
CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DO IGUACy PARANÁ

REQUISIÇÃO

Para: GABINETE DO PRESIDENTE

Senhor Presidente:

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para
indicar os. recUfSi;)s.de ?rd~JJ:lprçllttlentári!l

fazer frente a(s) despesa(~), ao Setor de
Licitações para elaboração .da minuta do

De: DIRETORIA GERAL

Data: 21/02/2018.

Vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria a competente autorização para
contratação de empresas para o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva
necessidades de pneus novos para uso e reposição junto aos veículos pertencentes a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná

A aquisição dos objetos se dará, visando o atendimento das necessidades quanto à
manutenção e a reposição dos mesmos junto aos veículos pertencentes à Câmara Municipal de
Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

o custo estimado, importará em um valor global aproximado de R$ 27.920,16 (vinte e sete
mil, novecentos e vinte reais e dezesseis centavos).

Cordialmente,

Diretor Geral



RELAÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO JUNTO AOS VEÍCULOS FORD FIESTA E CHEVROLET COBALT
DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Lote Item Valores R$

n° n°
Qtde. Tipo Discriminação dos Produtos / Materiais

Unitário / Total do Item
Pneu novo 185/65R14 - Radial 4 Lonas, pneu com padrão de
qualidade igual e/ou similar a Pirelli, Goodyear, Firestone ou

1 I 48 Unido Michelin, devendo o mesmo possuir selo de aprovação do 366,67 17.600,16
INMETRO, para uso junto aos veículos Ford Fiesta, Placa
ASS-8154 e AYZ-1524.
Pneu novo 195/65R15 - Radial 4 Lonas, pneu com padrão de
qualidade igual e/ou similar a Pirelli, Goodyear, Firestone ou

2 1 24 Unido Michelin, devendo o mesmo possuir selo de aprovação do 430,00 10.320,00
INMETRO, para uso junto ao veículo Chevrolet Cobalt,
Placa BBT-9194.

Valor Máximo Global Estimado R$: 27.920,16



------------------------------------------------------------

ELlZABETE WRZESINSKI EPP
CNPJ: 85.075.281/0001-02
CCE: 4250114309
AVENIDA IPÊ 2789 CENTRO
CEP: 85.460-000
(46) 3532-1661

COTAÇÃO/ORÇAMENTO

A Empresa ELIZABETE WRZESINSKI EPP, vem através do presente, apresentar sua contação/orçamento
conforme solicitado, sendo:

Item Otde. Tipo Especificação dos Obietos V. Unitário V. Total
Serviços de mão de obra especializada em mecânica com o
fornecimento de peças para a manutenção de suspensão, injeção

I I M.O. eletrônica, sistema de arrefecimento, alinhamento, 7.840,00 7.840,00
balanceamento e cambagem do Veículo FORD FIESTA 1.6
FLEX - ANO/MOD. 2011 - PLACAS ASS-8154.

2 I Unido Bomba água 266,00 266,00
3 1 Jg. Cabo de Vela 210,00 210,00I 4 I Jg. Vela 170,00 170,005 1 Unido Bobina 395,00 395,006 2 Unido Amortecedor DT 268,00 536,007 2 Unido Amortecedor TR 198,00 396,008 I Jg. Kit Coxim amortecedor DT 275,00 275,009 I Jg. Kit Coxim amortecedor TR 188,00 188,0010 2 Unido Bieleta 112,00 224,00II I Unido Válvula Termostática 51000 510,0012 1 Unido Cavalete Água 149,00 149,0013 2 Unido Terminal Direção 166,00 332,0014 2 Unido Pivô 166,00 3320015 1 Unido Radiador 612,00 612,0016 I Unido Kit de Embreagem 530,00 530,0017 1 Unido Kit correia dentada 600,00 600,0018 I Unido Mangueira Água 94,00 94,0019 1 Unido Bomba Água 310,00 3100020 2 Unido Hornocinética 375,00 750,0021 1 Jg. Pastilha de Freio 145,00 145,0022 2 Unido Disco de Freio 156,00 3120023 2 Unido Liquido de freio 27,80 55,6024 24 Unido Óleo Lubrificante 38,00 912,0025 6 Unido Filtro Lubrificante 27,80 166,8026 I Unido Bateria 410,00 410,0027 2 Unido Filtro de Ar 40,00 80,0028 I Unido Escapamento 300,00 300,0029 2 Unido Aditivo 55,00 110,0030 I Unido Tampa Válvula 275,00 275,00

I Valor Global I R$ 17.485,40

Item Otde, Tipo Especificação dos Obietos V. Unitário V. Total
Serviços de mão de obra especializada em mecânica com o

I

fornecimento de peças para a manutenção de suspensão, injeção
1 1 M.O. eletrônica, sistema de arrefecimento, alinhamento, 7.840,00 7.840,00

balanceamento e cambagem do Veículo FORD FIESTA 1.6
FLEX - ANO/MOO. 2014 - PLACAS AYZ-1524.

2 I Unido Bomba água 266,00 266,00
3 I jg. Cabo de Vela 210,00 210,00
4 I Jg. Vela 170,00 170,00
5 1 Unido Bobina 395,00 395,00
6 2 Unido Amortecedor DT 268,00 536,00



ELIZABETE WRZESINSKI EPP
CNPJ: 85.075.281/0001-02
CCE: 4250114309
AVENIDA IPÊ 2789 CENTRO
CEP: 85.460-000
(46) 3532-1661
7 2 Unido Amortecedor TR 198,00 396,00
8 1 Jg. Kit Coxim amortecedor DT 275,00 275,00
9 I Jg. Kit Coxim amortecedor TR 188,00 188,00
10 2 Unido Bieleta 112,00 224,00
II I Unido Válvula Termostática 510,00 510,00
12 I Unido Cavalete Água 149,00 149,00
13 2 Unido Terminal Direção 166,00 332,00
14 2 Unido Pivô 166,00 332,0015 I Unido Radiador 612,00 612,0016 1 Unido Kit de Embreagem 530,00 530,00
17 1 Unido Kit correia dentada 600,00 600,00
18 1 Unido Mangueira Água 94,00 94,00
19 1 Unido Bomba Água 310,00 310,00
20 2 Unido Homocinética 375,00 750,00
21 1 Jg. Pastilha de Freio 145,00 145,00
22 2 Unido Disco de Freio 156,00 312,00
23 2 Unido Liquido de freio 27,80 55,6024 24 Unido Óleo Lubrificante 38,00 912,00
25 6 Unido Filtro Lubrificante 27,80 166,8026 I Unido Bateria 410,00 410,00
27 2 Unido Filtro de Ar 40,00 80,0028 I Unido Escapamento 300,00 3000029 2 Unido Aditivo 55,00 110,00
30 I Unido Tampa Válvula 275,00 275,00

I Valor Global. I R$ 17.485,40

Item Otde, Tipo Especificação dos Objetos V. Unitário V. Total
Serviços de mão de obra especializada em mecânica com o
fornecimento de peças para a manutenção de suspensão, injeção

I I M.O. eletrônica, sistema de arrefecimento, alinhamento, 8.000,00 8.000,00
balanceamento e cambagem do Veículo CHEVROLET
COBALT FLEX -ANO/MOO. 2018 - PLACAS BBT-9194.

2 I Unido Bomba água 260,00 260,00
3 I Jg. Cabo de Vela 190,00 190,00
4 I Jg, Vela 130,00 130,00
5 1 Unido Bobina 330,00 330,00
6 2 Unido Amortecedor DT 240,00 480,00
7 2 Unido Amortecedor TR 190,00 380,00
8 I Jg. Kit Coxim amortecedor DT 350,00 350,00
9 I Jg. Kit Coxim amortecedor TR 160,00 160,00
10 2 Unido Bieleta 88,00 176,00
11 1 Unido Válvula Termostática 985,00 985,00
12 I Unido Cavalete Água 115,00 115,00
13 2 Unido Terminal Direção 132,00 264,00
14 2 Unido Pivô 123,00 24600
15 1 Unido Radiador 600,00 600,00
16 1 Unido Kit de Embreag_em 500,00 500,00
17 1 Unido Kit correia dentada 600,00 600,00
18 I Unido Mangueira Água 55,00 55,00
19 1 Unido Bomba Água 300,00 300,00 I
20 2 Unido Homocinética 350,00 700,00
21 I Jg. Pastilha de Freio 210,00 210,00
22 2 Unido Disco de Freio 130,00 260,00
23 2 Unido Liquido de freio 32,00 64,00
24 24 Unido Óleo Lubrificante 32,00 768,00
25 6 Unido Filtro Lubrificante 30,00 180,00



ELIZABETE WRZESINSKI EPP..
CNPJ: 85.075.281/0001-02
CCE: 4250114309
AVENIDA IPÊ 2789 CENTRO
CEP: 85.460-000
(46) 3532-1661
26 I Unido Bateria I 350,00 350,0027 2 Unido Filtro de Ar 36,00 72,0028 I Unido Esc'!Q_amento 260,00 260,0029 2 Unido Aditivo 55,00 110,00
30 I Unido Tampa Válvula 260,00 260,00

I Valor Global.. I R$ 17.355,00

2

48

Pneu novo 185/65 R 14 - Radial 4 Lonas, pneu com padrão
de qualidade igual e/ou similar a Pirelli, Goodyear,

Unido Firestone ou Michelin, devendo o mesmo possuir selo de 380,00 18.240,00
aprovação do INMETRO, para uso junto aos veículos Ford
Fiesta, Placa ASS-8154 e AYZ-1524.

Item Qtde. Tipo ESQecifica_tãodos Objetos V. Unitário V. Total

24

Pneu novo 195/65R 15 - Radial 4 Lonas, pneu com padrão
de qualidade igual e/ou similar a Pirelli, Goodyear,

Unido Firestone ou Michelin, devendo o mesmo possuir selo de 450,00 10.800,00
aprovação do INMETRO, para uso junto ao veículo
Chevrolet Cobalt, Placa BBT-9194.

I Valor Global.. I R$ 29.040,00
Valor Global Mecanica, Pe as e Pneus .

- Prazo de Entrega: 02 (dois) dias.
- Prazo de Retirada: 31/12/2018;
- Forma de Pagamento: 05 (cinco) dia úteis.

'i5 075281'0001.0~_/~. 'j /0
/ - ~LIAN WRzlSINSKI

E li SA 3 ET E W RZ E c ! i'~~~<I ME

._--------_
QuedaS"Q(, uaçu, 09 de fevereiro de 2018.

AVENIDA IPE, 2789 . SALA \.~~~;:RO
n~n.OOO • Q~EO,l.SDOIGUAÇU P!J



,

À
CÂMARA MUNIPAL DE VEREADORES
QUEDASDO IGUACU - PR.

Ref.: Solicitação de Orçamento Oficio n° 02512018 de 06/02/2018.

Identificação: PROPONENTE: V F MECANICA & CIA LTOA
CNPJ: 10.548.712/0001-01
END: VENIDA IPÊ, 2777
CaNTATa: VALDECIRDE FREITAS

Valores Orçados: FORD FIESTA 1.6 FLEX - ANO/MOO. 2011 - PLACASASS-8154.

Item
Qtde. Tipo Serviços e Preças Valor Unit. Valor Totaln° RS RS1 1 M.O. Serviços de mão de obra 7.500,00 7.500002 1 Unido Bomba água 250,00 250,00I 3 1 J_g. Cabo de Vela 180,00 180,004 1 Jg. Vela 120,00 120,005 1 Unido Bobina 330,00 330,006 2 Unido Amortecedor DT 220,00 440,007 2 Unido Amortecedor TR 180,00 360,008 1 Jg. Kit Coxim amortecedor DT 300,00 300,009 1 Jg. Kit Coxim amortecedor TR 150,00 150,0010 2 Unido Bieleta 80,00 160,0011 1 Unido Válvula Termostática 450,00 450,0012 1 Unido Cavalete ~ua 110,00 110,0013 2 Unido Terminal Direção 140,00 280,0014 2 Unido Pivô 115,00 230,0015 1 Unido Radiador 580,00 580,0016 1 Unido Kit de Embreé!&_em 485,00 485,0017 1 Unido Kit correia dentada 550,00 550,0018 1 Unido Mangueira J\gua 50,00 50,0019 1 Unido Bomba Agua 280,00 280,0020 2 Unido Homocinética 300,00 600,0021 1 Jg. Pastilha de Freio 200,00 200,0022 2 Unido Disco de Freio 120,00 240,0023 2 Unido L!_g_uidode freio 250O 50,0024 24 Unido Oleo Lubrificante 35,00 840,0025 6 Unido Filtro Lubrificante 25,00 150,0026 1 Unido Bateria 350,00 350,0027 2 Unido Filtro de Ar 3500 70,0028 1 Unido Escapamento 250,00 250,0029 2 Unido Aditivo 50,00 100,0030 1 Unido Tampa Válvula 250,00 250,00

Valor Total do Orçamento RS I 15.905,00 I
• Validade do Orçamento: 60 (sessenta) dias.



f

À
CÂMARA MUNIPAL DE VEREADORES
QUEDASDO IGUAÇU - PR.

Ref.: Solicitação de Orçamento Oficio n° 025/2018 de 06/02/2018.

Identificação: PROPONENTE: V F MECANICA & CIA LTOA
CNPJ: 10.548.712/0001-01
END: VENIDA IPÊ, 2777
CONTATO: VALDECIRDE FREITAS

Valores Orçados: FORD FIESTA 1.6 FLEX - ANO/MOO. 2014 - PLACASAVZ-1524.

Item
Qtde. Tipo Serviços e Preças Valor Unit. Valor Total

n° RS RS1 1 M.O. Serviços de mão de obra 7.500,00 7.500,00
2 1 Unido Bomba água I 250,00 250,00
3 1 J~. Cabo de Vela I 180,00 180,00
4 1 Jg. Vela 120,00 120,00
5 1 Unido Bobina 330,00 330,00
6 2 Unido Amortecedor DT 220,00 440,00
7 2 Unido Amortecedor TR 180,00 360,00
8 1 Jg. Kit Coxim amortecedor DT 300,00 300,00
9 1 Jg. Kit Coxim amortecedor TR 150,00 150,00
10 2 Unido Bieleta 80,00 160,00
11 1 Unido Válvula Termostática ! 450,00 450,00
12 1 Unido Cavalete Agua 110,00 110,00
13 2 Unido Terminal Direção 140,00 280,0014 2 Unido Pivô 115,00 230,0015 1 Unido Radiador 580,00 580,00
16 1 Unido Kit de Embreagem 485,00 485,0017 1 Unido Kit correia dentada 550,00 550,00
18 1 Unido Mangueira Agua 50,00 50,00
19 1 Unido Bomba Agua 280,00 280,0020 2 Unido Homocinética I 300,00 600,00
21 1 Jg. Pastilha de Freio 200,00 200,0022 2 Unido Disco de Freio 120,00 240,00
23 2 Unido Liquido de freio 25,00 50,00
24 24 Unido Oleo Lubrificante 35,00 840,00
25 6 Unido Filtro Lubrificante 25,00 150,00
26 1 Unido Bateria 350,00 350,00
27 2 Unido Filtro de Ar 35,00 70,00
28 1 Unido Escapamento 250,00 250,00
29 2 Unido Aditivo 50,00 100,00
30 1 Unido Tampa Válvula 250,00 250,00

Valor Total do Orçamento RS I 15.905,00 I
• Validade do Orçamento: 60 (sessenta) dias.

Quedas do Iguaçu, 16 de fevereiro de 2018.



À
CÂMARAMUNIPAL DE VEREADORES
QUEDASDO IGUAÇU - PR.

Ref.: Solicitação de Orçamento Oficio n° 02512018 de 06/0212018.

Identificação: PROPONENTE: V F MECANICA & CIA LTOA
CNPJ: 10.548.712/0001-01
END: VENIOA IPÊ, 2777
CONTATO: VALDECIRDE FREITAS

Valores Orçados: CHEVROLET COBALT FLEX - ANO/MOD. 2018 - PLACAS BBT-9194.

