cumprimento das obrigações da Contrataaa, através de

- Efetuar o pagamento à Contratada no valor con-espondente ao fornecimento do objeto) no prazo
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A AdmiÚistração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada coIn

terceiros. ainda que vinculados à execução do presente Terrno de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empreSados, prepostos ou subordinados.

OBJETO
e ValorValor

unit.cada tota! R$
lila

1a mKMpmTãizadas
instaladas nas seguintes características: A
transmissão luminosa não poderá ser inferior a
75% para os vidros incolores dos pára-brIsas e
70% para os pára-brisas coloridos e demais vidros

170 m2 01 m2

1 dos indispensáveis à dirigibilidade do veículo (por
exemplo, vidros dianteiros laterais) critério
regulamentado pela RESOLUÇÃO do

? T"'"~’~'=T’“=“''""'” '”” 1
4

9 - FiSCALiZA€,’ÃO E: AC<)iWP4NM\iWEINTO E)O COIVTRAT€>:

A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato será efetuado pelo funcionário:
Gilmar Gizzi CPF: 333.3.0012531-9 RG: 333.3.0012531-9, Diretor de Departamento de Veículos e
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PREFEITURA MUNiCiPAL DE CRUZEiRO DO iGUAÇU - PR.

Almoxarifado da prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – PR, ou por outro fufrcionário previamente
designado ,Contato: 35728016.

10– DADOS DA SOLICITAÇÃO:

– Data de envio do termo 11/01/2023

– Diretor de Departamento de Veículos e Almoxarifado

– Nome dos elaboradores deste Termo de Referência:

– Telefone para Contato: (46) 3572-8000

11 – AUTORIZAÇÃO

Diretor de Depaltamento de Veículos e Almoxarifado
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f>REf Eli'UR A !V,ÍJN!(.-:![>AL DE (:RUZEi$?O DO IGt iA €;U - PR.

ANEXOS

Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aqiisição dos -eferidos ingressos.

ANEXO 1 - Orçamentos
ANEXO 11 -. Obtenção da mediana

ANEXO 1 - OR(.-ANIEN’fDS
e ]aid Valor Valor

unit.cada total R$
1112

Películas insulfilm para veículos, disponibilizadas
instaladas nas seguintes características: A 170 m2 81 ,2201 m2 13.807,40
transmissão luminosa não poderá ser infqior a
75% para os vidros incolores dos pára-brisas e
70% para os pára-brisas coloridos e demais vidros
dos indispensáveis à dirigibilidade do veículo (por
exemplo, vidros dianteiros laterais) critério
regulamentado pela RESOLUÇÃO do
CONTRAN, Nc’ 254, de 26 de outubro de 2007

30art

1

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO RS, 13.807,40

ANEXO ii - OB?€N€;Ão nA MZ»IÂNA/MÉiOiA

LOTE !

Cruzeirg do 1

#7%1
GILMAR GHIzzI

DIRETOR DEPARTAMENTO DE
VEICULOS E ALMOXARIFADO
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
•

DE INSCRI

Of.264.417/0001-24
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NOME

CELIO AZEREDO

DO J

AUTO ELETRICA AZEREDO

O

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veiculos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veiculos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículós automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência'0

ED
213-5 - Empresário (Individual}

LOGRADOURO

TV NOSSA SENHORA DA SAUDE
E=ÊP-LTM-ÊmT
+++kkkkh

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
[0N

CRUZEIRO DO IGUACU

TÍCEF(Ja

(46) 3572-1413

mA

05/02/2005

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n') 1.863, de 27 de dezemb«) de 2018.

Emitido no dia 18/01 /2023 às 09:55:52 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank
1/1
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Solicitação de Orçamento
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRt-ZEIRO DO IGUAÇ'U, inscrita no

CNPJ 95.589.230/0001/44, 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 OI
O

. Películas insulfilm para veículos, disponibilizadas instaladas nas
:seguintes características: A transmissão luminosa não poderá ser
jinfeüor a 75% para os vidros incolores dos pára-brisas e 70%

lara os pára-brisas coloridos e demais vidros dós indispensáve:s

jà dirigibilidade do veículo (por exemplo, vidros dianteiros
jlaterais) critério regulamentado pela RESOLU(,*ÃO do

ICON’fRAN, N'’ 254, de 26 de'ouíut7=i de 2007 art. 30

170 m2 80,0(>m2

1

Nome Fantasia: Auto Elétrica Azeredo

Contato: (46) 35721413

CNPJ: Ol.264.417/0001-24

/62, ,.hÁ

Assinatura e carirhbo ._b

: { f {f g ,2§4,417/G801»áã1
CELia Â2EREDO n ME

+-’ 13 DE MAIO. S/Ng - CENTRO
. CEP 85598-000

i CdUZEtRO DO IGUAÇU . PARANÁ &
LBrBtEm



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR. €389 9

Pesquisa realizada em 18/01/2023 09:50:13

1;pt::t'\11e <:er;.Id{! I\c 11 8.1 : kIt) 1 ;').':FZ?' eq '',': ;: 8 { ip 2{}í3.7 . ?. 1;0}

Em conformidade com a Instrução Normativa Nt’ 73 de 05 de Agosto de 2020.

\1

+..
..t

Método Matemática Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado cpm bagé na média aritmética dá tod'os os peqips
selecionados pelo usuário para.aqueledeterminado Item. - . ' . ' . . 9_ } :;'

Confümclnstm®o NmWa N. B de aãdeAgogo de 202a,m®q3.,-Àwqui%d8pWos seM mÀtà1HMda kb dÚuÚdü•w8&qeíá: iMN.r,iétMma;úlátid#pi&à$pan a

8

Item 1 : Películas insulfilm
9)

PREÇOS /
PROPOSTAS

2/4

QUANTIDADE PREÇO
ESTIMADO

RS 81,83 (un)

PERCENTUAL: .. PREÇO TOTAL .
MÁXIMO

R§ 81 ,83 R$ is,91 i,la+170

:l:evÇelnCao=:pJ:is órgão Público
Identificação

Data

Ucitação
Preço

MINISTÉRIO DA DEFESA 1 Comando da Aeronáutica 1 BASE AÉREA DE CAMPO
GRANDE

N'’Pregão:312024 24/06/2022 R$ 75,33
UAS6:120638

2 GC)VEFINa Da ESTADO DE RaR/UMA 1 Procuradoria Geral de Justiça do Estado de
Rorainra

Valor Unitário

N'’Pregão:32022 22/02/2022 R$ 88.33

UASG:926196

R$ 81,83

Valor Global: R$ 13.91 1,10

Valor do Item um mlação eo total QuantIdade de preÇos 'Dor Item
4

8 1) PellctJas „. 3

2

1

0
Item 1

Detalhamento dos itens

+

Relatório gerado no dia 18'01/2023 09:52:26 (Ip: 200.7.2.50) A
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Quantidade

170 Metros Quadrados

I11:1li:Ô: 13 :::8;aT :1#];?IOrI1: ::::111::71gé1::15i111:yt8: 1:12:?;1:3igC2@ zTeu PUC) Pc qH UM PM6WA% 3 d %3 d
http:#ww.bancodeprews.com. bdCerühadoAutenticIdade?iãken;c4HwrydmL76h5qQpsfzkNJ%252b(,GaOJigUAg2TeupuopcqHUBnh6wA%253d%253dw§

Descrição

Peliculas in$ulf iIm para veiculos. disponibilizadas instaladas nas eguintes características: A transmissão luminosa nã

o poderá ser Inferior a 75% para os vidros incolores dos pára-brisas e 70% para os pára-brisas coloridas e demais vidr

os dos indispensáveis à dirigibilidade do veículo (por exemplo. vidros dianteiros laterais) critério regulamentado pela R
ESOLUÇÃ,O do CONTRAN, N'’ 254. de 26 de outubro de 2007 art. 3'’

Preço (Compras Governamentais) 1 : Mediana das Proposlas Finais

!nc 1 AQ. 5'’ da tN 73 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Corrlarldc da Aeronáutica

BASE AÉRÉA DE CÂt,/IPO GRANDE

Objeto: Contratação de serviços de rnanutenção de instalações. por demanda. para

atender às necessidades da Base Aérea de Campo Grande (BACG'l.

Descrição: Instaiaçgo de peIIcula de proteção - ServIÇO de Instalação de pelfcu]a lnsulfilme

grau mInimo de 50% de escurecirnento em portâs e janelas de vidro.

CatSer: 5584 ' INSTALACAO DE PELICULA DE PROTECAO
te

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORCNPJ

40.480.094/0001-68 CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS ESERVICOS LTDA

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não inTormado

Descrição: Serviço de instalação de película tipo insulfilrn consiste no fornecimento e instalação le película de proteçâo solar com as seguintes características
8.6.1.1. Tipo: lisa, profissional. anti-risco: 8.6.1.2. Cor: fumê, não íeíletiva; 8.6.1.3. Aplicação' para apIit ação em vidros; 8.6.3.4. Transmissão de visibilidade de 5

0,00%; 8.6.1.5. Rejeição de energia solar fnÍnirna de 50,00%; 8.6.1.6. Luz visível refletida exterior rnáxirna de 20.00%: 8.6.1.7. Luz visível refletida interior máxima
de 25,00%; 8.6.1-8. BloqueIo de raios uv. (ultra violeta) mínimo de 95,oo%; 8.6.1.9. iransmtssão de Fatar •u• de 1,01 -1,1 5. - GARANTIA Da FABRIC)AN 1 E/CONt
RATADA - ANEXO I – MARCA INSULGLASS - FABRICANTE INSUL(;LASS

Estado:
Rtq

Endereço:
RUA SENADOR GEORGiNa AVELiNO. 0893

Cidade:

Natal

Telefone:

(84) 9408-7055 / (84) 9981-7750

45.888.851 /0001-50 JOSE RICARDO NAVA ARRUDA 01 501549170

Marca Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado

Descrição' Sen'if;o de instalação de pelff':ula insulfilme grau rnhimn de 50'’. de escurl .cirnento em portas e janelas de vidro.