Item
Qtde. Tipo Serviços e Preças Valor Unit. Valor Totaln° RS RS1 1 M.O. Serviços de mão de obra 7.500,00 7.500,002 1 Unido Bomba água 250,00 250,003 1 Jg. Cabo de Vela 180,00 180004 1 Jg. Vela 120,00 120,005 1 Unido Bobina 330,00 330,006 2 Unido Amortecedor DT 220,00 440,007 2 Unido Amortecedor TR 180,00 360,00

8 1 Jg. Kit Coxim amortecedor DT 300,00 300,009 1 Jg. Kit Coxim amortecedor TR 150,00 150,0010 2 Unido Bieleta 80,00 160,0011 1 Unido Válvula Termostática 450,00 450,0012 1 Unido Cavalete Agua 110,00 110,0013 2 Unido Terminal Direção 140,00 280,0014 2 Unido Pivô 115,00 230,0015 1 Unido Radiador 580,00 580,0016 1 Unido Kit de Embreagem 485,00 485,0017 1 Unido Kit correia dentada 550,00 550,00
18 1 Unido Mangueira Agua 50,00 50,0019 1 Unido Bomba Agua 280,00 280,0020 2 Unido Homocinética 300,00 600,00
21 1 Jg. Pastilha de Freio 200,00 200,0022 2 Unido Disco de Freio 120,00 240,00
23 2 Unido Liquido de freio 25,00 50,00
24 24 Unido Oleo Lubrificante 35,00 840,00
25 6 Unido Filtro Lubrificante 25,00 150,00
26 1 Unido Bateria 350,00 350,00
27 2 Unido Filtro de Ar 35,00 70,00
28 1 Unido Escapamento 250,00 250,00
29 2 Unido Aditivo 50,00 100,00
30 1 Unido Tampa Válvula 250,00 250,00

Valor Total do Orçamento RS I 15.905,00 I
• Validade do Orçamento: 60 (sessenta) dias.

~uaçu, 16 de fevereirode 2018.



À
CÂMARAMUNIPAL DE VEREADORES
QUEDASDO IGUACU - PR.

Ref.: Solicitação de Orçamento Oficio n° 025/2018 de 06/02/2018.

Identificação: PROPONENTE: V F MECANICA & CIA LTOA
CNPJ: 10.548.712/0001-01
END: VENIDA IPÊ, 2777
CONTATO: VALOECIRDEFREITAS

Valores Orçados: PNEUSNOVOS COM SERViÇOSOEMONTAGEM.

Item
Qtde. Tipo Serviços e Preças Valor Unit. Valor Totaln°

RS RSI Pneu novo 185/65R14 - Radial 4
Lonas, pneu com padrão de qualidade
igual e/ou similar a Pirelli, Goodyear,

1 48 Unido Firestone ou Michelin, devendo o
350,00 16.800,00mesmo possuir selo de aprovação do

INMETRO, para uso junto aos veículos

I
Ford Fiesta, Placa ASS-8154 e AYZ-
1524.
Pneu novo 195/65R15 - Radial 4
Lonas, pneu com padrão de qualidade
igual e/ou similar a PireUi, Goodyear,

2 24 Unido Firestone ou Michelin, devendo o 410,00 9.840,00
mesmo possuir selo de aprovação do
INMETRO, para uso junto ao veículo
Chevrolet Cobalt, Placa BBT-9194.

Valor Total do Orçamento RS I 26.640,00 I
• Validade do Orçamento: 60 (sessenta) dias.

Quedas do Iguaçu, 16 de fevereiro de 2018.



TITO
s.M. DE PAULA KOZAK & CIA LTDA - ME

CNPJIMF - 02.608.0005/0001-27
Rua Goiabeira, 2331 - Bairro Jhon Kenned - CEP: 85.460-000 - uedas do I ua u - Paraná

COMERCIO A VAREJO DÊ:.1>EC,4S E ACESSbRíOSNO\í(!)$·"i~~~AA~~I$tGC1~~SI~~... ~:i~~~S"E
MA UINAS PESADAS SERVI O ESPECIALltZADO EM MECANlGA {EVES E'PES.ÀSi 'j;; "'>~' ~'1U, .

ORÇAMENTO

Segue abaixo nosso orçamento conforme solicitado:

Item Qtde. Tipo Discriminação Valor Valor
Unit. R$ Total R$

Serviços de mão de obra especializada em
mecânica com o fornecimento de peças para a i
manutenção de suspensão, injeção eletrônica,

1 1 M.O. sistema de arrefecimento, alinhamento, 8.000,00 8.000,00
balanceamento e cambagem do Veículo FORD
FIESTA 1.6 FLEX - ANOIMOD. 2011 -
PLACAS ASS-8154.

2 1 ·Unid. Bomba água 300,00 300,003 1 Jg. Cabo de Vela 230,00 230,004 1 Jg. Vela 170,00 170,005 1 Unido Bobina 380,00 380,006 2 Unido Amortecedor DT 270,00 540,007 2 Unido Amortecedor TR 230,00 460,008 1 ~ Kit Coxim amortecedor DT 350,00 350,009 1 Jg. Kit Coxim amortecedor TR 200,00 200,0010 2 Unido Bieleta 130,00 260,0011 1 Unido Válvula Termostática 500,00 500,0012 1 Unido Cavalete Agua 160,00 160,0013 2 Unido Terminal Direção 190,00 380,0014 2 Unido Pivô 165,00 330,0015 1 Unido Radiador 630,00 630,0016 1 Unido Kit de Embre(!gem 535,00 535,0017 1 Unido Kit correia dentada 575,00 575,0018 1 Unido Mangueira Agua 88,00 88,0019 1 Unido Bomba Água 298,00 298,0020 2 Unido Homocinética 350,00 700,0021 1 Jg. Pastilha de Freio 250,00 250,0022 2 Unido Disco de Freio 170,00 340,0023 2 Unido Liquido de freio 26,00 52,0024 24 Unido Oleo Lubrificante 36,00 864,0025 6 Unido Filtro Lubrificante 26,00 156,0026 1 Unido Bateria 400,00 400,0027 2 Unido Filtro de Ar 39,00 78,0028 1 Unido Esc'!Q_amento 290,00 290,0029 2 Unido Aditivo 55,00 110~ ~30 1 Unido TaII!Pa Válvula 260,00 260,V P \

~

. ,
Valor total dos serviços e peças R$ 17.886,00.



TITO
S. M. DE PAULA KOZAK & CIA LTDA - ME

CNPJIMF - 02.608.0005/0001-27
Rua Goiabeira, 2331 - Bairro Jhon Kennedy - CEP: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu _Paraná

COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS At.JTomot"OR-ES E
MAQUINAS PESADAS SERVICO ESPECIALIZADO EM MECANICA LEVES E PESAS.

Item Qtde. Tipo Discriminação dos Serviços e Peças Valor Valor
Unit.R$ Total R$

Serviços de mão de obra especializada em
mecânica com o fornecimento de peças para a
manutenção de suspensão, injeção eletrônica,

1 1 M.O. sistema de arrefecimento, alinhamento, 8.000,00 8.000,00
balanceamento e cambagem do Veículo FORD
FIES TA 1.6 FLEX - ANOIMOD. 2014 -
PLACAS AYZ-1524.

2 1 Unido Bomba água 300,00 300,003 1 J_g_. Cabo de Vela 230,00 230,004 1 Jg. Vela 170,00 170,005 1 Unido Bobina 380,00 380,006 2 Unido Amortecedor DT 270,00 540,007 2 Unido Amortecedor TR 230,00 460,008 1 Jg. Kit Coxim amortecedor DT 350,00 350,009 1 Jg. Kit Coxim amortecedor TR 200,00 200,0010 2 Unido Bieleta 130,00 260,0011 1 Unido Válvula Termostática 500,00 500,0012 1 Unido Cavalete Água i 160,00 160,00l3 2 Unido Terminal Dire_ç_ão 190,00 380,0014 2 Unido Pivô 165,00 330,0015 1 Unido Radiador 630,00 630,0016 1 Unido Kit de Embreagem 535,00 535,0017 1 Unido Kit correia dentada 575,00 575,0018 1 Unido Man_gueira Agua 88,00 88,0019 1 Unido Bomba Água 298,00 298,0020 2 Unido Homocinética 350,00 700,0021 1 Jg. Pastilha de Freio 250,00 250,0022 2 Unido Disco de Freio 170,00 340,0023 2 Unido Liquido de freio 26,00 52,0024 24 Unido Oleo Lubrificante 36,00 864,0025 6 Unido Filtro Lubrificante 26,00 156,0026 1 Unido Bateria 400,00 400,0027 2 Unido Filtro de Ar 39,00 78,0028 1 Unido Escapamento 290,00 290,0029 2 Unido Aditivo 55,00 110,0030 1 Unido Tampa Válvula 260,00 26~00

Valor total dos serviços e peças R$ 17.886,00. \\
\



TITO
S. M. DE PAULA KOZAK & CIA LTDA - ME

CNPJIMF - 02.608.0005/0001-27
Rua Goiabeira, 2331 - Bairro Jhon Kenned - CEP: 85.460-000 - Quedas do I ua u _Paraná

COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS t: ACESSORIOS NÔVbst'PA'FÇl\;~E~CU(;.p.~~~,mq~t(jt~:~~$'"E
MA UINAS PESADAS SERVI O ESPECIALIZADO EM MECI:\NTCALEVES ETPESAS~,;.:,,, i"~'l;';/fiF:

Item Qtde. Tipo Discriminação Valor Valor
Unit. R$ Total R$

Serviços de mão de obra especializada em
mecânica com o fornecimento de peças para a
manutenção de suspensão, injeção eletrônica,

1 1 M.O. sistema de arrefecimento, alinhamento, 8.250,00 8.250,00
balanceamento e cambagem do Veículo
CHEVROLET COBAL T FLEX - ANOIMOD.

, 2018 - PLACAS BBT-9194.
2 1 Unido Bomba l!gua 275,00 275,003 1 J_g. Cabo de Vela 198,00 198,004 1 Jg. Vela 132,00 132,005 1 Unido Bobina 363,00 363,006 2 Unido Amortecedor DT 242,00 484,007 2 Unido Amortecedor TR 198,00 396,008 1 Jg. Kit Coxim amortecedor DT 330,00 330,009 1 Jg. Kit Coxim amortecedor TR 165,00 165,0010 2 Unido Bieleta 88,00 176,0011 1 Unido Válvula Termostática 495,00 495,0012 1 Unido Cavalete Água 121,00 121,0013 2 Unido Terminal Direção 154,00 308,0014 2 Unido Pivô 126,50 253,0015 1 Unido Radiador 638,00 638,0016 1 Unido Kit de Embreagem 533,50 533,5017 1 Unido Kit correia dentada 605,00 605,0018 1 Unido Mangueira Agua 55,00 55,0019 1 Unido Bomba Agua 308,00 308,0020 2 Unido Homocinética 330,00 660,0021 1 Jg. Pastilha de Freio 220,00 220,0022 2 Unido Disco de Freio 132,00 264,0023 2 Unido Liquido de freio 27,50 55,0024 24 Unido Oleo Lubrificante 38,50 924,0025 6 Unido Filtro Lubrificante 27,50 165,0026 1 Unido Bateria 385,00 385,0027 2 Unido Filtro de Ar 38,50 77,0028 1 Unido Escapamento 275,00 275,0029 2 Unido Aditivo 55,00 110,0030 1 Unido Tampa Válvula 275,00 275,00

Valor total dos serviços e peças R$ 17.495,50 Q
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TITO
S. M. DE PAULA KOZAK & CIA LTDA - ME

CNPJIMF - 02.608.0005/0001-27

E

Item Qtde, Tipo Discriminação Valor Valor
Unit. R$ Total R$

Pneu novo 185/65R14 - Radial 4 Lonas, pneu
com padrão de qualidade igual e/ou similar a

1 48 Unido Pirelli, Goodyear, Firestone ou Michelin, 370,00 17.760,00devendo o mesmo possuir selo de aprovação do
INMETRO, para uso junto aos veículos Ford

IFiesta, Placa ASS-8154 e AYZ-1524.
Pneu novo 195/65R15 - Radial 4 Lonas, pneu
com padrão de qualidade igual e/ou similar a

2 24 Unido Pirelli, Goodyear, Firestone ou Michelin,
430,00 10.320,00I devendo o mesmo possuir selo de aprovação do,

INMETRO, para uso junto ao veículo Chevrolet
I Cobalt, Placa BBT-9194.

Valor total dos serviços e peças R$ 28.080,00.

Quedas do Iguaçu, 16de fevereiro de 2018.
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QUEDASDOIGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

OUEDASDOIGUACU PARANÁ

INFORMAÇÃO

De: DEPTO. DE CONTABILIDADE.

Para: GABINETE DO PRESIDENTE.

Data: 22/02/2018.

Senhor Presidente:

Em atenção a Vossa solicitação, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para assegurar os pagamentos das obrigações decorrentes da contratação
de empresas para o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva
necessidades de pneus novos para uso e reposição junto aos veículos pertencentes a
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e serão
efetuados através da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 0050.

Cordialmente,

JtIJ'ci~~,~R
CRC/PR 062753/0-9



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

PROCESSOADMNISTRATIVO NO... /2018
EDITAL N° ... /2018/CMVQI

MODALIDADE: PREGÃOPRESENCIAL
ENTIDADE PROMOTORA: CÂMARA MUNICIPAL DEVEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU -

PARANÁ

1 PREÂMBULO.
1.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná,
através de seu Pregoeiroe Equipede Apoio, designadosatravés da Portaria nO002, de 25 de janeiro de
2018, torna público que às ..h..min do dia .. de ..... de 2018, na Sala de Reuniões da Câmara
Municipalde Vereadores, situada na Ruadas Palmeiras, 1254, Praçados Três Poderes,Centro de Quedasdo
Iguaçu, Estadodo Paraná, será realizado certame licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇOUNITÁRIO POR ITEM, para contratação does) objeto(s) constante(s) no Item 2 do
presente Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas disposiçõesda Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002,
subsidiariamente pela Lei Federal nO 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, na Lei
Complementar nO123, de 14/12/2006, Lei Complementar nO147, de 07/08/2014, no Decreto nO3.555, de
08/08/200 e demais legislações pertinentes, e ainda, pelo estabelecido neste Edital e seus anexos,
integrantes do processoacima indicado.

2 DO OBJETO.
2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde pneus novos para uso e reposição junto aos
veículospertencentes a Câmara Municipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná.
2.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser fornecido(s) em conformidade com as especificações constantes no
Termo de Referência - ANEXO I e demais documentos que integram o presente Edital.
2.3 Somente serão aceitos produtos novos, ou seja, pneus novos e devidamente certificados pelo
INMETRO.

3 DA FORMA DE RETIRADA, FORNECIMENTO E DE ENTREGA.
3.1 A retirada does)objeto(s) se dará de forma parcelada,em conformidade com a efetiva necessidades
da CâmaraMunicipal de Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná, iniciando seu fornecimento à
contar do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.
3.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 02 (dois) dias corridos,
contadosa partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela CâmaraMunicipal de Vereadoresde
Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, sem que haja
qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.
3.3 O(s) objeto(s) constante(s) no(s) itens nO 01 e 02, obrigatoriamente deverão ser entregues
montados, pela empresa CONTRATADA.
3.4 O(s) objeto(s) quando solicitado(s), deverão ser entregues junto à Câmara Municipal de Vereadores
de Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná, sito á Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três Poderes, Centro,
local este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s), marca(s), modelo(s) e demais especificaçõesdoes)
objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal de Vereadores, o direito de recusar o(s) objeto(s)
em desacordocom o pedido.
3.5 O prazo de entrega does)objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, § 10 e 20,
da Lei FederalnO8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

4 DA ABERTURA.
4.1 A abertura da presente licitacão dar-se-á em sessão pública. dirigida por 01 (um)
Pregoeiro. a ser realizada no dia .. de ..... de 2018 às ..h..min, na Sala de Reuniões da Câmara
Municipal de Vereadores de Ouedas do Iguacu, Estado do Paraná. no endereço acima
mencionado. de acordo com a legislação explicita no preâmbulo deste Edital.