Estado:
MS

Cidade:

Campo Grande

Telefone:

(67) 9213'656g

Endereço:
R LAGUNA 176

Preço (Compras Gavernalnentais) 2: Mediana das Propostas Finais

IRC 1 A't. 5a 68 tN 73 de OS de AGosto de 2020

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima

Objeto: Formação de RegIstro de Preços para eventual e futura contratação ie empresa

para aquisição com instalação de persianas, tipo rolô?; de película in$uIfilm. para

6tender o Edifício Anexo da Sede, Prolhotoria de Mucaja il Promotoria de são Luiz

e Promotoria de Facaraima; e. de toldo para instalação na entrada principal da
Promotoria de Pacaaima, do MinistérIO Público do Estado de Roraima.

DescfiÇãa: Instalação de película de proteção - Aquisição com instalação de fmlícula

insulfilrn em esquadrias de vidro temperado. visibilidade 100%.

CatSer: 5584 - INSTALACAO DE PELIcuLA DE PROTECAO

Dala:

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Lote/Item:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Quantidade:

Unidade:

UF:

Email:

josericardonavaarruda@outlook.com.br

Data:

Modalidade:

SRP:

Identificação:

Lote/ltem:

Ata:

Adjudicação:

Homologação:

Fonte:

Observação

R$ 75.33

24/06/202r09:30

Pregão Eletónico

SIM

N'’Pregão 312021 / UASG:120639

/7

LinbAta

05/07/2022 1 1 :30

19.'Q7/20f'2 17:58

www.com )rasgovernômerItais. gov
.br

200

METRO Q'JADRADO

MS

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS 73,99

Email

ug.ca$t€1039@gmail.corn

RS 76.67

R$ 88.33

22/02/2022 10:00

Pregão Eletrônico

SIM

NOPregão:32022 / UASG:926196

2/g

Link Ata

04/03/2022 33:26

14/03/2022 11:23

www.comprasgovernamentais.gov
.br

215



8810
Quantidade:

Unidade: METRO 01 IADRADO

UF: RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PRO >OSTA FINAL

37.831.733/0001-88

* VENCEDOR '’

ISMAEL DOS SANTOS LIMA R$ 88,33

Marca. Marca não informada

::::::;:e:;qauEiiSIEDe:::t:::12Dade película insdüIrn em esquadrias de vidro temperado. visibilidade l00%.

Estado:

HR

Cidade:
Telefone:

(95) g 1 61-7265

Email:
ismaels054@gmail.com

Boa Vista
Endereço:
AVENIDA CABO.POLICIA MILITAR JOSE TA81RA DE ALENCAR MACEDO. 69'1

21 .347.447/0001-01 SA PRODUCOES E SERVICOS LTDA
9

R$ 88,33

Marca . Marca não infDrm3da

:2::::::T::;:::ii:T:o::c;2:::;;;:Tde película lnsdfi IIn em esdu8drias de vidro tenperado. visibilidade l00%.

Fst ado: Cldêde Endereço:

BA Lauro de Freltas R ROMtJAL t)O DE BRITO, 1 00

Nome de Contato:

DANIELA

Telefone:

(71 ) 3029-0370

Email:

contato@saproducoes.com.br

4

::iv]}::28g5:{::3:lli8iE1 É:{eg1:1éIEggg{$oE2ãôIJP/JT%7E8 8PPWIVIT& Ca OJ i 9 C2Ml 2Te U P U O P q HUM pt m 6WA%25ql do/c253 d$8 3/5



t 1 LAUDO DA COTAÇÃO 8 888 i1

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - Películas insulfilm

• 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
22/02/2022 e 24/06/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTI LIZADAS

Mediana das Propostas Finais

• Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

á'

Relatorio gerado no dia 18.'01/2023 09:52:26 (IP: 200.7.2.50J
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Extrato de fontes Utilizadas neste relatório 898912

+f W

Fontes utilizadas nesta cotação:

www.comprasgovernamentais.gov.br
l - ComprasNet Data 1 1/07/2022 08:46:23

Acessar a fonte aIBÉ

WW Eden'io qe„do no dIa r8.'01/2023 09:52,26 (ip, 200.7.2.so)
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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),

Solicito informar disponibilidade de dotação orçamentária para Instalação de películas insulfim para a
frota municipal.

Cl !iro do Iguaçu, 23 de janeiro de 2023

ImC raie [a

Secretária Munic. De Planejamento e Finanças

Do: Departamento de Contabilidade
Ao: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Existe disponibilidade orçamentária na seguinte dotação:

003 Secretaria de Administração
001 Atividades Administrativas
04.122.003.2008 Desenvolvimento das Ações administrativas
33.90.30.00.00 Material de Consumo
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

005 Secretaria de Habitação, Urbanismo e Obras
002 Departamento de Urbanismo
15.452.0006.2015 Manutenção dos serviços Urbanos
33.90.30.00.00 Material de Consumo
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

006 Secretaria de Transportes
OOI Secretaria de Transportes
26.782.0007.2017 Desenvolvimento das Atividades de Transporte
33.90.30.00.00 Material de consumo
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

007 Secretaria Municipal de Saúde
001 Fundo de Saúde
10.301.0008-2019 Atenção Básica
33.90.30.00.00 Material de Consumo
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

008 Secretaria de Educação Cultura e Esportes
001 Secretaria de Educação
12.369.009-2027 Manutenção do Ensino Fundamental
33.90.30-00.00 Material de Consumo
3390'3900'OO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

08 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.
004 Departamento de Esportes '
27.813.001 1 .2037 Manutenção do Esporte Amador
33.90.30.00.00 Material de ê,onsumo

1
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33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

12 Secretaria Municipal de Assistência Social
001 Fundo Municipal da Assistência Social
08.248.0016.2050 Proteção Social Básica.
33.90.30.00.00 Material de Consumo
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

e mr bi4dade

Autorizo, cumpridas as
-malidades legais. Encaminho

oria Jurídica.

N– Prefeito



Municipio de Cruzeiro do Iguaçu
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8{}{}8Í5

SolicItação
Núnero

15

C&iw Nare

603-3 GILh/hR GHIZZI

Local
3001

Órgão

03 S8CRErARiA DEAUWN[STRAÇÂO
Forma do pagãrnonto
C)esedç&

30 DiAS AR35 A sviBSÃo in NOTA FiscAL
Entrega
Local

O serviço de instalação será realizado no pátio ou local pré - deternfnado da enpresa que ganhar a
licitação.

Pê9ina1

Eaiticb em

27/04/2023
Processo Gerado
Nünero

29/2023

npc>

Aquisição de iViaterial
Quanlidabde fins

1

GABiNEiE DO SBCRErANO

Tipo

Depósito bancário

Prazo

7 Elas

O

1 -. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
Contratação de empresa especializada para a instalação de peliculas insulíl:Lm para frota municipal
de veIculos do município de Cruzelre do Iguaçu - PR.

2 - JUSTirreATrvÀ,

As 138:1.ica:1.43 lusa:1.fII.n escuras são necessárias, devIdo oe veículos estar constantemente expostos ao
saI com incidência de altas temperaturas . Dessa forma o insulf im protege os ocupantes do velculo de
uma incIdência direta dos raios solares e as partes do interIor expostas ao sol dando maIor
durabiIIdade. Ainda ajuda a mantler a tenperêtura interna do veIculo mais amena, auxiliando assIm no
confa Ito e bom funcionamento do ar condicionado. Além de fornecer uma maior segurança em caso de
acidente evitando que o vidro se est11hasse .

3 - c: 11:TÉkrQ s ou Jui,a.\M6NTO,

Sendo ap:Lica ela menor preço por Item.

4 - DocuMEi'l'ros Dg QUÀLir ic 7\çÃo TÉcNrcÀ 6 sobicrTÀÇÃo DS ÀUO$TRA ou ?rios? aCTo:

N.À

5- LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO :

O.s?bv3'ço de instalação se lá lealizado no pátlo ou local pré - determinado da empresa que gahhaI.. ;
licitação .

6 - CROn06RÀMÀ /PRAZO DE ENTRE6À E ViGÊnciA,

7- OBRIGÀÇÕ 8S ,

D.2\ CONTRÀT&D74:

a
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Solicitação 15/2023

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;
• Cornunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, faThas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituldo, 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 de Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados .

Página2

8 - OBJZTO:
ItemDescríçãoQtdunid
Valor unit . cada n’valor total R$

OIPelicula$ insulf IIm para veIculos , disponibilizadas instaladas nas seguintes características : A
transmissão luminosa não poderá ser inferior a 7 SÊ para os vidros incolores dos pára-brisas e 70g
para os pára-brisas coloridos e demais vidros dos indispensáveis à dirigibilidade do veiculo (por
exemplo, vidros dianteiros laterais ) critério regulamentado pela RESOLUÇÃO do CONTRAN, N'’ 254 , de
26 de outubro de 2007 art . 3'’

:170 m:
01 mz

9- rlSCÀLrz.açÃo E ÀCOM?ÀmHÀM=NTO DO CONTRÀTO:

À f ise'311:ação e o acompanhamento da execução do contrato será efetuado pelo funcionárlo : Gilmar
Gizzi CPF: 333.3.0012531-9 RG : 333.3.0012531–9, DIretor de Departamento de VeIculos e Almoxarifado
da plefe i.tula Municipal de Cruzeiro do Iguaçu – PR, ou por outro funcionárIo previanente desIgnado
, Contato : 35728016 .

io- naDo$ DÀ soL=crTÀÇÀo,

– Data de envio do termo 11/01/2023
- Diretor de Departamento de Veiculos e Almoxarifado
- Nome doa elat>oradores deste Termo de Referência :
- Telefone para Contato: {46) 3572-8000