5 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.
5.1 Poderão participar deste Pregão às interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto à documentação, constante deste Edital e seusAnexos.
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5.2 Não poderão participar da presente licitação as interessadas que se encontrarem em processo de
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo suspensão
temporária de participar em licitação, declaradas inidôneas, impedidas de licitar ou contratar com o Poder
Públicoe/ou inadimplentes com o Tesouro Nacional, Estadual, Municipal, FGTSou INSS.
5.3 Poderão participar da presente licitação as interessadas que estiverem cadastradas ou não em
qualquer órgão público onde constem regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica, ou as
interessadasque apresentarem no envelope de habilitação todos os documentos exigidos para a habilitação.

6 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.
6.1 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos. providências ou impugnar os termos do presente
Edital por irregularidade. protocolando o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a
realização do Pregão. no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital. cabendo ao Pregoeiro decidir
sobre a petição no prazo de 24:00 (vinte e quatro) horas.
6.2 Decairádo direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2° (segundo) dia útil que anteceder à data de
realização do Pregão. Sendo intempestiva. a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do
certame.
6.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório. ao menos até o trânsito em julgado da decisãoa ela pertinente.
6.4 Acolhida a petição contra o ato convocatório. será designada nova data para a realização do
certame.

7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
7.1 Cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro 01 (um) conjunto de documentos composto por 03
(três) elementos:
a) Declaração do Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
b) Envelopecontendoa Proposta de Preços;
c) Envelopecontendoos Documentos de Habilitação.
7.2 A declaração referida na alínea "a" do item anterior, a ser apresentada em separado, deverá atestar
que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme previsto no Artigo 4°, Inciso VII,
da Lei FederalnO10.520, de 17/07/2002. Paraessefim, poderá a licitante utilizar-se do modelo constante
do ANEXO VI.
7.3 O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJda licitante, o número e o objeto da licitação e o título do conteúdo, na
forma abaixo.

ENVELOPE N0 1 - PROPOSTA DE PRECOS
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR.
PREGÃO PRESENCIAL NO... /2018/CMVQI
LICITANTE:
CNPl/MF:

7.4 O envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJda licitante, o número e o objeto da licitação e o título do conteúdo, na
forma abaixo.

ENVELOPE NO2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR.
PREGÃO PRESENCIAL NO... /2018/CMVQI
LICITANTE:
CNPl/MF:

7.5 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados
observando-seum dos seguintes requisitos:



a) por cópia com o original;
b) por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por Servidor Público da
CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná;
c) pela juntada da publicaçãooriginal em órgão da imprensa oficial onde tenham sido publicados.
7.6 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos
referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial
do Brasil.
7.7 O CNPJindicado nos documentos da Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo
estabelecimento da empresa que efetivamente vai executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da presente
licitação.
7.8 Nãoserão aceitos documentos apresentadospor meio de cópias em fac-símile.

8 DA PROPOSTA DE PREÇOS(ENVELOPE N° 1).
8.1 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a Proposta de Preços da licitante, que deverá
atender aos seguintes requisitos:
a) Ser apresentada em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressõestécnicas de uso
corrente, através do formulário, modelo constante do ANEXO II deste Edital, ou em formulário próprio
contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas pelo 1° (primeiro), devendo suas folhas ser
rubricadas e a última assinada por quem de direito, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas;
b) Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJdo estabelecimento da
empresa que efetivamente irá executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da licitação, endereço completo,
telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail);
c) Conter o número do item, quantidade, tipo (unidade, caixa, metro, etc...). especificações does)
objeto(s) e demais informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme
descrito no ANEXO I. deste Edital:
d) Informar a marca e o modelo do item proposto. caso não seja possível informar a marca e o modelo
does) objeto(s) proposto(s). obrigatoriamente deverá ser informado à procedência desde que devidamente
justificada:
e) Casoa proponente não informe a marca e o modelo e/ou a procedênciadoes)objeto(s) proposto(s),
a mesma será desclassificada no referido item. face a ausência de informações para avaliação does)
objeto(s) proposto(s):
f) Apresentar o valor unitário e o valor total nos itens propostos. bem como o valor global da proposta.
g) Somenteserão aceitas propostas com 02 (dois) algarismosapós a vírgula;
h) Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessáriospara o atendimento
does) objeto(s) desta licitação, bem como todos os impostos diretos e indiretos, tributos incidentes,
encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, peças, materiais, mão de obra,
equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus, motoristas, seguros, deslocamentos de pessoal,
fretes, entregas, prestação de serviços, assistência técnica, garantias e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir sobre o(s) objeto(s) licitado(s), constante(s) da proposta;
i) Constara forma de retirada, fornecimento e entrega does)objeto(s), nos termos do item 3;
j) Constara forma de pagamento, nos termos do item 21;
k) Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a
contar da data de apresentação da proposta, sendo que se não houver indicação de prazo será considerado
como talo prazo de 60 (sessenta) dias correntes.
8.2 Ocorrendodiscrepância entre os preços unitários, totais e globais, prevalecerão os unitários.
8.3 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidadeda licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegaçãode erro, omissãoou qualquer outro pretexto.
8.4 Juntamente com a proposta de preços, deverá ser apresentado pela proponente o Certificado de
Conformidade com o INMETRO para cada produto cotado, bem como comprovante de atendimento as
normasda ABNT,a não apresentação acarretará na desclassificaçãoda proponente no referido item.
8.5 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigênciasdo ato convocatório.
8.6 A proposta deverá limitar-se ao(s) objeto(s) desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
8.7 É permitido às licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os itens, objetos do
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presente Edital.
8.8 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no ANEXO I, sob
pena de desclassificaçãoda proposta no Item em que for detectada essa inconformidade.
8.9 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissãoa todas as condições estipuladas neste Edital e seusAnexos, sem prejuízo da estrita observância
das normas contidas na legislaçãomencionada no preâmbulo deste Edital.
8.10 Caso a Licitante se enquadre na condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), deverá ser apresentada juntamente com a proposta de preços, declaração conforme modelo
constante do ANEXO III deste Edital, devendo a mesma estar acompanhada pela Certidão Simplificada
expedida pela Junta Comercial, e/ou prova de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições - Simples Nacional, que comprove a condição de microempresa (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP). Em se tratando de sociedade simples, o documento apto a comprovar a condição
de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) deve ser expedido pelo Registro Civil das
PessoasJurídicas.
8.10.1 A Declaração especificada no subitem 8.10, ainda que apresentada de forma irregular ou em
desconformidade com o exigido na presente licitação, não será motivo de inabilitação da empresa licitante
respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a ser exercido.
8.11 Verificado e confirmado ser o licitante titular do menor lance empresa de médio ou grande porte, e
existir microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha sido classificada com valor de lance até 5%
(cinco por cento) acima do menor lance, será aberta a oportunidade para que a microempresa ou empresa
de pequeno porte melhor classificada formule lance melhor e, no caso de recusa ou impossibilidade,
proceder-se-á de igual forma com as demais microempresas ou empresas de pequeno porte classificadas
sucessivamente.
8.12 Em caso de ocorrência de participação de licitante que tenha a condição de microempresa ou de
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nO123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nO
147, de 07/08/2014, serão adotados os seguintes procedimentos:
8.13 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresase
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadaspelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superioresà proposta mais bem classificada.

9 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NO2).
9.1 O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter:
a) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar, conforme modelo constante do
ANEXO IV deste Edital, assinado por quem de direito;
b) Declaraçãode que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso e/ou
insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do ANEXO V deste Edital, assinada por quem de
direito.
9.2 As licitantes cadastradas ou não em outros órgãos públicos, além de atender ao item 9.1, deverão
apresentar os seguintes documentos:

I) QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social e
a ultima alteração em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedadescomerciais e, no caso de
sociedadespor ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou inscriçãodo ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou decreto de
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o
exigir;
b) O Microempreendedor Individual (MEl) deverá comprovar sua condição mediante a apresentaçãodo
Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (MEl), que poderá ser obtido no endereço:
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado. juntamente com o certificado deverá ser apresentado
cópia do RGe CPF;
c) Provade Inscrição e Situação junto ao CadastroNacionalde PessoaJurídica - CNPJ;
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d) Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da sede da proponente, em plena
validade;

II) QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Provade regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),demonstrando a
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
b) Prova de regularidade para com a FazendaMunicipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente,na forma da lei, mediante apresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativosa Tributos e de
DívidaAtiva Municipal;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente,na forma da lei mediante a apresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativosa Tributos e de
DívidaAtiva Estadual;
d) Provade regularidade para com a FazendaFederal,mediante apresentaçãoda Certidão Negativa de
DébitosRelativosa Tributos Federaise à DívidaAtiva da Uniãoe Provade Regularidaderelativa à Seguridade
Social- INSS,demonstrandosituação regular no cumprimentodos encargossociaisinstituídospor lei;
d.i) Emvirtude da Instrução Normativa da Receita Federaldo Brasil de 22/10/2014, ficam unificadas em
um único documento, a prova de regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições
previdenciárias,tanto no âmbito da receita federal quanto no âmbito da procuradoria da FazendaNacional.
A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria MF nO 358, de 05/09/2014, alterada pela
Portaria MFnO443, de 17/10/2014;
e) Provade inexistênciade débitos inadimplidosperante a Justiçado Trabalho, mediante a apresentação
de CertidãoNegativa,nosTermos do Título VII-A da Consolidaçãodas Leisdo Trabalho, aprovada peloDecreto
Lei nO5.452,de 01/05/1943. (Inciso incluídopela Lei nO12.440/2011),www.tst.gov.br.

III) QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCElRA:
a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa
jurídica.

IV) QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Declaração e/ou Atestado, com a apresentação de no mínimo 01 (um) por marca apresentada,
emitido por órgão público ou privado em nome da proponente, de que a mesma forneceu o(s) objeto(s) ora
licitados, e que atendeu satisfatoriamente, destacandomarca e modelo does)objeto(s);

V) DEMAIS DOCUMENTOS:
a) Declaraçãoda licitante, sob as penas do Art. 299 do Código Penal, conforme modelo constante do
ANEXO VII, de que terá a disponibilidade does) objeto(s), caso venha a vencer o certame, do objeto
licitado para realizar a entrega nos prazos previstos no item 3;
b) Declaraçãoda licitante, informando o local junto à sede do Município de Quedas do Iguaçu, Estado
do Paraná,em que a mesma realizará a montagem does) objeto(s) constante(s) no(s) Item(ns) nO01 e 02,
se casovencedora.

9.3 Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência, na data de realizaçãodo pregão, na
hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, os mesmosdeverão ter sido emitidos
há menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas, com exceção dos
documentos solicitados no Item 9.2, Inciso I, Letra "a" e "b", ficando, a critério do Pregoeiro e Equipe
solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A
aceitação das certidões, quando emitidas través da internet, ficam condicionadas à verificação de sua
validade e dispensama autenticação.
9.4 Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJe
respectivamente referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns
documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora e/ou
fornecedora does) objeto(s) seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados
em nome de ambas, simultaneamente.
9.5 O Pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo,
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no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus
sócios, nos termos do Artigo 43, § 50, da Lei Federal nO8.666/93.
9.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte. havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal. será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis. cujo termo inicial
corresponderáao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame. prorrogáveis por igual
período. a critério da Administração. para regularização da documentação. pagamento ou parcelamento do
débito. e emissãode eventuais certidões negativasou positivas com efeito de certidão negativa.
9.7 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação. sem prejuízo
das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nO8.666/93. sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes.na ordem de classificação.para assinatura do contrato. ou revogar a licitação.

10 DAREPRESENTAÇÃOEDOCREDENCIAMENTO.
10.1 Antes do início da sessão. os representantes das interessadasem participar do certame. deverão se
apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro. devidamente munidos de documentos que os
credenciema participar desta licitação. inclusive com poderes para formulação de ofertas e lancesverbais.
10.2 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório e a responder. para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua
representada.
10.3 Por credenciamento. entende-se a apresentaçãoconjunta dos seguintes documentos:
a) Documentooficial de identidade:
b) Documento comprobatório da representação.
10.4 No caso de representação por procuração. o mandato deverá ser passado, preferencialmente, por
instrumento público. Sendo particular. o instrumento de procuração deverá conter a assinatura de seu
outorgante reconhecida em cartório e ser acompanhado de cópia do ato de investidura do outorgante com
poderes para tal. Em ambos os casos. o mandato deverá conter expressamente outorga de poderes para. na
forma da lei. formular ofertas e lancesde preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. em
nome da licitante.
10.5 No caso de representação por sócio ou diretor da empresa. deverão ser apresentados documentos
que comprovem a capacidade de representação (contrato social, estatutos, ata de eleição do dirigente ou
documentos equivalentes). nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigaçõesem decorrência de tal investidura.
10.6 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro antes do início
da sessão. Havendo cópias, estas deverão estar autenticadas por tabelião, pelo Pregoeiro ou por Servidor
Público,à vista dos originais.
10.7 A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento
impedirá a intervenção da licitante no certame, especialmentequanto à oferta de lancese à interposição de
recursos, limitando-se a sua participação à proposta escrita.
10.8 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
10.9 Nãoserá admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

11 DORECEBIMENTOEABERTURADOSENVELOPES.
11.1 No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, na presença dos representantes das
licitantes e das demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá a Declaração de
Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e, em envelopes distintos, devidamente fechados, a
Proposta de Precos e os Documentos de Habilitacão, registrando em ata a presençados participantes.
11.2 A licitante que não apresentar a declaração referida no item anterior estará impedida de prosseguir
no certame.
11.3 Após recebidos os documentos pelo Pregoeiro e dado início à abertura dos envelopes, não mais
serão admitidas novas licitantes no certame.
11.4 Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, que serão conferidas
quanto à sua conformidade e, em seguida, rubricadas pelo Pregoeiroe pela Equipede Apoio.
11.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
supervenientee aceito pelo Pregoeiro.

12 DOJULGAMENTO.
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12.1 O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas
somente para fins de ordenamento dos trabalhos e obedecerá ao critério do MENORPREÇO UNITÁRIO
POR ITEM.
12.2 A primeira etapa, denominada Classificação de Preços, compreenderá a ordenação das propostas
das licitantes, classificação das propostas por valor. As propostas classificadas poderão formular lances
verbais seguindo a sua ordem de classificação, recebimento dos lances verbais, classificação final das
propostase exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificadaquanto ao objeto e valor.
12.3 A segunda etapa, denominada Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e
Adjudicação, compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope
"Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento
das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por meio de consulta "on-line", se
necessário. A etapa se conclui com a declaração da licitante vencedora e a adjudicação do objeto em
disputa.