11 - ÀÜTORIZÀCÃO

CruzeIIO do Iguaçu, 11 /01/ 2023

+e••,n•gn•.n

etensa Bosa Pinzon
Secretária Municipal de Saúde

TWM

Eiãi;;;-ãFêTFTÊimmR=\Mm
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uma lncidência direta dos raios solares e as partes do interior expostas ao sol dando maior
durabilidade. Ainda ajuda a manter a temperatura interna do veículo mais amena, auxiliando assim no
conforto e bom funcionamento do ar condicionado . Além de fornecer urna maIor segurança em caso de
acidente evitando que o vidro se estilhasse

Pé9ina3

fi

C&ligo Nome

046251 Peliculas insutf IIm para veículos. disponibilizadas instaladas nas seg

Unidade

MZ

Quantidade

170.00

Unitário

81.22

Valor
13.807.40

Peliculas insulf Im para veiculos, disponibiIIzadas instaladas nas seguintes camcterísücas: A
transmissão luminosa não poderá ser inferior a 75% para os vidros incoloíes dos pára.brisas e
70% para os pára-brisas coloridos e demais vidros dos indIspensáveis à dirigibilidade do veIculo
(por exemplo. v idros dianteiros laterais) critério regulamentado pela RESOLUÇÃO do
CONTRAN, N'’ 254, de 26 de outubro de 2007 art. 3'’

TOTAL 13.807,40

SRmm===B-l1



Municipio de Cruzeiro do Iguaçu
Solicitação 15/2023

{3888 i 8

Solicitação
Núaero

15
Solicitante
C&ig> Nate

603-3 GILIUARGHIZZI

Local
300i GABiNErE DO SBCREiARiO
Órgão

03 SBCREIARA DEADMINISTRAÇy-\O
Forrna de pagarnento
Descriça

30 DiAS APOS A nHiSSÃO DA NOTA FiSCAL
Entrega
Loca)

O serviço de instalação será realizado no pátio ou local pré - determinado da erTpresa que ganhar a
licitação.

Pá9inal

npc)

Aquisição de Material
Eaititb em

27/01/2023
Processo Gerado
Nürrero

29/2023

QuênbdaJe cb itens

1

Upa

Depósito bancário

Prazo

7 tias

Descrição:
1 - =s?EcrrrcÀC,ÃO DO OBJ=TO,
Contratação de empresa especializada para a instalação de películas insulfilm pala frota municipal
de veículos do município de Cruzeiro do Iguaçu - PR.

2 - JUSTIFICATIVA:

As películas insu:Lf:i.Im escuras são necessárias, devido os veículos estar constantemente expostos ao
soI com incidência de altas temperaturas . Dessa forma o insulf im protege os ocupantes do veículo de
uma incidência direta dos raios solares e as partes do interior expostas ao sol dando maior
durabilidade . Ainda ajuda a manter a temperatura interna do veículo mais amena, auxiliando assim no
confolto e bom funcionamento do ar condicionado . Além de fornecer uma maior segurança em caso de
acidente evitando que o vidro se estilhasse .

3 - CRITÉRIos D8 aULCÀt,i=NTO:

Sendo aplicado menor preço por item.

4 - DOcuMEnTos D= QUÀLltIC-=\ÇÃO TÉCN lc.4 s soLicrTÀÇÃO D= ÂUOSTRA ou PROS9 Zc-TO,

N.A

5- LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

O . serviço de instalação será realizado no pátio ou local pré _ determinado da empresa que ganhar a
licitação .

6 - CnOn06RÀu;\ /?R'-.ao DE =NTR=GÀ E vrGÊncrÀ,

A in?talação das películas insulf IIm serão reall=adas dentro do prazo máximo de 7 diasF a contar a
paltiz: 9a emissão da autorização . A instalação será acompanhada por funcionário municipa1
lesponsável. Vigência 12 nteses . - '

7- OBRIGAÇÕES :

DA CONTRATADA:

:ef11:?f=:latada de’': cymprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua propostdf
::;=]: jn:le :::::a:zclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita ezecuçã:) do

i 7 n : : ; ; ; s 3 ; i i : : : : : 3 : e P : : : : s : 1 : : o : o : s : = : 3 : 1 d 7 : : : r = = ti : o9 : r o : : e ; ; ; o7 : acordo com os artigos 12 r 13 e

: b : : : : t : : : i : : a : : : : r : : : : f : : : : : 7 1 1 / à s s u a sex pensa Sr no prazo fixado neste Termo de Referência r O

f;lãaiaRiãmmT==;is313;



Municipio de Cruzeiro do Iguaçu
Solicitação 15/2023

899919

Página2

: b 1 : : : P : : : : : c : d : ; s : : : : 3 : : e o s : 2 : P : : : : : : : uS : : / o : : Ei : : 2 : s o : ac : : : 1 : : 1 : : ar através de comissão / servidor

E s : 3 : : : : 1: e = t ; a 3 : :1 : : : : a : ; C o n t 1 a t a 1Eb11 ano valor correspondente ao fornecimento do objeto 1 no prazo e

8 – OBJETO:
!temDescriçãoQtdUrlid
Valor unit . cada m2Valor total R$

26 de outubro de 2007 art . 3'

170 m=
01 m:

9 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

,Contato: 35728016.

io- DÀeOS DÀ soLrcITÀÇÀo:

- Data de envio do termo 11/01/2023
- Diretor de Departamento de Veículos e Almoxarifado
- Nome dos elaboradores deste Termo de Referência :

• Telefone para Cont:ato : ( 46) 3572-8000

11 – AUTORIZAÇÃO

Cruzeiro do Iguaçu, 11 /01/ 2023

H••ll•==n••IIb=ah+ U+•+HP

Cleusa Bosa Pinzon
SecretárIa Municipal de Saúde

Justifiõãtiíó:

Às peIIculas insulfilm escuras são necessárias, devido os veículos estar constantemente expostos ao
sol com incidência de altas temperaturas . Dessa forma o insulfim protege os ocupantes do veículo de

&dIldo pcr: SIRLEI DA ROCHA rnwsb: 5531 h 27niam31Qig08
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Wiunicipio de Cruzeiro do iguaçu

Solicitação 15/2023

uma incidência direta dos raios solares e as partes do interior expostas ao sol dando maior
durabilidade . Ainda ajuda a manter a temperatura interna do veículo mais amena, auxiliando assim no
conforto e bom funcionamento do ar condicionado . Além de fornecer uma maior segurança em caso de
acidente evitando que o vidro se estilhasse

Página3

Código Nome

046251 Películas insulf tIm para veiculos, disponibiliadas instaladas nas seg

Unidade

MZ

Quantidade

170.00

Unitário
81.22

Valor
13.807.40

Películas insulf itm para veículos. disponibilizadas instaladas nas seguintes caracteristicas: A

transmissão luminosa não poderá ser inferior a 75% para os vidros incolores dos pára.brisas e
70% para os pára-brisas coloridos e demais vidros dos indispensáveis à dirigibilidade do veículo
(por exemplo. v ídros dianteiros laterais) critério regulamentado pela RESOLUÇÃO do
CONTRAN. N'’ 254. de 26 de outubro de 2007 art. 3'’

TOTM 13.807,40

EMüdolw:sIRmmmM=mil-
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PREGÃO
ELETRÔMgCÜ
885/2823

gF@

aB}gT(3
Contratação de ernpresa especializada para a instalação de películas insulfilm para frota munícipal de
veículos do município de Cruzeiro do Iguaçu – PR.

Valor máximo estimado da licitação R$ 13.807,40 (Treze rail oitocentos e sete reais e quarenta
centavos).

mATA DA §E§§Ãü PfJBL}CA 23/02/2023
Avenida Treze de maio - 906 – Centro – CEP 85598-000

CNPJ n'’95.589.230/0001-44/ e-mail: Ucitacaocruzeirodoiguacu2022@gmail.com - Telefone: (46) 3572-8018 Págjna 1



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Paraná

888022

EDITAL DE PREGÃO CELETRÔNICO) N' O05/2023
REGiSTRO DE PREÇOS

DATA DA REALIZAÇÃO: 13/02/2023
HORÁRIO DE iNÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas
LOCAL: Prefeitura do Município de Cruzeiro do Iguaçu - Paraná

www.gov.br/cornpras/pt-br "Acesso Identificado”

O MUNicÍPiO DE CRUZEiRO DO iGUAÇU, Estado do Paraná, inscrito no eNPJ 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 POR
ITEM, para atender à solicitação do Secretaria de Administração, cujo objeto é Registro de Preços para a
contratação de empresa especializada em manutenção e instalação de ar condicionado, conforme condições,
quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO pÚBLICA:
:13 de fevereiro às 09:0(i 1loras

UASG: 985473 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR
Local da Sessão Pública: www.gov.br/compras/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, do Decreto Federal ng 10.024, de 20 de setembro de 2019, 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, Lei Municipal ng. 3.906 de 19 de dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal ng. 4.378 de
09 de março de 2016, Decreto Municipal ng 251, de 20 de maio de 2020 e legislação complementar aplicável
e, no que couber, na Lei Federal n.g 8.666 de 21 de junho de 1993.

São Pregoeiros deste Município de Cruzeiro do iguaçu, Sirlei da Rocha e Kelli Moresqui designados pela
Portaria ng 5889/2022 de 14 de outubro de 2022, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná Edição
2.529

1

1.1.

1.2.

na aIR

DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO PÚBLICA

O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços1 será
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.gov.br/compras/M.

A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 13 de fevereiro às 09:00 horas,
no site Uw®€g&@aDxnLa-sJpLtn nos termos das condições descritas neste Edital.

0

2.1
Constjtu.i objeto deste PREGÃO ELETRÔNIco Registro de Preços para a contratação de empresa
espeAciajizada qm, manutenção e instalação de ar condicionado, conforme condiçõesJ quantidade e
exigências estabelecidas neste instrumento. ’ ’ '

CNPJ 11'95'589'230/0001-44/ &===aÜ: acitaca'Jcr=lzeü'd'3@acu2022@Waitcom - Telefone: (46) 3572-80 18 Página 2



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU 88982
Estado do Paraná

2.2

2.1

2.2

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, facultando-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.

2.3

2.4

As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de
Licitações pelo telefone ng (46) 3572-8018.

As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela Secretaria
Municipal de Administração, telefone e46) 3572-8000.

3 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

3.1

3.2

4

O critério de julgamento será o de Menor preço POR ITEM, 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.

DA 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 irnpugnar 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 Às impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro e protocolizadas em dias úteis, das
08hOO às 161l00, na 13 de maio - 906, Setor de Licitações, Centro, Cruzeiro do Iguaçu, ou encaminhadas
através de e-mail no endereço eletrônico: licitacaocruzeirodoiguacu2022@gmail.com.

4.1.2 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.

4.1.3

4.1.4

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

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

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

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

Prefo?iro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão públi1,..af
?xclusivamente por meio eletrônico via internet, enJbreçados exclusivamente ao 'e_man:
Iicitacaocruzeirodoiguacu2022@gmail. 1.'om.

4.2.1
9 pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteisp contado
daldala .de Feeebimento do pedida e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexo;. ' - ------ –-- - –'

4.3
As impuWações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

Aveã=–

CNPJ 11'95589'230/0001-44/ e'man: ÜCÜacaacFuzekodQigtlac112022@@naü.com - Telefon„ (46) 3572-8018 Página 3



5

5.1

5.2

5.3

Avenida Treze de main

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:

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 posteriores,
ou ainda,
que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação.

a)

b)

c)

d)

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

5.3.1

5.3.1.1

5.3.1.2

5.3.2
5.3.3

888824MUNiCÍPIO 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 SICAF, 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 Pregão.

Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei ng 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 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno portel a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar ng
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

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

que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

mun
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5.3.4

5.3.5

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 SICAF, 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 - IC:P - 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 nomep assume
como fIrmes 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 órgão 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
correção ou à alteração dos re©stros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

go;lento daAh::?l#:;;:vância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no

i)À Ams Dg HABn,iTAÇÃo

a=EMR93:o-dá
CNPJ !1'95'589'230/0001-44/ e-mail: hcü'''”””,ü,d,igw,,„202@a,d'..„, _ T,1,f,n„ (46) 3572_8018 Página 5



MUNICíPIO Dn CRUZEIRO DO IGUAÇU gÍ39826
Estado do Paraná

carr
dH%10:00

data e o horário estabelecidos
encerrar-se-á automatIcamente

inharã exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente coIn os
proposta com a descrição do objeto

para abertura da sessão pública, quando, entãoJ
a etapa de envio dessa documentação.

7.2

7.3

7.4

7.5

o envio da propostaj acompanhada dos documentos de habilitação exi©dos 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 constem do SICAFJ

assegprado 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 anteriormente inseridos no sistema;

In]1: cá= = =b :jT : ==1::1 : ::iaJã : ed: er1::ltaor =ar: : 7i: : : 1 : ot1: 11 :1Ha:liisnt: :::sdtoecr=::nj : Tr:BdÊT ; : : T1 tod
ng 123, de 2006.

7.6 os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitar}te, assumind?
como firmes e verdadeiras suas propostas e lancesJ não Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualqueT outro pretexto'

7.7 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrôni(.-op o licitante deverá observar rigorosamente a descrição
aás--{;e–r;s--icàns{derar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo
detalhadamente as características do objeto cotadoJ informando marca/fabricante tse for o

caso) em campo próprio do sistema, preço unitário POR ITEM, com até duas casas decimais
após a vírgula.

7.8

7.9

A validade da proposta será de no mínimo 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão

pública do Pregão.

Nos valores propostas 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 IWaçu-

7.10 Incumbirá 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
apresentadas, 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
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.

8 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES

8.1 No dia 13 de fevereiro às 09:00 horas, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet será aberta
por comando do Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de

Avenida Treze de maio - 906 - Centro – CEP 85598-000
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lances.

8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas qae não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenhan 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 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão
da fase de lances.

8.4

8.5

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 global do lote.

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 re ação 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

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

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

8-11 A proprogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive
no caso de lances intermediários.

8.12
Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão públi:a encerrar-se-á
automaticamente.

8.13
EncepEada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, pocerá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoioJ justificadamente, admitir o reinício da sessão públba de lances, em
prol da consecução do melhor preço.

Avenida Treze de maio - 906 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 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

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

registrado em primeiro lugar.

8.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 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 Pregão, 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 previsto no
art. 39, S 29, da Lei ng 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
produzidos:

8.20.1 no país;
8.20.2 por empresas brasileiras;
8.20.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 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 regras de
acessibilidade previstas na legislação.

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

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

8.23

8.24

A negociação será realizada por meio do sistemaJ podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

O pPegoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horasF envie a
erop.osta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
9,os documentos complementares quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edita1 J
já apresentados.

8.25

8.26

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

@:jj:;;: ::e}a 1ic ;T;é:tIBIbA14 :a
Avenida
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LOCALMENTE. assim definida nos termos do Decreto Municipal 3825/20171, até o limite de 10%

Nez por cento} do melhor preço válido.

9 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 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 par?
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágafo único do art- 79 e no S
99 do art. 26 do Decreto n.9 10.024/2019.

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

9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos
irrisórios ou de valor zero1 incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de

1 DECRETO NO 3825/2017

SÚMULA: Regulamenta no âmbito municipal tratamento favorecido, düerenciada quanta a aplicabilidade da beneficio de prioridade de contíatação microempres.asl
empresas de pequeno porte e rnicroempreendedores indMduais. sediados localmente. até o limite de 70% (dez por cenfoJ do melhor preço váHda,
conforme dispõe o 53ç’ do artigo 48 da Lei Complementar Federal 423/2Q06.

tÓNSIDERANDC). a garantia do tratamento diferenciado microempresas. empresas de pequeno porte e micrc>empreendedores individuais insculpidos no artigo 379
da Constituição Federal
CONSIDERANDO. as alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014 que alterou o aRigo 48 da Lei Complementar 123/2006.

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

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

DECRETA
Art. 19 Nas contratações públicas de bens, serviços e obras, deverá ser concedido tratamento favorecido. diferenciado e simplificado pafa as micíoempíesas e

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

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

11 - ampliar a eficiência das políticas públicas; e

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

III - incentivar a inovação tecnológica

Art. 3D. 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 cento) do melhor preço vaNda nos termos do 53ç’ do artigo 48 da Lei Complementar Federal 123/20C>6.

SIa Apfica-se o disposto neste artigo nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual
- MEI. sediadas local sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço;

52a A prioridade de contratação para mícroempresas e empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual - MEI sediadas local deverá ser informada no
instrumento convocatório.

Art. 'P. Não se aplica o disposto no art. :P quando for licitação de ampla concorrência e não houver o mínimo de três fome adores competitivos enquadrados como
mica>empresas, empresas de pequeno porte e ou microempreendedor individual - MEI sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências
estabelecIdas no instrumento convocatôrio.
Art. 5'’. Não se aplica o disposto nos art. 39 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 objeto a ser
contratado. jusüficadamente

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.
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propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneraÇão.

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 fundamentam a suspeita.

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

9.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, 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 " chat:' 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:

IO.l.ISICAF.
10.1.2Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-aFf.apps.tcu.gov.br /

10.2
Constatada a existência de sançãol o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.

10.3
No caso de inabilitaçãol haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate facto,
preyls fo nps arts' 44 e 45 da Lei Complementap ng 123/ de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.4 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:

10.4-INo caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan1
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

[s. a
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10.4.2No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI :
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede.

10.4.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CC:MEI, na forma da Resolução CGSIM ng 16, de 2009, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.5 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em:

10.5.ICertidão 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

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

10.6.IProva de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica - CINPI:
10.6.2Prova 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;

10.6.3Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa
aos tributos relacionados com o objeto licitado;

10.6.4Prova de regularidade para com a Fazenda iVlunicipal, relativa aos tributos relacionados com o
objeto licitado;

10.6.5Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
CFGTS) ;

10.6.6Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei ng

12.440, de 07 de julho de 2011;

10.6.6.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo algpma
restrição 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 documentação no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que
for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.6.6.1.1 A não reWlarização da documentação no prazo estipulado implicará a

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.7 DECLARAÇÃO UNIFICADA:

Avenida Treze de maio CEP 85598-000
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10.7.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III)

10.8 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no
SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.

10.8.1 O cadastro no SI(,AF, abrangente dos níveis indicados no art. 69 da Instrução Normativa
SLTI/MPOG ng 3, de 26 abril de 2018, PODERÁ SUBSTITUIRÁ APENAS os documentos
indicados nos subitens acima 10.5 - Habilitação Jurídica, 10.6 - Qualificação econômico-
financeira e 10.7 - Regularidade fiscal e trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios
apresentação.

10.8.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) ou no 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, ressalvando o

disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de
pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar ng 123/2006, alterada pela Lei
Complementar ng 147/2014.

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

10.9 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e sua Equipe de
Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

10.10 No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.11 O não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a inabilitação do
licitante.

10.12 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.

10.13 Não havendo a comprovação cumulaüva 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.

10.14 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE

COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO
PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS

11.1 Encenada a etapa de lancesl o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a item
c: 1}:l1 item por licitantel 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
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ferramenta “CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar o documento utilizando o link “ANEXAlt’
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 juntamente com prospecto, num prazo
de até 02 (duas) horas de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 7h30min às

llh30min e das 13h às 1711, contados da convocação.

11.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-mail:
Iicitacaocruzeirodoiguacu2022@gmail.com. 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.IA fim de aplicar o princípio da isonomia entre as Iicitantes, 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.