13 DAETAPADECLASSIFICAÇÃODEPREÇOS.
13.1 Serãoabertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.
13.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram proposta de preços
para execuçãoe/ou fornecimento does)objeto(s) da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
13.3 O Pregoeirofará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes.
13.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas licitantes que tenham
apresentado propostas em valores sucessivose superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de
menor preço, para que seus autores participem dos lancesverbais. No cálculo do limite previsto neste item,
o valor da proposta válida de menor preço, será desprezadoos algarismos a partir da terceira casadecimal.
13.5 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no
item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo 03 (três), para que seus autores
participem dos lancesverbais, quaisquer que sejam os preçosoferecidos nas propostas escritas.
13.6 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das
licitantes classificadas,que deverão ser formulados de forma sucessiva,em valores distintos e decrescentes.
13.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas para os lances verbais, a
apresentar, individualmente, seus lances, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço,
prosseguindosequencialmente, em ordem decrescentede valor.
13.8 Casonão mais se realize lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas,
exclusivamentepelo critério de menor preço.
13.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão
da licitante das rodadas posteriores de oferta de lancesverbais, ficando sua última proposta registrada para
classificação,no final da etapa competitiva.
13.10 Casonão se realize nenhum lanceverbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
13.11 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidadeda primeira classificada,quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
13.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital.
13.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances
verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessãodo Pregão.
13.14 Nas situações previstas nos itens 13.11 e 13.12 o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o
representante credenciado para que seja obtido preço melhor.
13.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidadesconstantes do item 24.1, deste Edital.
13.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço, execução e/ou fornecimento does) objeto(s)
condicionado a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, inclusive
financiamentos subsidiadosou a fundo perdido.
13.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica,prevalecerãoas da proposta.
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14 DA ETAPADEHABILITAÇÃO, DECLARAÇÃODA LICITANTE VENCEDORAEADJUDICAÇÃO.
14.1 Cumpridos os procedimentos previstos na Etapa de Classificaçãode Preços, e sendo aceitável a
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos
"Documentos de Habilitação" desta licitante.
14.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na
presente licitação, ou os apresentarem em desacordocom o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.
14.3 Constatadoo atendimento pleno às exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora
e, não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudicar-Ihe-á o(s) objeto(s) do certame.
14.4 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e, à ela adjudicado o(s) objeto(s) do certame pelo
Pregoeiro,caso não haja a interposição de recurso.
14.5 Da sessãodo Pregãoserá lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes credenciadas,as
propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da
documentaçãoexigida para habilitação e os eventuais recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada,
ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos representantes credenciados das licitantes presentesà
sessão.
14.6 Os envelopes contendo a proposta de preços e documentos de habilitação serão mantidos em poder
da Administraçãopelos prazos legais de arquivamento em autos devidamente instruídos.
14.7 Ao final da etapa competitiva ou ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, poderá
ser feita pelo Pregoeiro a adjudicação does) objeto(s) da licitação à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s)
do certame. Após encerrada a reunião, o processo, devidamente instruído, será encaminhado a autoridade
competente, para homologação e contratação.
14.8 A proponente vencedora deverá apresentar. no prazo de até 24 (vinte e quatro1 horas
após o término do pregão. sua proposta adequada ao lance vencedor. discriminando o(sl
valor(es1 unitário(sl e total(is1 para cada item vencido.

15 DOSRECURSOS.
15.1 Após declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá se manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-lhesasseguradavista imediata dos autos.
15.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer importará na preclusão do
direito de recursoe a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiroà licitante vencedora.
15.3 O acolhimento de recurso importará a invalidaçãoapenasdos atos insuscetíveisde aproveitamento.
15.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
Divisãode Licitaçõesda Câmara Municipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
15.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação e determinará a contratação com a adjudicatária.
15.6 Dos atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei Federal nO
8.666/93, caberá:
I) Recurso,dirigido a autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, interposto no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolado no endereço referido no preâmbulo deste
Edital, nos casosde:
a) Anulaçãoou revogaçãoda licitação;
b) Rescisãodo Contrato, a que se refere o Inciso I do Artigo 790 da Lei Federal nO8.666/93;
c) Aplicaçãodas penasde advertência ou multa.
II) Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o(s)
objeto(s) da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
15.7 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo
devidamente informados àquela autoridade. Neste caso, a decisãodeverá ser proferida dentro de 05 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4° do Artigo 109 da Lei
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FederalnO8.666/93).
15.8 Os recursos, impugnaçõese contrarrazões interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

16 DO TERMO ESPECÍFICO DE CONTRATO.
16.1 Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pela
Lei Federal nO 8.666/93 e Lei Federal nO 10.520/02, rescindindo-se automaticamente após o prazo
estipulado ou podendo ser alterado em suascláusulasatravés de Termo Aditivo.
16.2 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas
condiçõesda habilitação.
16.3 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação, ou recusar-se
injustificadamente em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
conforme for o caso, será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de
classificaçãonas mesmascondições da primeira colocadae demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da
aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressõesque se fizer(em) necessária(s) para o(s) objeto(s) da presente licitação, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato.
16.5 O Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2018, iniciando a contar do 10 (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

17 DO PREÇOMÁXIMO.
17.1 Não serão aceitas propostas com valores superiores ao máximo estimado neste Edital (REFERENTE
AO VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA CADA ITEM), conforme previsto no Termo de Referência -
ANEXO I. O descumprimento desse requisito implicará na desclassificaçãodo licitante no item em que for
constatada tal inconformidade.

18 DO PREÇO.
18.1 O preço será o ofertado pela licitante declaradavencedora do certame, em razão do menor preço
unitário por Item.

19 DO REAJUSTE.
19.1 Durante a vigência do Termo Contratual, os valores permanecerãofixos e sem reajuste.

20 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
20.1 As despesasdecorrentes da contratação does)objeto(s) desta licitação correrão a conta de recursos
financeiros provenientes do Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paranáe serão empenhadas e pagasatravés da seguinte DotaçãoOrçamentária:

Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADESDO LEGISLATIVOMUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 0050.

21 DO RECEBIMENTO DO(S) OBlETO(S) E DO PAGAMENTO.
21.1 O recebimento does) objeto(s) da presente licitação se dará conforme o disposto no Artigo 730,
Inciso II e seus Parágrafos,da Lei Federal nO8.666/93.
21.2 A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica
apenas recebimento provisório.
21.3 O recebimento definitivo does) objeto(s) contratado(s) se dará apenas após a verificação da
conformidade com a especificação, bem como verificação da qualidade does) mesmo(s) conforme
mencionadoem edital e, constantes no ANEXO I deste instrumento.
21.4 O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, em conformidade com as
quantidades solicitadas e devidamente entregues, a ser(em) efetuado(s) através de depósito bancário em
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conta corrente em nome do CONTRATADA, mediante o fornecimento e a apresentação correta da(s)
Nota(s) Fiscal(is), em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE OUEDAS DO IGUAÇU,
CNPJ/MF nO 01.545.843/0001-36, bem como da comprovação de gue a empresa está regular perante o
FGTS, INSS e Tributos Municipais, apresentando as respectivas Certidões de Regularidade junto com a
referida Nota Fiscal.
21.5 O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade does) serviço(s)
prestado(s) e fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidadesdetectadas quando à sua execução,
21.6 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJapresentado nos documentos de habilitação, na proposta de preços, não se admitindo
notas fiscais emitidas com outros CNPJs,mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

22 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.
22.1 Sãoobrigaçõesda CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais a efetiva
entrega does)objeto(s) desta licitação;
b) Efetuar a transição does) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sançõesregulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestaras informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
22.2 Sãoobrigaçõesda CONTRATADA:
a) Entregar o(s) objeto(s) da presente licitação dentro dos prazos, respeitadas as quantidades
solicitadase especificaçõescontidas no ANEXO I e no presente Edital;
b) Pagartodos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre o fornecimento does)objeto(s) oferecido(s);
c) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerentes ao(s)
objeto(s) da contratação;
d) Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressado CONTRATANTE.

23 DA EXECUÇÃODO CONTRATO.
23.1 O recebimento does) objeto(s) será acompanhado e fiscalizado por um representante da
CONTRATANTE.
23.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração Municipal e não exclui nem reduz a
responsabilidadeda CONTRATADA, inclusive perante 3° (terceiros), por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorrência, não implica corresponsabilidadedo Poder Públicoou de seus agentes e prepostos.
23.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o(s) objeto(s) entregue(s) que não esteja(m) em
conformidade com os termos deste edital.
23.4 Quaisquerexigências da fiscalização inerentes ao(s) objeto(s) do contrato, deverão ser prontamente
atendidas pelaCONTRATADA.

24 DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS.
24.1 Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita
às seguintes penalidades,garantida a prévia defesa:
I) Advertência;
II) Multas, por meio de Documento de Arrecadação Municipal, a ser preenchido de acordo com
instruçõesfornecidas pela CONTRATANTE:
a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de
entrega, ou no prazo de substituição do objeto defeituoso, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condiçãodo contrato, não especificada na alínea "a" acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a dito
termo, conforme o caso, no prazo e condiçõesestabelecidas;
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d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito,
vício do item rejeitado, caracterizando-sea recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que
se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito.
III) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a licitante
que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentaçãoexigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
24.2 No processode aplicação de penalidades,é asseguradoo direito ao contraditório e à ampla defesa.
24.3 Seo valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento
a que a CONTRATADAfazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA,o
valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito na dívida ativa do município, e cobrado na forma
da Lei.
24.4 As sanções previstas nos incisos I e III do item 24.1 poderão ser aplicadas juntamente com as
multas do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.

25 DASDISPOSIÇÕES GERAIS.
25.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da Administração, sem o comprometimento
da segurançada contratação.
25.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
25.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
25.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-seque só se iniciam e vencem prazosem dia de expediente normal, exceto quando
for explicitamente disposto em contrário.
25.5 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-Ia por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.
25.6 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realizaçãodo Pregão, este
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
25.7 Paradirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro do
Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
25.8 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
25.9 Este Edital e seus anexos estarão disponíveis, para consulta junto a Divisão de Licitaçõesda Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no horário normal de expediente das
08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30. Cópia integral poderá ser adquirida, neste mesmo local, e/ou
obtida pela internet, no seguinte endereço eletrônico: www.camaragLpr.gov.br.
25.10 Demais informações ou esclarecimentos relativos ao presente Edital serão objeto de consulta, por
escrito, ao Pregoeiro, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, até 01 (um) dia anterior à data da
abertura da licitação, e serão respondidas, igualmente por escrito, a ser encaminhado a todos os
interessadosque registrarem a obtenção do Edital.
25.11 Os casos imprevisíveis serão resolvidos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e autoridade competente e
setor jurídico da CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
25.12 Integram o presente Edital, os seguintes documentos:
ANEXOI - Termo de Referência;
ANEXOII - Modelo para Apresentaçãoda Propostade Preços;
ANEXOIII - Modelode Declaraçãode Enquadramento na condição de ME/EPP;
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ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX

- Modelode Declaraçãode Inexistência de Fato Impeditivo Para Licitar;
- Modelode Declaraçãode Não Utilizaçãode Trabalho de Menor;
- Modelode Declaraçãode Cumprimento dos Requisitosde Habilitação;
- Modelode Declaraçãode Disponibilidadedos Objetos Licitados,Art. 299 CPB;
- Modelo da Minuta do Contrato de Fornecimento;
- Protocolo de Retirada do Edital.

Quedasdo Iguaçu, .. de ......... de 2018.

Pregoeiro
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° ... /2018/CMVQI

1- INTRODUÇÃO E BASE LEGAL.

1.1. A elaboração deste Termo de Referênciaestá sendo feito de acordo com o estabelecido nos Incisos
I e II do Artigo 8° e no Inciso II, do Artigo 21, do Decreto nO3.555, de 08/08/2000, publicado no DOUde
09/08/2000.

2 - NECESSIDADES E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

2.1. A aquisição does) objeto(s) se dará, visando o atendimento da(s) necessidade(s) quanto à
manutenção e a reposição does) mesmo(s) junto aos veículos pertencentes à Câmara Municipal de
Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

3- ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde pneus novos para uso e reposição junto aos
veículos pertencentes a Câmara Municipal de Vereadoresde Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, devendo
os mesmos serem fornecidos em conformidade com as especificações constantes no presente termo e
demais condiçõesconstantes no PREGÃO PRESENCIAL NO ... /2018/CMVQI e seus anexos, sendo:

Item Qtde. Tipo Discriminação dos Produtos / V. Máximo V. Máximo Total
nO Materiais Unitário R$ do Item R$

Pneu novo 185/65R14 - Radial 4 Lonas,
pneu com padrão de qualidade igual e/ou
similar a Pirelli, Goodyear, Firestone ou

1 48 Unido Michelin, devendo o mesmo possuir selo 366,67 17.600,16
de aprovação do INMETRO, para uso
junto aos veículos Ford Fiesta, PlacaASS-
8154 e AYZ-1524.
Pneu novo 195/65R15 - Radial 4 Lonas,
pneu com padrão de qualidade igual e/ou
similar a Pirelli, Goodyear, Firestone ou

2 24 Unido Michelin, devendo o mesmo possuir selo 430,00 10.320,00
de aprovação do INMETRO, para uso
junto ao veículo Chevrolet Cobalt, Placa
BBT-9194.

3.2. O(s) objeto(s) constante(s) no(s) itens nO 01 e 02. obrigatoriamente deverão ser entregues
montados. pela empresa CONTRATADA. devendo para tal a mesma informar mediante declaração. o local
junto a sede do Municípiode Ouedasdo Iguaçu. Estadodo Paraná.em que a mesma efetuara a montagem.

3.3. O(s) objeto(s) deverá(ão) ser de boa qualidade, o(s) que não atenderem a esta exigência serão
devolvidos a CONTRATADA para que providencie imediatamente a substituição, sem que haja quaisquer
custasou despesaspara CONTRATANTE decorrente deste procedimento.

3.4. As quantidades constantes no presente anexo, são estimativas, não sendo obrigada a
CONTRATANTE à efetuar a aquisição (retirada) total dos mesmos.
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3.5. VALOR MÁXIMO GLOBAL DE GASTOS ESTIMADO COM O PRESENTEPREGÃO: R$
27.920,16 (vinte e sete mil, novecentos e vinte reais e dezesseis centavos).

Nota: Ospreços de referência representam a média de valorespraticados por fornecedores e/ou prestadores
de serviços,de acordo com pesquisa realizada.

Quedasdo Iguaçu, .. de ......... de 2018.

Pregoeiro
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ANEXO II

MODELO P/APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N° ... /2018/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: CNPJ/MF:

Endereço:

Nome para Contato: Telefone:

Fax: E-mail:

NOConta-Corrente: (opcional) I Banco: (opcional) Agência: (opcional)

00(5) Objeto(s) e Valor(es) Proposto(s):

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL NO ... /2018/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

Item Qtde. Tipo Especificação does) Marca e Modelo Valor Valor Total
nO Objeto(s) e/ou Procedência Unitário R$ do Item R$

Pneu novo 185/65R14 -
Radial 4 Lonas, pneu com
padrão de qualidade igual
e/ou similar a Pirelli,
Goodyear, Firestone ou

1 48 Unido Michelin, devendo o
mesmo possuir selo de
aprovação do INMETRO,
para uso junto aos
veículos Ford Fiesta,
Placa ASS-8154 e AYZ-
1524.
Pneu novo 195/65R15 -
Radial 4 Lonas, pneu com
padrão de qualidade igual
e/ou similar a Pirelli,
Goodyear, Firestone ou

2 24 Unido Michelin, devendo o
mesmo possuir selo de
aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
Chevrolet Cobalt, Placa
BBT-9194.

I
VALOR GLOBAL DA I
. PROPOSTAR$ .
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Informações Complementares:

Formade Retirada, Fornecimento Em conformidade com o disposto no item 3 do edital.e de Entrega:

Formade Pagamento: Em conformidade com o disposto no item 21 do edital.

Prazode Validadeda Proposta: 60 (sessenta) dias, após a abertura da proposta de preços.

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃO PRESENCIAL N° ... /2018/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.

. , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO ... /2018/CMVQI

A empresa , , inscrita no CNPJ/MF nO
.................................. , por intermédio do seu representante legal, com os devidos poderes, e abaixo
assinado, DECLARA, SOB AS PENALIDADE LEGAIS, para fins de participação no PREGÃO
PRESENCIAL N° ... /2018/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

) microempresa(ME);

( ) empresade pequeno porte (EPP).

DECLARA, ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 3°, bem como demais dispositivos da Lei
ComplementarnO123/2006 e Lei Complementar nO147/2014,

Segue, ainda, em anexo, documentação comprobatória da condição de microempresa ou empresa de
pequenoporte de acordo com o item 8.10 do edital.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

.. , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA
COMERCIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N0 ... /2018/CMVQI

...................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob nO

............................. , sediada na nO , Bairro .

................. , na cidade de , Estado , declara(o), sob
as penas da Lei, que não está(ou) impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da
AdministraçãoPública, direta ou indireta, Federal, Estadualou Municipal.

Declara(o), também, que está obrigada a informar à Contratante os fatos supervenientes impeditivos de sua
habilitação, quando de sua ocorrência, conforme determina o Artigo 32, § 20, da Lei Federal nO8.666/93.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

....... , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NO... /2018/CMVQI

...................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob nO

............................. , sediada na nO , Bairro ..

................. , na cidade de , Estado , declara(o), sob
as penasda Lei, e para os fins previstos no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal nO8.666/93, que cumpre(o) o
disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores
de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis)
anosexecutando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima, durante a vigência do contrato,
acarretará a sua rescisão.

.. , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXOVI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N0 ... /2018/CMVQI

...................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob nO

............................. , sediada na nO , Bairro .

................. , na cidade de , Estado , declara(o), para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL NO ... /2018/CMVQI, e sob as penas da Lei, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, conforme previsto no Artigo 40, Inciso VII,
da Lei FederalnO10.520, de 17 de Julho de 2002.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

................... , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO(S) PRODUTO(S)
ART. 299 DO CÓDIGO PENAL

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° ... /2018/CMVQI

...................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob nO

............................. , sediada na nO , Bairro .

................. , na cidade de , Estado , declara, para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL NO ... /2018/CMVQI, e sob as penas do Art. 299 do
Código Penal, que terá a disponibilidade dos objetos, caso venha a vencer o certame, e que efetuará a
entrega nos prazos previstos no item 3 do Edital.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

............... , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO..... /2018/CMVQI Pregão Presencial nO ... /2018/CMVQI de ../ ../2018.

Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná e a Empresa .

CONTRATANTE: Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS
DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MFsob o nO01.545.843/0001-36, com sede na Rua das Palmeiras, 1254, Cep.:
85.460-000, Praça dos Três Poderes,Centro, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, neste ato devidamente representado pelo seu Presidente em pleno exercício de
seu mandato e funções, o SrOEleandro da Silva, brasileiro, casado, portador da Cédula
de Identidade sob Rg. nO 7.583.384-9/SSP-PRe do CPF/MF sob nO 035.935.279-01,
residente e domiciliado sito a Rua Marapuama, 593, Cep: 85.460-000, Bairro Jardim
Floresta, Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná, e

CONTRATADA: , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
.............................. , com sede na , Cep: , Município de ,
Estado , neste ato devidamente representada por seu representante legal,
.•••••..•••••••..•., portador da Cédulade Identidade sob Rg nO e
do CPF/MF sob nO , residente e domiciliado na ,
.., , Cep: , Município de , Estado , estando as
partes sujeitas às normas da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações subsequentes,
ajustam o presente Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nO ... /2018/CMVQI, mediante as seguintes cláusulase condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

o presente instrumento tem por objetivo O fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a
efetiva necessidades de pneus novos para uso e reposição junto aos veículos pertencentes a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as condições
contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I é demais
documentos e condiçõesconstantes e licitadas través do Pregão Presencial nO... /2018/CMVQI, sendo:

Item Qtde. Tipo Especificação do{s) Marca e Modelo Valor Valor Total
nO Obieto(s) e/ ou Procedência Unitário RS do Item R$

Pneu novo 185/65R14 -
Radial 4 Lonas, pneu com
padrão de qualidade igual
e/ou similar a Pirelli,
Goodyear, Firestone ou

1 48 Unido Michelin, devendo o
mesmo possuir selo de
aprovação do INMETRO,
para uso junto aos
veículos Ford Fiesta,
Placa ASS-8154 e AYZ-
1524.
Pneu novo 195/65R15 -

2 24 Unido Radial 4 Lonas, pneu com
padrão de qualidade igual
e/ou similar a Pirelli
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Goodyear, Firestone ou
Michelin, devendo o
mesmo possuir selo de
aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
Chevrolet Cobalt, Placa
BBT-9194.

Parágrafo Primeiro - Somente serão aceitos produtos novos, ou seja, pneus novos e devidamente
certificados pelo INMETRO.

Parágrafo Segundo - O(s) objeto(s) constante(s) no(s) itens nO01 e 02, serão entregues montados,
sendo que a montagem será realizada no seguinte endereço: Município
de Ouedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná, local este indicado pela CONTRATADA,

Parágrafo Terceiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser de boa qualidade, o(s) que não atenderem a esta
exigência serão devolvidos a CONTRATADA para que providencie imediatamente a substituição, sem que
haja quaisquer custas ou despesaspara CONTRATANTE decorrente deste procedimento,

Parágrafo Quarto - As quantidades constantes no presente anexo, são estimativas, não sendo obrigada a
CONTRATANTE à efetuar a aquisição (retirada) total dos mesmos.

cLÁUSULA SEGUNDA.

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO ... /2018/CMVQI,
juntamente com seus anexos, documentação e a proposta apresentada pela CONTRATADA.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇOE REAJUSTE.

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância global de R$ ( ), a preços
fixos e sem reajuste, pelo fornecimento does) objeto(s) ora contratados, conforme estabelecidos na
Cláusula Primeira, licitado de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro - No valor acima, estão contemplados, todos os custos necessários para o
atendimento does) objeto(s) desta licitação, bem como todos os custos e impostos diretos e indiretos,
tributos incidentes, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, peças,
materiais, mão de obra, equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus, motoristas, seguros,
deslocamentosde pessoal, fretes, entregas, prestaçãode serviços, assistência técnica, garantias e quaisquer
outros que venham a incidir sobre o(s) objeto(s) contratado(s), cabendo-lhe, ainda, a inteira
responsabilidade (civil e penal), por quaisquer acidentes de que possam vir a ser vítimas dos seus
empregados quando em serviço, bem como por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a
terceiros e à CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - Durante a vigência do presente termo, os valores permanecerão fixos e sem
reajuste.

cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, em conformidade com as
quantidades solicitadas e devidamente entregues, a ser(em) efetuado(s) através de depósito bancário em
conta corrente em nome do CONTRATADA. mediante o fornecimento e a apresentação correta da(s)
Nota(s) Fiscal(is), em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU.
CNPJ/MF nO01.545.843/0001-36, bem como da comprovaçãode que a empresa está regular perante o
FGTS, INSS e Tributos Municipais, apresentando as respectivas Certidões de Regularidade junto com a
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referida Nota Fiscal.

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da respectiva fatura, nota
fiscal de venda does)objeto(s) contratado(s).

Parágrafo Segundo - A fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01
(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectosformais e legais.

Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento efetuado pela CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das
responsabilidadesassumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará
na aprovaçãodefinitiva do recebimento does)objeto(s) contratado.

Parágrafo Quarto - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede da CONTRATANTE, no
endereçodescrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

Parágrafo Quinto - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente na Sede da
CONTRATANTE, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

As despesasdecorrentes da presente contratação, correrão a conta de recursos financeiros provenientes do
Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e serão
empenhadase pagasatravés da seguinte DotaçãoOrçamentária:

Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADESDO LEGISLATIVOMUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 0050.

cLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE RETIRADA, FORNECIMENTO E DE ENTREGA.

A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesda
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, iniciando seu fornecimento à
contar do 10 (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.

Parágrafo Primeiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 02 (dois)
dias corridos, contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela Câmara Municipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na
proposta, sem que haja qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.

Parágrafo Segundo - O(s) objeto(s) constante(s) no(s) itens nO01 e 02, obrigatoriamente deverão ser
entregues montados, pela empresa CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - O(s) objeto(s) quando solicitado(s), deverão ser entregues junto à CâmaraMunicipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito á Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três
Poderes, Centro, local este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s), marca(s), modelo(s) e demais
especificaçõesdoes) objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal de Vereadores, o direito de
recusaro(s) objeto(s) em desacordo com o pedido.

Parágrafo Quarto - O prazo de entrega does) objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art.
57, § 10e 20, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suasalterações posteriores.
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cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

o presente contrato rege-se pelos preceitos do direito público, aplicando-se, subsidiariamente os princípios
gerais dos contratos e as disposiçõesde direito privado, contidos na Lei Federal nO8.666 de 21 de junho de
1993.

Sãoobrigaçõesda CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais a efetiva

entrega does)objeto(s) deste contrato;
b) Efetuar a transição does) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sançõesregulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestaras informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

Sãoobrigaçõesda CONTRATADA:
a) Entregar o(s) objeto(s) do presente contrato dentro dos prazos, respeitadas as quantidades

solicitadas e especificações contidas no Pregão Presencial nO ... /2018/CMVQI e no presente
Contrato;

b) Pagartodos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre o fornecimento does)objeto(s) oferecido(s);

c) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerentes ao(s)
objeto(s) da contratação;

d) Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressado CONTRATANTE.

cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da Lei
FederalnO8.666/93 e responsabilidadescivil e criminal:
a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de
entrega, ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condiçãodo contrato, não especificada na alínea "ali acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a dito
termo, conforme o caso, no prazo e condiçõesestabelecidas;
d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito,
vício do item rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que
se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito.
e) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a licitante
que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentaçãoexigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçãodo contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.

cLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕESCONTRATUAIS.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessáriasem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.
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o presenteContrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados nos Arts. 77 e 78, da
Lei Federal nO8.666/93.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista no Art. 77, da Lei Federal nO8.666/93.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial, a CONTRATANTE, garantida a defesa prévia,
poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no Art. 87, Inciso I e II, da Lei Federal nO8.666, de
21/06/1993 e multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

o presente instrumento contratual rege-se pelas disposiçõesexpressas na Lei Federal nO8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei nO8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de
Defesado Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao
objeto, ainda que não explicitadas.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

A troca eventual de documentos e correspondênciasentre a CONTRATANTE e a CONTRATDA, será feita
por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou
cartas.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

o presente termo contratual terá vigência até 31/12/2018, iniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, pela
CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no Art. 61, § único, da Lei Federal nO8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOSOMISSOS.

Oscasosomissosserão resolvidos à luz da Lei Federal nO8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃOE DO FORO.

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de
igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores,
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras
em direito permitidas neste referido foro.

Quedasdo Iguaçu, de de 2018.

ELEANDRO DA SILVA
Presidente
Contratante

Representante Legal
Contratada
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ANEXO IX

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

(Enviar pelo Fax: (46) 3532-1172 e/ou pelo E-mail: licitacao@camaraqi.pr.gov.br)

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO ... /2018/CMVQI DE .. / .. /2018.

PROPONENTE:
CNPJ/CPF/MF:
ENDERECO:
E-MAIL:
TELEFONEI FAX:
CIDADE/ESTADO:

Declaro(amos)que obtivemos através de solicitação à Divisãode Licitações, cópia na integra do instrumento
convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° ... /2018/CMVQI, devidamente preenchido e de
acordo com a Lei Federal nO 10.520/2002, subsidiada pela Lei Federal nO 8.666/93, e suas alterações
posteriores.

.. , de de 2018.

Nomee Assinatura

Senhor Licitante:

Visando a comunicação futura entre esta Câmara Municipal de Vereadores e sua empresa, solicitamos a
VossaSenhoria preencher o protocolo de retirada do Edital e remetê-lo a Divisãode Licitações.

A não remessa do protocolo exime a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, da comunicação, por meio de fax ou e-mail, ou qualquer outro aqui não previsto de eventuais
esclarecimentose retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
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PARECER JURíDICO

Processo Administrativo n° 02/2018.
Pregão n° 002/2018
Modalidade: Pregão Presencial

1. RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, do
tipo menor preço, em que o objeto se refere à contratação de empresa para fornecer pneus
novos, de forma parcelada, de acordo com a efetiva utilização e necessidade de reposição,
junto aos veículos pertencentes à Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu
- Estado do Paraná.

o procedimento encontra-se devidamente instruído com: a) requisição
assinada pela Diretor da Câmara, Sr. Gilson José Maria, com memorial dos serviços e
peças; b) justificativa da contratação; c) solicitações de cotações de preços; d) três
orçamentos (Elizabete EPP., Javv mecânica e autopeças e Tito Peças); e) ofício à
contabilidade; f) confirmação de dotação orçamentária confirmada pela contadora, Sra.
Francieli Disner; g) minuta do edital de pregão e do contrato.

É a síntese do essencial.

2. DO MÉRITO

Inicialmente é importante afirmar que a Constituição da República de 1988,
em seu no art. 37, XXI3, tornou o processo licitatório conditio sine qua non para contratos
- que tenham como parte o Poder Público - relativos a obras, serviços, compras e
alienações, ressalvados os casos especificados na legislação.

A regra para a administração pública é a de realização de procedimento
licitatório, pelo qual ela poderá escolher o negócio que lhe será mais vantajoso, dentro das
regras da eleição por ela mesma dispostas, dando igual oportunidade a todos os
particulares interessados em oferecer seus bens e serviços ao Estado.
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A todos os particulares, sem distinção, é dada a oportunidade de contratar
com a administração, logo, restam respeitados os princípios da isonomia e da
impessoalidade. Quando a administração pública irá escolher, dentre todas as propostas
que recebe dos particulares, aquela que melhor atingirá o cumprimento de sua vontade,
com a indispensável verificação da maior vantagem que auferirá nessa escolha, está
respeitado o princípio da moralidade. Assim, está correta a forma e modalidade escolhida
na situação apresentada.

A Lei nO10.520/02 instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios a modalidade de licitação denominada Pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns. Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram
estabelecidos no art. 3° da Lei nO10.520/2002, que assim dispõe:

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

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

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

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

t!::TomtJ.rdM-
Marcos J\QfPR57.459Advogado - OMU 2
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Diferentemente da Lei de Licitações, onde a eleição da modalidade de
licitação cabível, a rigor, opera-se por meio da análise do valor estimado para a contratação,
o pregão, nos termos do que dispõe o Caput do artigo primeiro, da Lei nO10.520/02, destina
se à aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado para a
contratação. O pressuposto legal para o cabimento do pregão, destarte, é a caracterização
do objeto do certame como "comum", sendo que tal situação ocorre na hipótese.

Nessa senda, em análise do feito, constata-se que o certame obedece
fielmente os dispositivos da Constituição Federal, da Lei nO 8.666/1993 e da Lei nO
10.520/2002. No que tange ao edital, a minuta do contrato e seus anexos apresentados,
informo também ter procedido com a sua análise e sinalizo que não há óbices jurídicos.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, após proceder com a respectiva análise do certame
licitatório apresentado, opino pela completa legalidade e sou favorável ao prosseguimento
do feito, pois este atende aos ditames contidos na Constituição Federal, na Lei nO
8.666/1993 e na Lei nO10.520/2002.

É o parecer jurídico, ora submetido à douta apreciação superior.

Quedas do Iguaçu, 26 de fevereiro de 2018.

Advogado - OAB/PR 57.459
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PROCESSOADMNISTRATIVO NO002/2018
EDITAL N° 002/2018/CMVQI

MODALIDADE: PREGÃOPRESENCIAL
ENTIDADE PROMOTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU -

PARANÁ

1 PREÂMBULO.
1.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná,
através de seu Pregoeiroe Equipede Apoio, designadosatravés da Portaria nO002, de 25 de janeiro de
2018, torna público que às 14hOOmin do dia 13 de marco de 2018, na Sala de Reuniõesda Câmara
Municipalde Vereadores, situada na Ruadas Palmeiras, 1254, Praçados Três Poderes,Centro de Quedasdo
Iguaçu, Estadodo Paraná, será realizado certame licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇOUNITÁRIO POR ITEM, para contratação does)objeto(s) constante(s) no Item 2 do
presente Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas disposiçõesda Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002,
subsidiariamente pela Lei Federal nO 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, na Lei
Complementar nO123, de 14/12/2006, Lei Complementar nO147, de 07/08/2014, no Decreto nO3.555, de
08/08/200 e demais legislações pertinentes, e ainda, pelo estabelecido neste Edital e seus anexos,
integrantes do processoacima indicado.