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

11.4.3Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Pr030sta de Preços
atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro DESCLASSIFICARÁ e
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

11.5 A proposta deverá conter:

11.5.1 Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital,
vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação
da proposta;

11.5.2 Especificação dos serviços a serem executados.

11.5.3 Indicação/especificação do equiparnento e marca;

11.5.4 A apresentação da proposta implicará
estabelecidas neste edital e seus anexos.

na plena aceitação das condições

11.5.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) diasJ contados da data
estipulada para a abePtura do presente certame, conforme previsto no art. 691 § 29
combinado com o artigo 66, 5 49;

5
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11.5.6

11.5.7

o preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional CReal), com até duas
casas decimais (O,OO) .

A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema EletrônicoJ deve atender todas
as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação'

11.5.8 O Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre
informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementapes
que julgar 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 validade da PROPOSTA

por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito,
sendo facult:ado ao licit:ante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância’ a
PROPOSTA não poderá ser modificada.

DO ENCAMIN}{ANDO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL

12.1 A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverá ser encaminhada em ori#na1 ou cópias
autenticadas, juntamente com a proposta final também ori©nalp no BLue-máx-iEBLdd!&@JJd&g
úteis, contados da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônicol no seWinte endereço: Avenida 13
de Maio, 906 - Centro - Cruzeiro do Iguaçu - PR, CEP 85980-000. Aos cuidados do Departamento
de Compras Licitações e Contratos e a pregoeira Sirlei da Rocha. O envelope contendo os documentos
deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual número do CNPJ, número
e ano do Pregão Eletrônico.

12.2 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 declarará
vencedor.

12.3 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 lancesJ desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento
convocatório, ou poderá revogar a licitação.

13 DOS RECURSOS

13.1

13.2

13.3

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.

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

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.

13.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no site: www.gov.br/compras/pt-br
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13.5 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo

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

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

13.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão;
13.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;

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

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

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

procedimento à autoridade superior para homologação.

14 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

14'.1.INas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §jQ da LC ng 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.

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

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

14'2.2A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SiCAF1 sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1
Con,stlatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classihcado em primeiro lugar
será declarado vencedor.

15'11Se o p.rimeiro pFoponente classificado não atender às exigências de habilitação1 será examinada
a docEmentação do seWndo proponente classificado, na ordem de classi6t.,ação/ e assim
suc:sslvamente, ate o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do editall
sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação. ’

15.2
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16 DO PAGAMENTO

16.1

16.2

16.3

16,4 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano.

17

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

03 Secretaria de Administração
001 Atividades Administrativas

94-122'O03.2008 Desenvolvimento das Ações Administrativas
33.90.30.00.00 Material de Consumo ’

Ava;ã;E;;;-ãiã=J3ü–_-833:ãm
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houver recurso, pela própria autoridade competente.

15.2.IA homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do objeto
licitado.

Os pagamentos serão efetuados em até 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 FEDERAI, e após o
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da
CONTRATADA indicada pela mesma.

A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDAO ESTADUAL,

FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da
adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS

Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65,
II, ''d'’ da Lei 8.666/93.

Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configBrem álea econÔmica
extraordinária, tampouco fato previsível.

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

Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os
documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65J II1 "d” da
Lei 8.666/93.

Os valores recompostos somente serão repassados após a assinai_uraJ devolução do Termo assinado
Cconforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital/ são oriundos dos

Recursos próprios do Município. Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação:
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33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

005 Secretaria de Habitação, Urbanismo e Obras
002 Departamento de Urbanismo
15.452.0006.2015 Manutenção dos Serviços Urbanos
33.90.30.00.00 Material de Consumo
33.90.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

006 Secretaria de Transportes
001 Secretaria de Transportes
26.782.0007.2017 Desenvolvimento das Atividades de Transpofte
33.90.30.00.00 IVlaterial de Consumo
33.90.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

007 Secretaria de Saúde

001 Fundo Municipal de Saúde
10.301.0008-2019 Atenção Básica
33.90.30.00.00 Material de Consumo

33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

008 Secretaria de Educação Cultura e Esportes
001 Secretaria de Educação
12.369.009-2027 Manutenção do Ensino Fundamental
33.90.30.00.00 Material de Consumo
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

08 Secretaria de Educação Cultura e Esportes
004 Departamento de Esportes
27.813.0011.2037 Manutenção do Esporte Amador
33.90.30.00.00 Material de Consumo
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

12 Secretaria Municipal de Assistência Social
001 Fundo Municipal de Assistência Social
08.248.0016.2050 Proteção Social Básica
33.90.30.00.00 Material de Consumo
33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

18 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1 Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados na Ata de Registro de Preços, cuja
minuta constitui o Anexo V deste Edital.

18.2 A Ata de Registro de Preços será encaminhada 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.
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18.3 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 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item
anterior.

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

19

19.1

19.2

20

20.1

20.2

21

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

21'1'1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalenteJ quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
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A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da primeira
publicação das Atas de Registro de Preços deste processo licitatório.

O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer comprovação
da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas ficais ou outro
documento comprobatório dos preços de mercado.

Nos termos do § 2' do Artigo 15 da Lei 8666/93, serão publicados pelo órgão gerenciador da Prefeitura
do Município de Cruzeiro do Iguaçu, trimestralmente, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do

Paraná, a Ata de Registro de Preços atualizada no sitio www.dioems.com'brp contendo todos os
valores unitários referentes a este Pregão.

Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento do
objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes poderão ser
chamadas para fornecer os materiais, desde que o preço registrado se encontre dentro dos praticados
no mercado.

Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado, os mesmos
poderão ser negociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser negociados, os mesmos serão
novamente registrados em Ata e publicados.

DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS.

O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da
publicação da respectiva Ata de Registro de Preços.

A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa na ocorrência das situações
previstas no artigo 13, respectivamente, do Decreto Municipal n'’ 176/2007, de 03 de julho de 2007.

DA REVISÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

O gestor responsável pela Ata de Registro de Preços deverá acompanhar, periodicamente, os preços
praticados no mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo,
para tanto, valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se su)erior ao preço
praticado no mercado, o gestor da Ata de Registro de Preços deverá convocar o fornecedor visando à

negociação para a redução de preços e a sua adequação ao praticado pelo mercado.
Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, desde que
comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução.

DAS PENALiDADES
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21.2

21.3

21.4

INFRAI ,0
DESCRI ,O DA GRAVIDADE OCORRIDA
m-r situação que crie a paTiiaRMa;>

or ocorrência

1 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o fornecimento/entrega dos
produtos por dia e por nota de empenho.

ÊMmãuto ein amo coIn a;=pecmções damR ai
ocorrência.

1

Entrl produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, Moduto.
Dltre4ar produto mal embalado ou comiHcada e ou violada, Dor
Entre! W)duto com %iresentaÇão em desconforlnidadea no edital, Domrm
®Çr informação pérfida de serviço ou substitua ami 0

Reutilizar material. o luipamento sem anuência da FISCALIZAI or ocorrência,0ou
Ler causa à inexecuçãQ total do obieto da Ata
AINDA, DEIXAR DE:

Zelar pelas instalaçõ doR;mal or ocorrência.
r Ürãma
W@ocumentalão de habilitação atualizada; POR ITEM, Dor
Cumprir horário de en1 e ,O; por
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não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
apresentar 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;

21.1.2
21.1.3
21.1.4
21.1.5
21.1.6
21.1.7
21.1.8

A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, 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.

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

COIM.SPONDÊNCIA
:go=b= valor do empenho
am empem
@=h;=mTanT;;M
nmm\aMo emm
m==no ;ida--ma a =one c valor do empenho

30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do
20% sobre o valor total da Ata

roduto

Da classificação das infrações por gravidade (GRAU):

3

4
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ocorrência
,O Dara controle de acesso de seus funcionários; por ocorrênciaCumorir determinação da FISCALIZA

tRmprir quaisquer dos itens do Edital e seus An;=sGll=meIa de multas, após
reincidência formalmente notificada lo Hscalizador, POR ITEM e por ocorrênciala ó

r , quijo proü Ido pela rI rantia.ectiva

21.5 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.

21.6 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 ata, fica
facultado ao Município de Cruzeiro do Iguaçu/PR reconhecer a ocorrência das hipóteses de
cancelamento da ata.

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

21.8 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.

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

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

21.11 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.

21.12 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.

21.13 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
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

21.14 A apupação e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional nos termos da Lei ng 12.846/2013J segpirão seu rito normal na
unidade administrativa.

21.15 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
Específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Publica Municipal
Fesultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

21.16
Szaso. o,v flor da Tulta 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 Civi1."

21.17 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

22.1 : :ccao r==:: r adf f: :o r]: : : :c::: : i :n tT r : 3i dd1lEp]l : : : g : : 1:P 1i1:Tj:Ioopuo ra ::ÍáÕHT: :1 i === :edTví : :
insanável.

22.2

22.3

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

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

22.4

22.5

22.6

A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizap pela Administraçao'

A nulidade da contratação opera efeitos retroaüvamente, impedin.do oe eFEitos jurldicos que o

contrato, ordinariamente, deveria produzirJ além de desconsütuiF os já produzidos

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

22.7

22.8

A revogação ou anulação mediante parecer escrito e devidamente fundamentado'

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

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

23.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na le©slaç eo brasileira,
-der;tri-bIas: a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal ng 8.429/1992), a Lei Federal ng

12.846/2013 e seus regplamentos/ se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das
partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar1 a quem quer que seja, aceitar ou se comproípeter
a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento1 d'oação;compensaçãoj vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie,
de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupçãoJ bem como de manipulap ou
fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta
quanto ao o-bjeto deste contratoJ devendo garantirJ ainda que seus prepostos, administradores e
colaboradores ajam da mesma forma.

24 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1 0 resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do
Paraná através do endereço eletrônico www.dioems.com.br, e no Portal de Transparência do
Município através do endereço eletrônico https://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/portal-
transparencia.

24.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que a interpretação não viole a lei e não comprometa o interesse
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
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24.3 0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes-

24.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pela pregoeira.