2 DOOBJETO.
2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde pneus novos para uso e reposição junto aos
veículospertencentes a CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná.
2.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser fornecido(s) em conformidade com as especificações constantes no
Termo de Referência - ANEXO I e demais documentos que integram o presente Edital.
2.3 Somente serão aceitos produtos novos, ou seja, pneus novos e devidamente certificados pelo
INMETRO.

3 DA FORMA DE RETIRADA, FORNECIMENTO E DE ENTREGA.
3.1 A retirada does)objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades
da CâmaraMunicipal de Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná, iniciando seu fornecimento à
contar do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.
3.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 02 (dois) dias corridos,
contadosa partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela CâmaraMunicipal de Vereadoresde
Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, sem que haja
qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.
3.3 O(s) objeto(s) constante(s) no(s) itens nO 01 e 02, obrigatoriamente deverão ser entregues
montados, pela empresaCONTRATADA.
3.4 O(s) objeto(s) quando solicitado(s), deverão ser entregues junto à Câmara Municipal de Vereadores
de Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná, sito á Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três Poderes,Centro,
local este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s), marca(s), modelo(s) e demais especificaçõesdoes)
objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal de Vereadores, o direito de recusar o(s) objeto(s)
em desacordocom o pedido.
3.5 O prazo de entrega does)objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, § 1° e 2°,
da Lei FederalnO8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

4 DA ABERTURA.
4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública. dirigida por 01 (um)
Pregoeiro. a ser realizada no dia 13 de março de 2018 às 14hOOmin. na Sala de Reuniões da
Câmara Municipal de Vereadores de Ouedas do Iguaçu. Estado do Paraná. no endereço acima
mencionado. de acordo com a legislação explicita no preâmbulo deste Edital.

5 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.
5.1 Poderão participar deste Pregão às interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto à documentação, constante deste Edital e seusAnexos.
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5.2 Não poderão participar da presente licitação as interessadas que se encontrarem em processo de
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo suspensão
temporária de participar em licitação, declaradas inidóneas, impedidas de licitar ou contratar com o Poder
Públicoe/ou inadimplentes com o Tesouro Nacional, Estadual, Municipal, FGTSou INSS.
5.3 Poderão participar da presente licitação as interessadas que estiverem cadastradas ou não em
qualquer órgão público onde constem regularidade jurídica, fiscal, económico-financeira e técnica, ou as
interessadasque apresentarem no envelope de habilitação todos os documentos exigidos para a habilitação.

6 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.
6.1 Oualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos. providênciasou impugnar os termos do presente
Edital por irregularidade. protocolando o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a
realização do Pregão. no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital. cabendo ao Pregoeiro decidir
sobre a petição no prazo de 24:00 (vinte e quatro) horas.
6.2 Decairádo direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2° (segundo) dia útil que anteceder à data de
realização do Pregão. Sendo intempestiva. a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do
certame.
6.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisãoa ela pertinente.
6.4 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.

7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOSE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
7.1 Cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro 01 (um) conjunto de documentos composto por 03
(três) elementos:
a) Declaração do Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
b) Envelopecontendoa Proposta de Preços;
c) Envelopecontendoos Documentos de Habilitação.
7.2 A declaração referida na alínea "a" do item anterior, a ser apresentada em separado, deverá atestar
que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme previsto no Artigo 40, Inciso VII,
da Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002. Paraesse fim, poderá a licitante utilizar-se do modelo constante
do ANEXO VI.
7.3 O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJda licitante, o número e o objeto da licitação e o título do conteúdo, na
forma abaixo.

ENVELOPEN0 1 - PROPOSTADE PREÇOS
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL N° 002/2018/CMVQI
LICITANTE:
CNPJ/MF:

7.4 O envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJda licitante, o número e o objeto da licitação e o título do conteúdo, na
forma abaixo.

ENVELOPENO2 - DOCUMENTOSDE HABILITAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO002/2018/CMVQI
LICITANTE:
CNPJ/MF:

7.5 Os documentos necessanos à participação na presente licitação poderão ser apresentados
observando-seum dos seguintes requisitos:
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a) por cópia com o original;
b) por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por Servidor Público da
CâmaraMunicipalde Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná;
c) pela juntada da publicaçãooriginal em órgão da imprensa oficial onde tenham sido publicados.
7.6 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos
referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial
do Brasil.
7.7 O CNPJindicado nos documentos da Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo
estabelecimento da empresa que efetivamente vai executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da presente
licitação.
7.8 Nãoserão aceitos documentos apresentados por meio de cópias em fac-símile.

8 DA PROPOSTA DE PREÇOS(ENVELOPE NO1).
8.1 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a Proposta de Preços da licitante, que deverá
atender aos seguintes requisitos:
a) Serapresentada em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressõestécnicas de uso
corrente, através do formulário, modelo constante do ANEXO II deste Edital, ou em formulário próprio
contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas pelo 10 (primeiro), devendo suas folhas ser
rubricadas e a última assinada por quem de direito, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas;
b) Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJdo estabelecimento da
empresa que efetivamente irá executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da licitação, endereço completo,
telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail);
c) Conter o número do item, quantidade, tipo (unidade, caixa, metro, etc...), especificações does)
objeto(s) e demais informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme
descrito no ANEXO I, deste Edital:
d) Informar a marca e o modelo do item proposto, caso não seja possível informar a marca e o modelo
does) objeto(s) proposto(s), obrigatoriamente deverá ser informado à procedência desde que devidamente
justificada:
e) caso a proponente não informe a marca e o modelo e/ou a procedênciadoes)objeto(s) proposto(s),
a mesma será desclassificada no referido item, face a ausência de informações para avaliação does)
objeto(s) proposto(s):
f) Apresentar o valor unitário e o valor total nos itens propostos, bem como o valor global da proposta.
g) Somente serão aceitas propostas com 02 (dois) algarismosapós a vírgula;
h) Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessáriospara o atendimento
does) objeto(s) desta licitação, bem como todos os impostos diretos e indiretos, tributos incidentes,
encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, peças, materiais, mão de obra,
equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus, motoristas, seguros, deslocamentos de pessoal,
fretes, entregas, prestação de serviços, assistência técnica, garantias e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir sobre o(s) objeto(s) licitado(s), constante(s) da proposta;
i) Constara forma de retirada, fornecimento e entrega does)objeto(s), nos termos do item 3;
j) Constara forma de pagamento, nos termos do item 21;
k) Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a
contar da data de apresentação da proposta, sendo que se não houver indicação de prazo será considerado
como talo prazo de 60 (sessenta) dias correntes.
8.2 Ocorrendodiscrepância entre os preços unitários, totais e globais, prevalecerãoos unitários.
8.3 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidadeda licitante, não lhe assistindoo
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegaçãode erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.4 Juntamente com a proposta de preços, deverá ser apresentado pela proponente o Certificado de
Conformidade com o INMETRO para cada produto cotado, bem como comprovante de atendimento as
normasda ABNT,a não apresentação acarretará na desclassificaçãoda proponente no referido item.
8.5 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigênciasdo ato convocatório.
8.6 A proposta deverá limitar-se ao(s) objeto(s) desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
8.7 É permitido às licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os itens, objetos dop
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presente Edital.
8.8 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no ANEXO I, sob
penade desclassificaçãoda proposta no Item em que for detectada essa inconformidade.
8.9 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissãoa todas as condições estipuladas neste Edital e seusAnexos, sem prejuízo da estrita observância
das normascontidas na legislaçãomencionada no preâmbulo deste Edital.
8.10 Caso a Licitante se enquadre na condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), deverá ser apresentada juntamente com a proposta de preços, declaração conforme modelo
constante do ANEXO III deste Edital, devendo a mesma estar acompanhada pela Certidão Simplificada
expedida pela Junta Comercial. elou prova de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições - Simples Nacional, que comprove a condição de microempresa (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP). Em se tratando de sociedade simples, o documento apto a comprovar a condição
de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) deve ser expedido pelo Registro Civil das
PessoasJurídicas.
8.10.1 A Declaração especificada no subitem 8.10, ainda que apresentada de forma irregular ou em
desconformidade com o exigido na presente licitação, não será motivo de inabilitação da empresa licitante
respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a ser exercido.
8.11 Verificado e confirmado ser o licitante titular do menor lance empresa de médio ou grande porte, e
existir microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha sido classificada com valor de lance até 5%
(cinco por cento) acima do menor lance, será aberta a oportunidade para que a microempresa ou empresa
de pequeno porte melhor classificada formule lance melhor e, no caso de recusa ou impossibilidade,
proceder-se-á de igual forma com as demais microempresas ou empresas de pequeno porte classificadas
sucessivamente.
8.12 Em caso de ocorrência de participação de licitante que tenha a condição de microempresa ou de
pequenoporte, nos termos da Lei Complementar nO123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nO
147, de 07/08/2014, serão adotados os seguintes procedimentos:
8.13 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresase
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadaspelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superioresà proposta mais bem classificada.

9 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NO2).
9.1 O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter:
a) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar, conforme modelo constante do
ANEXO IV deste Edital, assinado por quem de direito;
b) Declaraçãode que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso e/ou
insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do ANEXO V deste Edital, assinada por quem de
direito.
9.2 As licitantes cadastradas ou não em outros órgãos públicos, além de atender ao item 9.1, deverão
apresentar os seguintes documentos:

I) QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registrocomercial, no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social e
a ultima alteração em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedadescomerciais e, no caso de
sociedadespor ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou inscriçãodo ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou decreto de
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Orgão competente, quando a atividade assim o
exigir;
b) O Microempreendedor Individual (MEl) deverá comprovar sua condição mediante a apresentaçãodo
Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (MEl), que poderá ser obtido no endereço:
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado. juntamente com o certificado deverá ser apresentado
cópia do RGe CPF;
c) Provade Inscrição e Situaçãojunto ao CadastroNacionalde PessoaJurídica - CNPJ;
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d) Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da sede da proponente, em plena
validade;

II) QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Provade regularidade relativa ao Fundode Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),demonstrando a
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
b) Prova de regularidade para com a FazendaMunicipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente,na forma da lei, mediante apresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativosa Tributos e de
DívidaAtiva Municipal;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente,na forma da lei mediante a apresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativosa Tributos e de
DívidaAtiva Estadual;
d) Provade regularidade para com a FazendaFederal. mediante apresentaçãoda Certidão Negativa de
DébitosRelativosa Tributos Federaise à DívidaAtiva da Uniãoe Provade Regularidaderelativa à Seguridade
Social- INSS,demonstrandosituação regular no cumprimentodos encargossociaisinstituídospor lei:
d.l} Emvirtude da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil de 22/10/2014, ficam unificadasem
um único documento, a prova de regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições
previdenciárias,tanto no âmbito da receita federal Quanto no âmbito da procuradoria da FazendaNacional.
A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria MF nO 358, de 05/09/2014, alterada pela
Portaria MFnO443, de 17/10/2014;
e) Provade inexistênciade débitos inadimplidosperante a Justiçado Trabalho, mediante a apresentação
de CertidãoNegativa,nosTermos do Título VlI-A da Consolidaçãodas Leisdo Trabalho, aprovadapeloDecreto
Lei nO5.452, de 01/05/1943. (Inciso incluídopela Lei nO12.440/2011),www.tst.gov.br.

III) QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa
jurídica.

IV) QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Declaração e/ou Atestado, com a apresentação de no mínimo 01 (um) por marca apresentada,
emitido por órgão público ou privado em nome da proponente, de que a mesma forneceu o(s) objeto(s) ora
licitados, e que atendeu satisfatoriamente, destacandomarca e modelo does)objeto(s);

V) DEMAIS DOCUMENTOS:
a) Declaraçãoda licitante, sob as penas do Art. 299 do Código Penal, conforme modelo constante do
ANEXO VII, de que terá a disponibilidade does) objeto(s), caso venha a vencer o certame, do objeto
licitado para realizar a entrega nos prazos previstos no item 3;
b) Declaraçãoda licitante, informando o local junto à sede do Município de Quedas do Iguaçu, Estado
do Paraná,em que a mesma realizará a montagem does) objeto(s) constante(s) no(s) Item(ns) nO01 e 02,
se casovencedora.

9.3 Osdocumentos de habilitação deverão estar em plena vigência, na data de realizaçãodo pregão, na
hipótesede inexistência de prazo de validade expresso no documento, os mesmos deverão ter sido emitidos
há menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas, com exceção dos
documentos solicitados no Item 9.2, Inciso I, Letra "a" e "b", ficando, a critério do Pregoeiro e Equipe
solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A
aceitação das certidões, quando emitidas través da internet, ficam condicionadas à verificação de sua
validade e dispensama autenticação.
9.4 Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJe
respectivamente referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns
documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora e/ou
fornecedora does) objeto(s) seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados
em nome de ambas, simultaneamente.
9.5 O Pregoeiro poderá desclassificara proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo,

~
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no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus
sócios, nos termos do Artigo 43, § 50, da Lei Federal nO8.666/93.
9.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte. havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis. cujo termo inicial
corresponderáao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame. prorrogáveis por igual
período. a critério da Administração. para regularizaçãoda documentação. pagamento ou parcelamento do
débito. e emissãode eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.7 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação. sem prejuízo
das sançõesprevistas no Art. 81 da Lei Federal nO8.666/93. sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes.na ordem de classificação.para assinatura do contrato. ou revogar a licitação.

10 DA REPRESENTAÇÃOEDOCREDENCIAMENTO.
10.1 Antes do início da sessão. os representantes das interessadasem participar do certame. deverão se
apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro. devidamente munidos de documentos que os
credenciema participar desta licitação. inclusive com poderes para formulação de ofertas e lancesverbais.
10.2 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório e a responder. para todos os atos e efeitos previstos neste Edital. por sua
representada.
10.3 Por credenciamento. entende-se a apresentaçãoconjunta dos seguintes documentos:
a) Documentooficial de identidade:
b) Documentocomprobatório da representação.
10.4 No caso de representação por procuração. o mandato deverá ser passado. preferencialmente. por
instrumento público. Sendo particular. o instrumento de procuração deverá conter a assinatura de seu
outorgante reconhecida em cartório e ser acompanhado de cópia do ato de investidura do outorgante com
poderes para tal. Em ambos os casos. o mandato deverá conter expressamente outorga de poderes para. na
forma da lei, formular ofertas e lancesde preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. em
nome da licitante.
10.5 No caso de representação por sócio ou diretor da empresa. deverão ser apresentados documentos
que comprovem a capacidade de representação (contrato social, estatutos. ata de eleição do dirigente ou
documentos equivalentes). nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigaçõesem decorrência de tal investidura.
10.6 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro antes do início
da sessão. Havendo cópias, estas deverão estar autenticadas por tabelião, pelo Pregoeiro ou por Servidor
Público,à vista dos originais.
10.7 A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento
impedirá a intervenção da licitante no certame, especialmentequanto à oferta de lancese à interposição de
recursos, limitando-se a sua participação à proposta escrita.
10.8 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
10.9 Nãoserá admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

11 DORECEBIMENTOEABERTURADOSENVELOPES.
11.1 No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, na presença dos representantes das
licitantes e das demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá a Declaracão de
Cumprimento dos Requisitos de Habilitacão e, em envelopes distintos, devidamente fechados, a
Proposta de Precos e os Documentos de Habilitacão, registrando em ata a presençados participantes.
11.2 A licitante que não apresentar a declaração referida no item anterior estará impedida de prosseguir
no certame.
11.3 Após recebidos os documentos pelo Pregoeiro e dado início à abertura dos envelopes, não mais
serão admitidas novas licitantes no certame.
11.4 Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, que serão conferidas
quanto à sua conformidade e, em seguida, rubricadas pelo Pregoeiroe pela Equipede Apoio.
11.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
supervenientee aceito pelo Pregoeiro.
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12.1 O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas
somente para fins de ordenamento dos trabalhos e obedecerá ao critério do MENOR PREÇOUNITÁRIO
POR ITEM.
12.2 A primeira etapa, denominada Classificação de Preços, compreenderá a ordenação das propostas
das licitantes, classificação das propostas por valor. As propostas classificadas poderão formular lances
verbais seguindo a sua ordem de classificação, recebimento dos lances verbais, classificação final das
propostase exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificadaquanto ao objeto e valor.
12.3 A segunda etapa, denominada Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e
Adjudicação, compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope
"Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento
das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por meio de consulta "on-line", se
necessário. A etapa se conclui com a declaração da licitante vencedora e a adjudicação do objeto em
disputa.