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

24.10 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 contrário.

24.11 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 terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às Licitantes direito à indenização.

24.12 A anulação do procedimento licitatório induz a da Ata de Registro de Preços, ressalvado o disposto no
parágrafo único, art. 59 da Lei 8.666/93.

24.13 0 resultado da licitação será divulgado pelo Portal COMPRAS.GOV através do site
http://www.gov.br/compras/pt-br e estará disponível junto a Divisão de Licitações do Município de
Cruzeiro do Iguaçu.

24.14 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.

24.15

24.16

Avenida Treze de maio Centro - CEP 85598-O,)0

Estado do Paraná

Será facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase do julgamento/ promover
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive parecer técnico
à Secretaria requerente do certame com relação aos produtos cotados, bem como solicitar aos órgãos
competentes, elaboração de parecer técnico destinado a fundamentar a decisão.

A Pregoeira poderá, ainda, relevar erros formais, ou simples omissões em quaisquer docurnentosz para
fins de habilitação e classificação da proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o

entendimento da proposta e o ato 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 operações no sistema
eletrônico, inclusive mensagem via chat, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua

desconexão1 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.

E obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame
e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior1 ler e interpretar o conteúdo destesJ
desobrigando totalmente o órgão licitadorJ por interpretaçÕes errôneas ot;inobservâncias.

A pl?ponente deverá indicar à Pregoeira todos os meios de contato (telefone/endereço eletrônico (e_
mail), paPa comunicaçãop e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo' o
decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todo;-os--;o É
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comunicados, os quais serão considerados recebidos, não Ihe cabendo qualquer alegação de não
recebimentos dos documentos.

24.17 A pregoeira 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

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

24.19 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.

24.20 Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10min (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.

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

24.22 Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade no

Sistema Compras.gov 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.

24.23 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

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

24.25 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira.

24.26 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO 1
ANEXO 11

ANEXO Ill
ANEXO IV

r ência - Especificações Téiài
M>(elo Padrão de Proposta ComerM
Modelo de Decla lo im
@@@ub]bsB9m

}es de Fornecm

Cruzeiro d/1#açu, 27 de janeiro de 2023

Ál;ãã;ã-ê;iãÊ-i
!TO MUNICiPAL
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EDITAL DE PREGÃO Ng 005/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: Menor Preço POR ITEM

OBJETO: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em manutenção e
instalação de ar condicionado, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas
neste instrumento.

TERMO DE REFERÊNCiA

1 - ESPECiFICAÇÃO DO OBjETO:

Contratação de empresa especializada para a instalação de películas insulfilm para frota municipal de
veículos do município de Cruzeiro do Iguaçu - PR.

2 - }USTIFiCATiVA:

As películas insulfilm escuras são necessárias, devido os veículos estar constantemente expostos ao sol
com incidência de altas temperaturas. Dessa forma o insulfim protege os ocupantes do veículo de uma
incidência direta dos raios solares e as partes do interior expostas ao sol dando maior durabilidade.
Ainda ajuda a manter a temperatura interna do veículo mais amena, auxiliando assim no conforto e
bom funcionamento do ar condicionado. Além de fornecer uma maior segurança em caso de acidente
evitando que o vidro se estilhasse.

3 - CRITÉRIOS DE TULGAMENTO:

Sendo aplicado menor preço por item.

4 - DOCUMENTOS DE QUALrrICAÇÃO TÉCNICA E SOLICITÂÇÃO OE AMOSTRA OU PROSPECTO,,

N.A

5- LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

S) sepviço de instalação será realizado no pátio ou local pré - determinado da empresa que ganhar a
licitação.

6 - CRONOG 1 LMA /PRAZO DE ENTREGA E ViGÊNCiA:

A inStalação das películas insulfilm serão realizadas dentro do prazo máximo de 7 diasJ a contar a

rJpTnsEe:ll::::af2 =1:tsoe:jzação' A instalação será acompanhada por funcionário municipal

7- OBRiGAÇÕES:

DA CONTRATADA:

Avenida Treze de maio
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- A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução
do objeto e, ainda:

- 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 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.

OBÍET©:
O o

totalunit
:Películas immtm

01 iinstaladas nas seguintes características: A
ttransmissão luminosa não poderá ser inferior a
:75% para os vidros incolores dos pára-brisas e
:70% para os pára-brisas coloridos e demais vidros
ldos indispensáveis à dirigibilidade do veículo (por
lexemplo, vidros dianteiros laterais) critério
regulamentado pela RESOLUÇÃO do CONTRAN/
:Ng 254, de 26 de outubro de 2007 art. 39

170 M2 81,22 13.807,40

9 - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONI'RAT

:i :izsic a 1 :i? ã o3 ; 371 3: 8 1 1 : 7HH7[1r]1 7Gt: 8: j1: : {ã: : 7 A 8: n :7= ;ru 3 eftrn Tá:na:
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Almoxarifado da prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu - PR, ou por outro funcionário
previamente designado, contato: 3572-8016.

Valor máximo estimado da licitação R$ 13.807,40 (Treze mil oitocentos e sete e quarenta centavos).

OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição do CATWIAT e a do Edital, prevalecerá a
descrição constante no Edital.
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EDITAL DE PREGÃO Ng 005/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNiCO

TIPO: Menor Preço POR ITEM

OBJETO: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em manutenção e
instalação de ar condicionado, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas
neste instrumento.

ANEXO - ii

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(Uso obrigatório por todas as Iicitantes)
(Papel timbra!!o da Hcitante)

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 005/2023 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de Registro de Preços para a contratação de
empresa especializada em manutenção e instalação de ar condicionado, conforme condições, quantidade e
exigências estabelecidas neste instrumento„ em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município,
conforme segue:

Quantidade 1 Valor UnitárioUnidadeMarca
R$
R$xxxx

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.

.„„„--H„„„„-„„--.-----------„„---„_„___„ ...._.., „„___„______.__„„ de 2022.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

A\elüda Ti;===
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EDITAL DE PREGÃO Ng 005/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: Menor Preço POR ITEM
OBJETO: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em manutenção e

instalação de ar condicionado, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas
neste instrumento.

ANEXO - Iii

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
epapel timbrado da licitante)

Á pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná

PREGÃO ELETRÔNICO Ng 005/2023

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 desenquadramento desta situação.

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

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 72 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 impeditivos para habilitação no
presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) DedaramosJ 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.

4) DeclaramosJ para os devidos fIns que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou
difigente 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. -

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas/
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

• • e B 8 • B p • • # 8 g H 8 B 9 a 8 t f 9 e 4 # # 6 f # f 8 T F + 8 8 BP 88 + p 8 nH pePe + 886 + 88 H 86 aq BaRBa 86 ep 6 gP ! ü Bejga pf BBq PPT PH 88 BBB 8 p 8 H 89 Beep PTn BRaga + 869 Beep 9 de 20229

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

Avenida Treze de maio – 906 - Centro - CEP 85598-000
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(Nome Legíve l/Cargo)

EDITAL DE PREGÃO Ng 005/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: Menor Preço POR ITEM

OBJETO: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em manutenção e
instalação de ar condicionado, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas
neste instrumento.

ANEXO - iV

MiNUTA DO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos „..__. dias do mês de .„_____ do ano de dois mil e vinte e dois, o Município de Cruzeiro do Iguaçu, inscrito no CNPJ/MF
sob o ng95.589.230/0001-44 , com sede na cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, na Avenida 13 de maio - 906
- Centro, doravante denominado Prefeitura, representado pelo seu Prefeito Municipal, Leonir Antônio Gelhen, inscrito
no CPF/MF sob o ng 607.392.749-53, nos termos do art. 15 da Lei Federal ng 8.666/93 e. suas alterações e do Decreto
Municipal ng 176/2007, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão ELETRÔNICO ng 005/2023, por
deliberação da Pregoeira, devidamente homologada e publicada no Diário Oficial do Município de Cruzeiro do Iguaçu
em............., resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Edital
que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

---_„_„__„____„___„„_„„„., sediada na _.„._...„.„._..„_..__, ng......., na cidade de ._„._„___, Estado do ___„.„.._„ inscrita
no CNPJ sob o ng ....__...._____„__ e Inscrição Estadual sob o ng..................., doravante designada CONTRATADA, neste
ato representada por seu sócio administrador Sr. ________„____„„ portador do RG ne ...„„.___„.„__„. e do CPF ng

CLÁUSULA PRIMEiRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a contratação de empresa especializada eIn
manutenção e instalação de ar condicionado, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste
instrumento„ para fornecimento eventual e parcelado durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme
necessidade da Administração Municipal e de acordo com o edital.

1.2. Descrição:

Item ng Descrição do Item Unidade Quantidade MARCA Valor Unitário

VALOR TOTAL DA ATA = -–– (–-–--–).

í•3• Este instpumento de pe©stro de preços não obriga a Administração a nrrnar as contratações com a CONTRATADA,
ficafdo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro
em igualdade de condições/ nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGiSTRO DE PREÇOS

2':1• A presente Ata teFá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

Avenida Treze de maio - 9085598_000
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2.2. o prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorFogaçõesJ
conforme o inciso U do q 39 do art. 15 da Lei ng 8.666, de 1993.

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quandtatlvos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que
trata o § lg do art. 65 da Lei ne 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TER(4EIM _ DO PRAZOI LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE ENTREGA

3.1 Os objetos desta licitação deverão ser entregues no prazo de 30(trinta) dias/ sem ônus de acordo com.as,solicitações
da Secretaria de Educação, na sede da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, 906, CentTo’ CruzeiEO do IUlaçu'

3.2. os bens deverão ser executados/instalados no prazo máximo de 02 Cdois) dias, após o recebimento da nota qe
empenho1 seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Notas de
empenho.

3.3. os bensJ objeto desta licitação1 deverão ser executados/instalados de acordo com as solicitações/ pelo período de
_12 (Doze) meses (vigência).

3.4,. os equipamentos, objetos desta licitação, deverão ser entregues no prazo e local acima indi,caqo, 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

3.5. O Prazo de garantia será de no mínimo 03 (três) meses. A partir da data da nota 6scal.

3.7. os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste TeFmo de Referência e na
proposta

3.8. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horasf a contar da

notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

CIÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Deverá 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.

4.2. Deverá efetuar a entrega/execução/instalação do objeto 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.

4.3. Deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fIxado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou defeitos.

4.4. Deverá 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.

4.5. Todos os Produtos cotados e entregues deverão ser de primeira linha em conformidade com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e INMETRO em sua versão mais recente.

4.6. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas éxpensas, a mercadoria que vier a ser recusada/ sendo que o
ato do recebimento não importará na aceitação.

4•7' DeveFá dispor de estrutura própnal com disponibilização de profissionais necessários para a prestação dos serviços
contratados, bem como toda infraestrutura e equipamentos como: local apropriado que ofereça '(..ondições p;ra
realização dos serviços, de fácil acesso aos veículos, ferramenta 1 completoF área administrativa e outras 1.ondi;ões

Avenida Treze de maio CEP 85598-000
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necessárias, também deverá dispor de local coberto, limpo, fechado, de modo que os veículos fiquem livres da chuva,
vento, poeira, granizo e demais intempéries, com a segurança devida.

4.8. Deverá permitir e facilitar o acesso dos funcionários municipais designados a fazerem o acompanhamento da
execução dos serviços.

4.9. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele
que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas neste edital e legislação
vigente

4.10. Os produtos deverão vir acondicionados em embalagens lacradas.

4.11. Durante o período de garantia, a CONTRATADA, independentemente de ser ou não fabricante do material, obriga-
se a substituir ou reparar, sem ônus para a Administração Municipal, o produto que apresentar defeitos ou incorreções,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação.

4.12. Certificar-se, preliminarmente, de todas as condições exigidas no Edital, não sendo levada em consideração
qualquer argumentação posterior de desconhecimento.

4.13. Comunicar, imediatamente e por escrito, a Administração Municipal, através do gestor da Ata de Registro de Preços,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de
regularização necessária.

4.14. Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos produtos, objeto da licitação.

4.15. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, devendo substituir à suas expensas, no total ou em parte, o objeto
em que se verificarem incompatibilidades com as especificações e condições estabelecidas,

4.16. Deverá entregar, durante toda a vigência do Contrato, a mesma marca dos produtos apresentados na proposta.

4.17. Os produtos/materiais/serviços deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão
verificadas especificações conforme descrição.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRANTANTE

6.1. Deverá receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

6-2• Deverá verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisBriamente com as

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

6.3' Devefá comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido

6-4• DeveFá acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de comissão/servidor
especialmente designado.

6'5- DeveFá efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos.

6-6• Deverá aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

6-7• A AdministTaÇão não Fesponderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros/ ainda
que vinculados à execução do pfesente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da CONTRATADA de seus empregacosJ prepostos ou subordi'nad;s.

CLAUSULASÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE SUSTRNTABII,IDADE

Avenida Traeam TEFãRBm
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7.1. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns
pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela CONTRATADA, que deverá fazer uso racional do consumo
de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício e a CONTRATADA deverá:

a)

b)

c)

d)
e)

0
g)

h)

i)

j)

k)
1)

m)
n)

0)

7.2. A CONTRATADA deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de
sustentabilidade, como:

a)
b)

c)

d)

8-1' Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/
acompanhada pela ordem de serviços Cquando houver), devidamente assinada pelo fiscal designado pelo Município e
acompanhada ainda das eND’s FGTsJ TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do objeto, através de
tFansferência eletrônica para a conta bancária da CONTRATADA indicada pela mesma.

8.2' As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras localizado no paço municipal sito à Avenida 13 de maio
- 906 - Centro.

8.3. CRITERIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL:

Avenida Treze de maio

MUNICiPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
Estado do Parana

Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar
como facilitador(es) das mudanças de comportamento.
Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de
água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.
Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.
Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e Água
Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos
serviços
Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.
Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre
redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as

normas ambientais vigentes.
Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual eu estado civil na
seleção de colaboradores no quadro da empresa.
Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também
a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e
envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei ng 9.985/00.
Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados pela
empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas, baterias, lâmpadas
fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservíveis, produtos e componentes eletroeletrônicos que
estejam em desuso e sujeitos à disposição anal, considerados lixo tecnológico.
É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.
Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a

captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o
tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a nm de reduzir a impressão de documentos;
Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função “duplex" (Rente
e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos
domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em
áreas não licenciadas.

Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas específicas.

CIÁUSULA OiTAVA - DO PAGAMENTO

8•:1':1- O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas
decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, inciso XIII da Lei Federal ng 8.666/93.

9
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8.3.1. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que participou da licitação
emitida: a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, CNPJ sob ng95.589.230/0001-44;

8.3.2. Endereço: Avenida 13 de maio - 906 - Centro. CEP 85.598-000 - Cruzeiro do Iguaçu-PR.

8.3.3. No corpo da Nota Fiscal deverá conter:
8.3.3.1. A modalidade e o número da Licitação;
8.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou ofício) e número do empenho;
8.3.3.3. número do item e descrição do produto:
8.3.3.4. A descrição do produto na Nota Fiscal, deverá obrigatoriamente, ser precedida da descrição constante da Ata de
Registro de Preços;
8.3.3.5. valor unitário (conforme a Ata de Registro de Preços), forma de apresentação e valor total.
_8.3.3.6. O Banco, número da agência e da conta corrente da CONTRATADA.

8.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a
data da sua reapresentação.

-8.5. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimplemento ca CONTRATADA
relativamente a execução do contrato, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal ng 8.666/93.

8.6. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos Recursos
vinculados ao próprio município, da seguinte dotação orçamentária:
03 Secretaria de Administração
001 Atividades Administrativas
04.122.003.2008 Desenvolvimento das Ações Administrativas
33.90.30.00.00 Material de Consumo

33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

005 Secretaria de Habitação, Urbanismo e Obras
002 Departamento de Urbanismo
15.452.0006.2015 Manutenção dos Serviços Urbanos
33.90.30.00.00 Material de Consumo

33.90.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

006 Secretaria de Transportes
001 Secretaria de Transportes
26.782.0007.2017 Desenvolvimento das Atividades de Transporte
33.90.30.00.00 Material de Consumo

33.90.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

007 Secretaria de Saúde

001 Fundo Municipal de Saúde
10.301.0008-2019 Atenção Básica
33.90.30.00.00 Material de Consumo

33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

008 Secretaria de Ecucação Cultura e Esportes
001 Secretaria de Educação
12.369.009-2027 Manutenção do Ensino Fundamental
33.90.30.00.00 Material de Consumo

33-90-39'OO.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

08 Secretaria de Educação Cultura e Esportes
004 Departamento de Esportes

27.813.0011.2037 Manutenção do Esporte Amador
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33.90.30.00.00 Material de Consumo

33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

12 Secretaria Municipal de Assistência Social
001 Fundo Municipal de Assistência Social
08.248.0016.2050 Proteção Social Básica
33.90.30.00.00 Material de Consumo

33.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

8.6.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de dotações
orçamentárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.

8.7. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.

8.8. Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei
E.666/93.

8.9. Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica extraordinária,
t3mpouco fato previsível.

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

7.11. 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, “d” da Lei 8.666/93.

7.12. Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o

caso) e publicação do Termo de Aditamento.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Caberá ao(a) Sr(a) ____-___„_____ portador(a) do R.G. ng „_____„.. e inscrito(a) no CPF/MF sob o ng ...______.

representante da CONTRATADA, a responsabilizar-se por: (nome indicado na Declaração Uniflcada ANEXO IID

9.1.1. Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realização.
9.1.2. Reportar-se ao fIscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção
das falhas detectadas.

9.2. O recebimento dos produtos, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato serão efetuados pela
secretaria '---„.. cujo CPF ng .„„-„ Telefone (46) ---„, a Hm de verificar a conformidade dele com as especificações
técnicas dispostas no mesmo, assim como solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem
verificadas, as quais, se não sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para
aplicação das penalidades cabíveis.

9.4. A fiscalização do presente Contrato ficará a cargo pela Servidora da secretaria de ....... cujo CPF ng .__.. Telefone
(46) ----1 a nm de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PREÇOS

10.1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens correspondentes.

10-2' Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
nercadoJ o fornecedor será convocado para que promova a redução dos precos.

10.2'1' Em não sendo reduzido o preço, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidades administrativas podendo o Município de Cruzeiro do Iguaçu convocar os demais fornecédores
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classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de negociação, ou revogar a ata de registro
de preços ou parte dela.

16.3. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao registrado, e o fornecedor não puder cumprk as obrigações
assumidas, este poderá nlicitar revisão dos preços, mediante requerimento fundamentado, a ser protocolado antes do
pedido de fornecimento, mediante demonstração de fato superveniente que tenha provocado elevação relevante nos
preços praticados no mercado.

10.3.1. ProcedenB o pedido, o Município de Cruzeiro do Iguaçu poderá efetuar a revisão do preço registrado no
valor pleiteado pe o fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou apresentar
contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado, para a garantia do equilíbrio econômico-
financeiro

10.3.1.1. Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pelo Município de Cruzeiro do Iguaçu, o
fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

10.4. Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferido pelo Município de Cruzeiro do IguaÇ-I e o fornecedor
f-)continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preç3s, sob pena de
\#cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no

ecital

18.5. Na hipótese do caacelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior, o Município de
Cruzeiro do Iguaçu pode"á convocar os demais fornecedores subsequentes de acordo com a classificação final.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO CANCELAMENTO DA ATA

11.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de notificação judicial ou
extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta:

11.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.
11.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos serviços.
11.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal ng 8.666/93.
11.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas desta Ata, especificações ou prazos.
11.1.5. Recusar a -edução do preço ao nível dos praticados no mercado, conforme Decreto Municipal ng 176/2007.