13 DA ETAPADECLASSIFICAÇÃODEPREÇOS.
13.1 Serãoabertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.
13.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram proposta de preços
para execuçãoe/ou fornecimento does)objeto(s) da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
13.3 O Pregoeirofará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes.
13.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas licitantes Que tenham
apresentado propostas em valores sucessivose superiores em até 10% (dez por cento). relativamente à de
menor preço. para Queseus autores participem dos lances verbais. No cálculo do limite previsto neste item.
o valor da proposta válida de menor preço. será desprezadoos algarismosa partir da terceira casadecimal.
13.5 Quando não houver. pelo menos. 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no
item anterior. o Pregoeiro classificará as melhores propostas. até o máximo 03 (três). para Queseusautores
participem dos lancesverbais. QuaisquerQuesejam os preçosoferecidos nas propostas escritas.
13.6 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das
licitantes classificadas,que deverão ser formulados de forma sucessiva,em valores distintos e decrescentes.
13.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas para os lances verbais, a
apresentar, individualmente, seus lances, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço,
prosseguindosequencialmente, em ordem decrescentede valor.
13.8 Casonão mais se realize lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas,
exclusivamentepelo critério de menor preço.
13.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão
da licitante das rodadas posteriores de oferta de lancesverbais, ficando sua última proposta registrada para
classificação,no final da etapa competitiva.
13.10 Casonão se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
13.11 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidadeda primeira classificada,quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
13.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital.
13.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances
verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessãodo Pregão.
13.14 Nas situações previstas nos itens 13.11 e 13.12 o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o
representantecredenciado para que seja obtido preço melhor.
13.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidadesconstantes do item 24.1, deste Edital.
13.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço, execução e/ou fornecimento does) objeto(s)
condicionado a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, inclusive
financiamentos subsidiadosou a fundo perdido.
13.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica,prevalecerãoas da proposta.
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14 DA ETAPADE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃODA LICITANTE VENCEDORAEADJUDICAÇÃO.
14.1 Cumpridos os procedimentos previstos na Etapa de Classificaçãode Preços, e sendo aceitável a
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos
"Documentos de Habilitação" desta licitante.
14.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na
presente licitação, ou os apresentarem em desacordocom o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.
14.3 Constatadoo atendimento pleno às exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora
e, não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudicar-Ihe-á o(s) objeto(s) do certame.
14.4 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e, à ela adjudicado o(s) objeto(s) do certame pelo
Pregoeiro,caso não haja a interposição de recurso.
14.5 Da sessãodo Pregãoserá lavrada ata circunstanciada,que mencionará as licitantes credenciadas,as
propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da
documentaçãoexigida para habilitação e os eventuais recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada,
ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos representantes credenciados das licitantes presentesà
sessão.
14.6 Osenvelopes contendo a proposta de preços e documentos de habilitação serão mantidos em poder
da Administraçãopelos prazos legais de arquivamento em autos devidamente instruídos.
14.7 Ao final da etapa competitiva ou ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, poderá
ser feita pelo Pregoeiro a adjudicação does) objeto(s) da licitação à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s)
do certame. Após encerrada a reunião, o processo, devidamente instruído, será encaminhado a autoridade
competente, para homologaçãoe contratação.
14.8 A proponente vencedora deverá apresentar. no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
após o término do pregão. sua proposta adequada ao lance vencedor. discriminando o{s)
valor{es) unitário{s) e total{is) para cada item vencido.

15 DOSRECURSOS.
15.1 Após declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá se manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-lhesasseguradavista imediata dos autos.
15.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer importará na preclusão do
direito de recursoe a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiroà licitante vencedora.
15.3 O acolhimento de recurso importará a invalidaçãoapenasdos atos insuscetíveisde aproveitamento.
15.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
Divisãode Licitaçõesda Câmara Municipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
15.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação e determinará a contratação com a adjudicatária.
15.6 Dos atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei Federal nO
8.666/93, caberá:
I) Recurso,dirigido a autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, interposto no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolado no endereço referido no preâmbulo deste
Edital, nos casosde:
a) Anulaçãoou revogaçãoda licitação;
b) Rescisãodo Contrato, a que se refere o Inciso I do Artigo 790 da Lei Federal nO8.666/93;
c) Aplicaçãodas penas de advertência ou multa.
II) Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o(s)
objeto(s) da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
15.7 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo
devidamente informados àquela autoridade. Neste caso, a decisãodeverá ser proferida dentro de 05 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 40 do Artigo 109 da Lei
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FederalnO8.666/93).
15.8 Os recursos, impugnaçõese contrarrazões interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

16 DO TERMO ESPECÍFICO DE CONTRATO.
16.1 Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pela
Lei Federal nO 8.666/93 e Lei Federal nO 10.520/02, rescindindo-se automaticamente após o prazo
estipulado ou podendo ser alterado em suascláusulasatravés de Termo Aditivo.
16.2 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas
condiçõesda habilitação.
16.3 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação, ou recusar-se
injustificadamente em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
conforme for o caso, será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de
classificaçãonasmesmascondições da primeira colocadae demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da
aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressõesque se fizer(em) necessária(s) para o(s) objeto(s) da presente licitação, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato.
16.5 O Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2018, iniciando a contar do 10 (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

17 DO PREÇOMÁXIMO.
17.1 Não serão aceitas propostas com valores superioresao máximo estimado neste Edital (REFERENTE
AO VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA CADA ITEM), conforme previsto no Termo de Referência -
ANEXO I. O descumprimento desse requisito implicará na desclassificaçãodo licitante no item em que for
constatada tal inconformidade.

18 DO PREÇO.
18.1 O preço será o ofertado pela licitante declaradavencedora do certame, em razão do menor preço
unitário por Item.

19 DO REAJUSTE.
19.1 Durante a vigência do Termo Contratual, os valores permanecerão fixos e sem reajuste.

20 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
20.1 As despesasdecorrentes da contratação does)objeto(s) desta licitação correrão a conta de recursos
financeiros provenientes do Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paranáe serão empenhadase pagasatravés da seguinte DotaçãoOrçamentária:

Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADESDO LEGISLATIVOMUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 0050.

21 DO RECEBIMENTO 00(5) OBJETO(S) E DO PAGAMENTO.
21.1 O recebimento does) objeto(s) da presente licitação se dará conforme o disposto no Artigo 730,
Inciso II e seus Parágrafos,da Lei Federal nO8.666/93.
21.2 A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica
apenas recebimento provisório.
21.3 O recebimento definitivo does) objeto(s) contratado(s) se dará apenas após a verificação da
conformidade com a especificação, bem como verificação da qualidade does) mesmo(s) conforme
mencionadoem edital e, constantes no ANEXO I deste instrumento.
21.4 O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, em conformidade com as
quantidades solicitadas e devidamente entregues, a ser(em) efetuado(s) através de depósito bancário em

cjP
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conta corrente em nome do CONTRATADA, mediante o fornecimento e a apresentação correta da(s)
Nota(s) Fiscal(is), em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE OUEDAS DO IGUAÇU,
CNPJ/MF nO 01,545.843/0001-36, bem como da comprovacão de que a empresa está regular perante o
FGTS, INSS e Tributos Municipais. apresentando as respectivas Certidões de Regularidade junto com a
referida Nota Fiscal.
21.5 O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade does) serviço(s)
prestado(s) e fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidadesdetectadas quando à sua execução,
21.6 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJapresentado nos documentos de habilitação, na proposta de preços, não se admitindo
notas fiscais emitidas com outros CNPJs,mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

22 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES,
22.1 Sãoobrigaçõesda CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais a efetiva
entrega does)objeto(s) desta licitação;
b) Efetuar a transição does) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sançõesregulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestaras informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
22.2 Sãoobrigaçõesda CONTRATADA:
a) Entregar o(s) objeto(s) da presente licitação dentro dos prazos, respeitadas as quantidades
solicitadase especificaçõescontidas no ANEXO I e no presente Edital;
b) Pagartodos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre o fornecimento does)objeto(s) oferecido(s);
c) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerentes ao(s)
objeto(s) da contratação;
d) Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação,
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressado CONTRATANTE.

23 DA EXECUÇÃODO CONTRATO.
23.1 O recebimento does) objeto(s) será acompanhado e fiscalizado por um representante da
CONTRATANTE.
23.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração Municipal e não exclui nem reduz a
responsabilidadeda CONTRATADA, inclusive perante 3° (terceiros), por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorrência, não implica corresponsabilidadedo Poder Públicoou de seus agentes e prepostos.
23.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o(s) objeto(s) entregue(s) que não esteja(m) em
conformidade com os termos deste edital.
23.4 Quaisquerexigências da fiscalização inerentes ao(s) objeto(s) do contrato, deverão ser prontamente
atendidas pelaCONTRATADA.

24 DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS.
24.1 Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita
às seguintes penalidades,garantida a prévia defesa:
I) Advertência;
II) Multas, por meio de Documento de Arrecadação Municipal, a ser preenchido de acordo com
instruçõesfornecidas pela CONTRATANTE:
a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de
entrega, ou no prazo de substituição do objeto defeituoso, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condiçãodo contrato, não especificada na alínea "a" acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a dito
termo, conforme o caso, no prazo e condiçõesestabelecidas;

-r.:r
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d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito,
vício do item rejeitado, caracterizando-sea recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que
se seguiremà data da comunicaçãoformal da rejeição ou defeito.
III) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a licitante
que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentaçãoexigida para o certame, apresentar documentaçãofalsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçãodo contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstasneste Edital e das demais cominações legais.
24.2 No processode aplicação de penalidades,é asseguradoo direito ao contraditório e à ampla defesa.
24.3 Seo valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento
a que a CONTRATADA fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o
valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito na dívida ativa do município, e cobrado na forma
da Lei.
24.4 As sanções previstas nos incisos I e III do item 24.1 poderão ser aplicadas juntamente com as
multas do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.

25 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
25.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da Administração, sem o comprometimento
da segurançada contratação.
25.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligênciadestinada a esclarecerou complementar a instrução do processo.
25.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
25.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-seque só se iniciam e vencem prazosem dia de expediente normal, exceto quando
for explicitamente disposto em contrário.
25.5 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-Ia por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.
25.6 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realizaçãodo Pregão, este
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
25.7 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro do
Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
25.8 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
25.9 Este Edital e seus anexos estarão disponíveis, para consulta junto a Divisãode Licitaçõesda Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no horário normal de expediente das
08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30. Cópia integral poderá ser adquirida, neste mesmo local, e/ou
obtida pela internet, no seguinte endereço eletrônico: www.camaragi.pr.gov.br.
25.10 Demais informações ou esclarecimentos relativos ao presente Edital serão objeto de consulta, por
escrito, ao Pregoeiro, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, até 01 (um) dia anterior à data da
abertura da licitação, e serão respondidas, igualmente por escrito, a ser encaminhado a todos os
interessadosque registrarem a obtenção do Edital.
25.11 Os casos imprevisíveis serão resolvidos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e autoridade competente e
setor jurídico da CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
25.12 Integram o presente Edital, os seguintes documentos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo para Apresentaçãoda Propostade Preços;
ANEXO III - Modelode Declaraçãode Enquadramento na condição de ME/EPP;
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ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX

- Modelode Declaraçãode Inexistência de Fato Impeditivo Para Licitar;
- Modelode Declaraçãode Não Utilizaçãode Trabalho de Menor;
- Modelode Declaraçãode Cumprimento dos Requisitosde Habilitação;
- Modelode Declaraçãode Disponibilidadedos Objetos Licitados,Art. 299 CPB;
- Modeloda Minuta do Contrato de Fornecimento;
- Protocolo de Retirada do Edital.
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO002/2018/CMVQI

1-INTRODUÇÃO E BASE LEGAL.

1.1. A elaboração deste Termo de Referênciaestá sendo feito de acordo com o estabelecido nos Incisos
I e II do Artigo 80 e no Inciso II, do Artigo 21, do Decreto nO3.555, de 08/08/2000, publicado no DOUde
09/08/2000.

2 - NECESSIDADES E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

2.1. A aquisição does) objeto(s) se dará, visando o atendimento da(s) necessidade(s) quanto à
manutenção e a reposição does) mesmo(s) junto aos veículos pertencentes à Câmara Municipal de
Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

3- ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde pneus novos para uso e reposição junto aos
veículos pertencentes a Câmara Municipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná, devendo
os mesmos serem fornecidos em conformidade com as especificações constantes no presente termo e
demais condiçõesconstantes no PREGÃO PRESENCIAL NO002/2018/CMVQI e seus anexos, sendo:

Item Qtde. Tipo Discriminação dos Produtos / V. Máximo V. Máximo Total
nO Materiais Unitário R__! do Item R$

Pneu novo 185/65R14 - Radial 4 Lonas,
pneu com padrão de qualidade igual e/ou
similar a Pirelli, Goodyear, Firestone ou

1 48 Unido Michelin, devendo o mesmo possuir selo 366,67 17.600,16
de aprovação do INMETRO, para uso
junto aos veículos Ford Fiesta, PlacaASS-
8154 e AYZ-1524.
Pneu novo 195/65R15 - Radial 4 Lonas,
pneu com padrão de qualidade igual e/ou
similar a Pirelli, Goodyear, Firestone ou

2 24 Unido Michelin, devendo o mesmo possuir selo 430,00 10.320,00
de aprovação do INMETRO, para uso
junto ao veículo Chevrolet Cobalt, Placa
BBT-9194.

3.2. O(s) objeto(s) constante(s) no(s) itens nO 01 e 02. obrigatoriamente deverão ser entregues
montados, pela empresa CONTRATADA, devendo para tal a mesma informar mediante declaração, o local
junto a sede do Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,em que a mesma efetuara a montagem.

3.3. O(s) objeto(s) deverá(ão) ser de boa qualidade, o(s) que não atenderem a esta exigência serão
devolvidos a CONTRATADA para que providencie imediatamente a substituição, sem que haja quaisquer
custasou despesaspara CONTRATANTE decorrente deste procedimento.

3.4. As quantidades constantes no presente anexo, são estimativas, não sendo obrigada a
CONTRATANTE à efetuar a aquisição (retirada) total dos mesmos.
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3.5. VALOR MÁXIMO GLOBAL DE GASTOS ESTIMADO COM O PRESENTE PREGÃO: R$
27.920,16 (vinte e sete mil, novecentos e vinte reais e dezesseis centavos).

Nota: Ospreços de referência representam a média de valorespraticados por fornecedores e/ou prestadores
de serviços, de acordo com pesquisa realizada.