11.2. O cancelamento dc Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:

11.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
objeto contratado.
11.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução do Contrato.
11.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado ejusHficado pela Prefeitura.
11'2'4' Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, salvo em caso de calamidade
públic& gpave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua decisão
deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal.

11.3. A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência
mínima de 30 Ctrinta) diasJ facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as
razões do pedido.

:1:1-4- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita pessoalmente
ou por coFrespondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao respectivo processo administrativo.

11.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADA a comunicação será feita por
put?licaç?o no Diário Oficial da União e pela Intepnetp considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço
registrado

CLÁUSULA DÉCiMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
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12. Comete infração administrativa, nos termos da Lei ng 10.520, de 2002, o }icitante/adjudicatário que:

12.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o
dentro do prazo de validade da proposta;
12.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
12.3. apresentar documentação falsa;
12.4. deixar de entregar os documentos exigidos no ce’ 'tame;
12.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.6. não mantiver a proposta;
12.7. cometer fraude fiscal;
12.8. comportar-se de modo inidôneo;

instrumento equivalente, quando convocado

12.1. A CONTRATADA, durante a execução da Ata de Registro de Preços, poderá ser apenada com.

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

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração PúbEca, 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.

12.2. Poderão ser aplicadas as seguintes muItas, conforme a gravidade das inn-ações:

CORRESPONDÊNCIA
3% sobre o valor domi
R;=)
mamona=1nei
nt9mm;empenho
10% sobre o valor total da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho
30% sobre m=m;=r anntraso=mm=
20% sobre o valor totalm

12.3. Da classificação das infrações por gravidade (GRüU):

INFRAI Ko

DESCRI ,O DA GRAVIDADE OCORRIDA

Permitir situação tjlt mf ) Fr
or ocorrência

ou interromper, salvomi–
or dia e por nota de empenho

Mr a entrega injustincmente, por erIn) im
proposta sem motivo jusüHcado; por

ocorrência.

Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto
Entrl Woduto mal embalado ou com embalagem'm e ou violada, Dor ocorrência.
WWduto com awesentação em desconformidade corn a descrita no el
W:er informação pérfida de serviço ou substituição de material or ocorrência.
Reutilizar material, luipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃ=ciê]mou
Per causa à inexecução total do obieto da Ata
AINDA, DEIXAR DE:
Zelarlelas instalaçõemIo Dor ocorrência.
M:@ução complementar cio órgão o
roi;;m
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tmúmoT-ima;acm por
ocorrência.

controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência.lrir determinação da FISCALIZA ,0Cu

Gilmm dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após
o fiscalizador, POR ITEM e por ocorrênciaIIO Ó'reincidência formalmente notificada

rantia.r la rI lctivaSubstituir os produtos, às suas custas,l

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

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

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

12.7. Se os valores das faturas forem insuficientes, Rca a contratada obrigada a recolher a importância devida no pFazo

de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.

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

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

12.10. As sanções administxativas 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-

12.11. A autoridade competenteI na aplicação das sançõesJ levará em consideração a gravidade da conduta do infrator,
o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratantel 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.

12.12.SeJ durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa
üpif{cada pela Lei ng 12.846J de 19 de agosto de ã013 (Lei Anticorrupção), como ato lesivo à administração pública
nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão seT

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

12.13. A apuração 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.

12.14. O processamento do PAR não interfere no seguimento r 3gular dos processos administrativos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

12.15. 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 arEigo 419 do Código Civil.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

13.1 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
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qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar
o equiln3rio 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 QUARTA - DO FORO

14.1. Para as questões decorrentes da execução deste instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente,
fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, com referência expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. A presente Ata de Registro de Preços será encaminhada 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.

15.2. A via do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preços, devidamente assinada pelo Contratante,
dP'bserá disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de
nw05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

:15-3. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos
de direito público, aplicando-se-lhes, supIetivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de
direito privado, na forma do artigo 54, da Lei ng 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma
legal

15.4- Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital do Pregão
Eletrônico ng 005/2023 e a proposta da CONTRATADA conforme estabelece a Lei Federal ng 8.666/93 e suas alterações,
naquilo que não contrariar as presentes disposições.

15•5• A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade co:n as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão ng 005/2023

15.6. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Exceleltíssimo Senhor
.„----_„, Prefeito Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu, e pelo Sr, ----------I quali6cado preambularmente1
representando a CONTRATADA e testemunhas.

Cruzeiro do Iguaçu, ..... de ____.. de 2023.

Prefeito Municipal
CPF ng

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ltda
CONTRATADA

eNO IXE)

Representante Legal
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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

PARECER JURÍDICO n'>. 005/2023 - Lie. Pregão Eletrôrlico

Da: Procuradora Jurídica

Ão: Sr. Prefeito iMunicipal cio Município cge Cruzeiro cio iguaçu.

Ão: 5 h Be©re{âri© eãe Administração do ÊÇgunicípi© €ie Cruzeiro do Iguaçu.

Ao: Sr. PresicienÊe cia c:;omIssão cie Licitações cio iblunlcípio cie Cruzeiro cio

Iguaçu.

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

Assunto: Licitação modalidade Pregão Eletrônico n.
005/2023.

Objeto: - Registro de preços para contratação de empresa
especializada para instalação de películas insulfilm para frota
municipal de veículos do município de Cruzeiro do Iguaçu -
PR

Valor Máximo Total de R$ 13.807,40 (treze mil, oitocentos e
sete reais, quarenta 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. 005/2023, o qual segundo
nosso entendimento foi redigido dentro das normas consignadas na Lei 10.520/2002

e subsidiariamente pelas,,lespecificações da Lei 8.666/93 e suas posteriores
alterações, em especial ao disposto em seu artigo 15, 91 e seguintes e de acordo
com o Decreto Federal 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de
Preços, 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 no artigo 7c) do Decreto 7.892/20131, da Lei 10.520/2002 e

1 AH. 79 A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência. do
tipo menor preçol nos termos da Lei ng 8.666. de 1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da
Lei n'’ 10.520, de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado. /T-\ -'
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g,qgig@SMk
{ê98868

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 mínima de 08 (oito) dias úteis, nos
termos do inciso V do artigo 4'J da lei 10.520/2002.

Para a convocação dos interessados ainda deverá ser
observado pela Administração o disposto no artigo 4c>, 1 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, Decreto Federal 7.892/2013, 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.

a apreciação superior.

janeiro de 2023.

JURÍDICA
OAB/PR 59.899
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27/01/2023 14:15 Mural de Licitações Municipais

{}88851

TCE PR

Voltar

Detalhes processo licitatório
:Informações GeraIs'

EntIdade Execuk)ra , MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Ano+ : 2023

NO IIcItação/dispensa/inexigibílldade* 5

ModaIIdade* ; Pregão

Número edItal/processo* ! ;5

ecursos provanlantes de organIsmos internaclanajs
FInanceIra

Descrição ResumIda do Objeto* : Registro de Preços para contratação de empresa especializada para a Instalação de

películas insulfilm pan +ota municIpal de veículos do murIlo’pio de Cruzeiro do

Iguaçu - PR4

Forma de Avallção Menor Píeço

Dobção Or9menüna* : OidDl0412200032008i;9b390000

Prep máximo/Referênda de preço - iG:8i}7fi-(;
EU+

Data de Lançamento do BibI 1-;;;i;;2(;2;
=nHHb=q•gmn U=new

Dab da ÃbelluIB das ?rap,;gas 1 1i/;)2/2023

NOVA Data da Abertura das Propostas

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

V

[>atB RegIstro

Data Registro

27/01/2023

Há itens exclusivos para EPP/ME? SIm

Há mB de partIcIpação para EPP/MP Não

Trata-= de obra com exIgência de suE>contratação de EPP/ME? Não

Há prioridade para aquisições de miaoempresas regionais ou locais? Não

Data Cancelamento

\/
V

\#

\\P

Percentual de parüdpação: ; of 00

A {E]
CPF: 6966554979 (Bow!)

https://servicos.tce.pr.gov.brfFCEPR/Municipal/amI/DetalhesProcessoCompra.aspx 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR.
EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROBMPRESAS, BMPRESAS
DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MBI)

AVISO N' 01

PREGÃO ELETRÔNICO N' 005/2023

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

10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto federal 10.C)24, de 20 deno

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: Registro de Preços para contratação de empresa especializada
para a instalação de películas insulfilm para frota municipal de veículos do
município de Cruzeiro do Iguaçu – PR.
DATA E> HORA DE1 ABERTURA: 13 de fevereiro de 2023 às (39:DOll

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por ITEM.
LOCAL: www.gov.br/ compras/ pt-br
EDITAL 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.cruzeirodoig}racu.pr.gov.br/
demais informações através do telefone/fax (Om(46) 3572-8000;

Cruzeiro do Iguaçu/PR, em 27 de janeiro de
2023.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

AVISO N' 01

EXCLUSiVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MECROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)
PRECÃo ELrrRe>NICO h1'o05/2023
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. toma público que fará realizar no local e
data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, de acordo com as condições
padiculares 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.
OB JEFO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para a
instalação de peIIculas insulfilm para frota municipal de veículos do município de Cruzeiro
do Iguaçu - PR. DATA E HORA DE ABERTURA: 13 de fevereiro de 2023 às 09:oah
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por ITEM.
LOCAL: www.gov. br/compras/pt-br
EDITAL 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 J/www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ demais informações através do telefone/
fax (C>xx'16) 3572-8000; Cruzeiro do Iguaçu/PR. em 27 de janeiro de 2023.
LEONIR ANTÔNIO GELHEN . PREFEITO MUNICIPAL

MatérIa publicada no DIÁRIO OFICIAL Dos MUNlcíplos DO suDoesTe DO PARANÁ r,. dia 30/or/2023.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no si;e: '

http://dioems.com. br