Quedasdo Iguaçu, 27 de fevereiro de 2018.

~~~~~
Pregoeiro
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ANEXO II

MODELO PI APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N0 002/2018/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: CNPJ/MF:

Endereço:

Nomepara Contato: Telefone:

Fax: E-mail:

NOConta-Corrente: (opcional) I Banco: (opcional) Agência: (opcional)

00(5) Objeto(s) e Valor(es) Proposto(s):

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL NO002/2018/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

Item Qtde. Tipo Especificação does) Marca e Modelo Valor Valor Total
nO Obieto(s) e/ou Procedência Unitário R$ do Item R$

Pneu novo 185/65R14 -
Radial 4 Lonas, pneu com
padrão de qualidade igual
e/ou similar a Pirelli,
Goodyear, Firestone ou

1 48 Unido Michelin, devendo o
mesmo possuir selo de
aprovação do INMETRO,
para uso junto aos
veículos Ford Fiesta,
Placa ASS-8154 e AYZ-
1524.
Pneu novo 195/65R15 -
Radial 4 Lonas, pneu com
padrão de qualidade igual
e/ou similar a Pirelli,
Goodyear, Firestone ou

2 24 Unido Michelin, devendo o
mesmo possuir selo de
aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
Chevrolet Cobalt, Placa
BBT-9194.

I
VALOR GLOBAL DAI
. PROPOSTAR$ _
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Informações Complementares:

Formade Retirada, Fornecimento Em conformidade com o disposto no item 3 do edital.
e de Entreqa:

Formade Pagamento: Em conformidade com o disposto no item 21 do edital.

Prazode Validadeda Proposta: 60 (sessenta) dias, após a abertura da proposta de preços.

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃOPRESENCIAL N0 002/2018/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.

. , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N0 002/2018/CMVQI

A empresa , inscrita no CNPJ/MF nO
.................................. , por intermédio do seu representante legal, com os devidos poderes, e abaixo
assinado, DECLARA, SOB AS PENALIDADE LEGAIS, para fins de participação no PREGÃO
PRESENCIAL NO002/2018/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

( ) microempresa(ME);

) empresade pequeno porte (EPP).

DECLARA, ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 30, bem como demais dispositivos da Lei
ComplementarnO123/2006 e Lei Complementar nO147/2014.

Segue, ainda, em anexo, documentação comprobatória da condição de microempresa ou empresa de
pequenoporte de acordo com o item 8.10 do edital.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

.......... , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA
COMERCIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO002/2018/CMVQI

...................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob nO

............................. , sediada na . nO , Bairro .

................. , na cidade de , Estado , declara(o), sob
as penas da Lei, que não está(ou) impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da
AdministraçãoPública, direta ou indireta, Federal, Estadualou Municipal.

Declara(o), também, que está obrigada a informar à Contratante os fatos supervenientes impeditivos de sua
habilitação, quando de sua ocorrência, conforme determina o Artigo 32, § 20, da Lei Federal nO8.666/93.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

...... , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018/CMVQI

...................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob nO

............................. , sediada na nO , Bairro ..

................. , na cidade de , Estado , declarato), sob
as penasda Lei, e para os fins previstos no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal nO8.666/93, que cumpre(o) o
disposto no Inciso XXXIII do Artigo 70 da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores
de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis)
anos executandoqualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima, durante a vigência do contrato,
acarretará a sua rescisão.

.. , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018/CMVQI

...................................................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob nO

............................. , sediada na nO , Bairro .

................. , na cidade de , Estado , declara(o), para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018/CMVQI, e sob as penas da Lei, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, conforme previsto no Artigo 4°,
Inciso VII, da Lei Federal nO10.520, de 17 de Julho de 2002.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

...................................... , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO(S) PRODUTO(S)
ART. 299 DO CÓDIGO PENAL

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO002/2018/CMVQI

...................................................................................... , inscrita no CNPJjMF sob nO

............................. , sediada na nO r Bairro .
••••••••••••••••• r na cidade de , Estado , declara, para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018/CMVQI, e sob as penas do Art. 299 do
Código Penal, que terá a disponibilidade dos objetos, caso venha a vencer o certame, e que efetuará a
entrega nos prazos previstos no item 3 do Edital.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

.......... , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO..... /2018/CMVQI Pregão Presencial nO002/2018/CMVQI de 27/02/2018.

Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná e a Empresa .

CONTRATANTE: Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS
DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MFsob o nO01.545.843/0001-36, com sede na Rua das Palmeiras, 1254, Cep.:
85.460-000, Praçados Três Poderes,Centro, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, neste ato devidamente representado pelo seu Presidente em pleno exercício de
seu mandato e funções, o SrOEleandro da Silva, brasileiro, casado, portador da Cédula
de Identidade sob Rg. nO 7.583.384-9/SSP-PRe do CPFjMF sob nO 035.935.279-01,
residente e domiciliado sito a Rua Marapuama, 593, Cep: 85.460-000, Bairro Jardim
Floresta, Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná, e

CONTRATADA: , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJjMF sob o nO
.............................. , com sede na , Cep: , Município de ,
Estado , neste ato devidamente representada por seu representante legal,
................... , portador da Cédulade Identidade sob Rg nO e
do CPFjMF sob nO , residente e domiciliado na ,
............ , Cep: , Município de , Estado , estando as
partes sujeitas às normas da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações subsequentes,
ajustam o presente Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nO002/2018/CMVQI, mediante as seguintes cláusulase condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

° presente instrumento tem por objetivo ° fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a
efetiva necessidades de pneus novos para uso e reposição junto aos veículos pertencentes a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as condições
contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I é demais
documentos e condições constantes e licitadas través do Pregão Presencial nO 002/2018/CMVQI,
sendo:

Item Qtde. Tipo Especificação does) Marca e Modelo Valor Valor Total
nO Objeto(s) ej_ou Procedência Unitário R$ do Item R$

Pneu novo 185/65R14 -
Radial 4 Lonas, pneu com
padrão de qualidade igual
e/ou similar a Pirelli,
Goodyear, Firestone ou

48 Unido Michelin, devendo o1 mesmo possuir selo de
aprovação do INMETRO,
para uso junto aos
veículos Ford Fiesta,
Placa ASS-8154 e AYZ-
1524.
Pneu novo 195/65R15 -

2 24 Unido Radial 4 Lonas, pneu com
padrão de_g_ualidadeigual
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e/ou similar a Pirelli,
Goodyear, Firestone ou
Michelin, devendo o
mesmo possuir selo de
aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
Chevrolet Cobalt, Placa
BBT-9194.

Parágrafo Primeiro - Somente serão aceitos produtos novos, ou seja, pneus novos e devidamente
certificados pelo INMETRO.

Parágrafo Segundo - O(s) objeto(s) constante(s) no(s) itens nO 01 e 02. serão entregues montados.
sendo que a montagem será realizada no seguinte endereço: Município
de Quedasdo Iguaçu. Estadodo Paraná. local este indicado pela CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser de boa qualidade, o(s) que não atenderem a esta
exigência serão devolvidos a CONTRATADA para que providencie imediatamente a substituição, sem que
haja quaisquer custas ou despesaspara CONTRATANTE decorrente deste procedimento.

Parágrafo Quarto - As quantidades constantes no presente anexo, são estimativas, não sendo obrigada a
CONTRATANTE à efetuar a aquisição (retirada) total dos mesmos.

cLÁUSULA SEGUNDA.

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO 002/2018/CMVQI,
juntamente com seus anexos, documentação e a proposta apresentada pela CONTRATADA.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇOE REAJUSTE.

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância global de R$ ( ), a preços
fixos e sem reajuste, pelo fornecimento does) objeto(s) ora contratados, conforme estabelecidos na
Cláusula Primeira, licitado de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro - No valor acima, estão contemplados, todos os custos necessários para o
atendimento does) objeto(s) desta licitação, bem como todos os custos e impostos diretos e indiretos,
tributos incidentes, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, peças,
materiais, mão de obra, equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus, motoristas, seguros,
deslocamentosde pessoal, fretes, entregas, prestaçãode serviços, assistênciatécnica, garantias e quaisquer
outros que venham a incidir sobre o(s) objeto(s) contratado(s), cabendo-lhe, ainda, a inteira
responsabilidade (civil e penal), por quaisquer acidentes de que possam vir a ser vítimas dos seus
empregados quando em serviço, bem como por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a
terceiros e à CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - Durante a vigência do presente termo, os valores permanecerão fixos e sem
reajuste.

cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis. em conformidade com as
quantidades solicitadas e devidamente entregues. a ser(em) efetuado(s) através de depósito bancário em
conta corrente em nome do CONTRATADA. mediante o fornecimento e a apresentação correta da(s)
Nota(s) Fiscal(is). em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUACU.
CNPJ/MF nO01.545.843/0001-36. bem como da comprovaçãode que a empresa está regular perante o
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FGTS, INSS e Tributos Municipais, apresentando as respectivas Certidões de Regularidade junto com a
referida Nota Fiscal.

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da respectiva fatura, nota
fiscal de venda does)objeto(s) contratado(s).

Parágrafo Segundo - A fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01
(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento efetuado pela CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das
responsabilidadesassumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará
na aprovaçãodefinitiva do recebimento does)objeto(s) contratado.

Parágrafo Quarto - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede da CONTRATANTE, no
endereçodescrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

Parágrafo Quinto - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente na Sede da
CONTRATANTE, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

As despesasdecorrentes da presente contratação, correrão a conta de recursos financeiros provenientes do
Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e serão
empenhadase pagasatravés da seguinte DotaçãoOrçamentária:

Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADESDO LEGISLATIVOMUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 0050.

cLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE RETIRADA, FORNECIMENTO E DE ENTREGA.

A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesda
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, iniciando seu fornecimento à
contar do 10 (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.

Parágrafo Primeiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 02 (dois)
dias corridos, contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela Câmara Municipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na
proposta, sem que haja qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.

Parágrafo Segundo - O(s) objeto(s) constante(s) no(s) itens nO01 e 02, obrigatoriamente deverão ser
entregues montados, pela empresa CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - O(s) objeto(s) quando solicitado(s), deverão ser entregues junto à Câmara Municipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito á Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três
Poderes, Centro, local este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s), marca(s), modelo(s) e demais
especificaçõesdoes) objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal de Vereadores, o direito de
recusaro(s) objeto(s) em desacordo com o pedido.

Parágrafo Quarto - O prazo de entrega does) objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art.
57, § 10e 20, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suasalterações posteriores.



cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

o presente contrato rege-se pelos preceitos do direito público, aplicando-se, subsidiariamente os princípios
gerais dos contratos e as disposiçõesde direito privado, contidos na Lei Federal nO8.666 de 21 de junho de
1993.

Sãoobrigaçõesda CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais a efetiva

entrega do(s) objeto(s) deste contrato;
b) Efetuar a transição do(s) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sançõesregulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestaras informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

Sãoobrigaçõesda CONTRATADA:
a) Entregar o(s) objeto(s) do presente contrato dentro dos prazos, respeitadas as quantidades

solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nO 002/2018/CMVQI e no presente
Contrato;

b) Pagartodos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre o fornecimento do(s) objeto(s) oferecido(s);

c) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerentes ao(s)
objeto(s) da contratação;

d) Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressado CONTRATANTE.

cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA sujeitar-se-é, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da Lei
FederalnO8.666/93 e responsabilidadescivil e criminal:
a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de
entrega, ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condiçãodo contrato, não especificada na alínea "a" acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a dito
termo, conforme o caso, no prazo e condiçõesestabelecidas;
d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito,
vício do item rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que
se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito.
e) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a licitante
que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentaçãoexigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.

cLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões
contratuais que se fizerem necessáriasem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

P
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o presenteContrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados nos Arts. 77 e 78, da
Lei FederalnO8.666/93.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista no Art. 77, da Lei Federal nO8.666/93.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial, a CONTRATANTE, garantida a defesa prévia,
poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no Art. 87, Inciso I e II, da Lei Federal nO8.666, de
21/06/1993 e multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

o presente instrumento contratual rege-se pelas disposiçõesexpressas na Lei Federal nO8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei nO8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de
Defesado Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao
objeto, ainda que não explicitadas.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

A troca eventual de documentos e correspondênciasentre a CONTRATANTE e a CONTRATDA, será feita
por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou
cartas.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

o presente termo contratual terá vigência até 31/12/2018, iniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, pela
CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no Art. 61, § único, da Lei Federal nO8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOSOMISSOS.

Oscasosomissosserão resolvidos à luz da Lei Federal nO8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃOE DO FORO.

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de
igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores,
ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é
obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras
em direito permitidas neste referido foro.

Quedasdo Iguaçu, de de 2018.

ELEANDRO DA SILVA
Presidente
Contratante

Representante Legal
Contratada
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Testemunhas:
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CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

ANEXO IX

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

(Enviar pelo Fax: (46) 3532-1172 e/ou pelo E-mail: licitacao@camaraqi.pr.gov.br)

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N0 002/2018/CMVQI DE 27/02/2018.

PROPONENTE:
CNPJ/CPF/MF:
ENDERECO:
E-MAIL:
TELEFONE/FAX:
CIDADE/ESTADO:

Declaro(amos)que obtivemos através de solicitação à Divisãode Licitações,cópia na integra do instrumento
convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018/CMVQI, devidamente preenchido e de
acordo com a Lei Federal nO 10.520/2002, subsidiada pela Lei Federal nO 8.666/93, e suas alterações
posteriores.

.. , de de 2018.

Nomee Assinatura

Senhor Licitante:

Visando a comunicação futura entre esta Câmara Municipal de Vereadores e sua empresa, solicitamos a
VossaSenhoria preencher o protocolo de retirada do Edital e remetê-lo a Divisãode Licitações.

A não remessa do protocolo exime a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, da comunicação, por meio de fax ou e-mail, ou qualquer outro aqui não previsto de eventuais
esclarecimentose retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N° 002/2018/CMVQI

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do
Paraná, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, cujo objeto é a
contratação de empresas para o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com
a efetiva necessidades de pneus novos para uso e reposição junto aos veículos
pertencentesa CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

- Data de Abertura: 13/03/2018.
- Horário: J.4hOOmin
- Local: Divisãode Licitações.

INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: O edital e seus anexos poderão ser obtidos junto a
Divisãode Licitaçõesda Câmara Municipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo
Paraná, localizadana Ruadas Palmeiras, 1254, Praçados Três Poderes,Centro, Fone/Fax:
(46) 3532-1172, no horário normal de expediente das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30
às 17:30 horas, de segunda à sexta-feira e/ou obtido pela internet, no seguinte endereço
eletrônico: www.camaragi.pr.gov.br.

Quedasdo Iguaçu, 27 de fevereiro de 2018.

APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro
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Quarta-Feira. 28 de Fevereiro de 2018 Lei n° 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 Ano VII - Edição N· 1510

CÂMARAMUNICIPAL DEQUEDASDO IGUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃON°001/2018/CMVQI

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do
Paraná, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL,do tipo MENORPREÇOGLOBALPORLOTE,cujoobjeto é a contratação
deempresaspara prestaçãode serviçosespecializadosemmecânicacomo fomecimento
de peças para a manutençãocorretiva e preventiva da suspensão, injeção eletrônica,
sistemas de arrefecimento, alinhamento, balanceamento e cambagem dos veiculas
pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná.
- Data deAbertura: 13/03/2018.
- Horário:09hOOmin
- Local: Divisãode Licitações.
INFORMAÇÕESSOBREO PREGÃO:O editale seusanexospoderãoser obtidosjunto a
Divisãode Licitaçõesda CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu,Estado
do Paraná, localizada na Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três Poderes, Centro,
Fone/Fax: (46) 3532-1172,no horárionormal de expedientedas 08:00 às 12:00 horas e
das 13:30às 17:30horas,de segundaà sexta-feirae/ou obtido pela intemet, no seguinte
endereçoeletrônico:www.camaraqi.pr.gov.br.
Quedas do Iguaçu,27 de fevereirode 2018.
APARECIDOPEREIRADOSSANTOS- Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃON°002/2018/CMVQI

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do
Paraná, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL,do tipoMENORPREÇOUNITÁRIOPORITEM,cujoobjetoé a contratação
de empresas para o fornecimentode forma parcelada,em conformidadecom a efetiva
necessidadesde pneus novos para uso e reposiçãojunto aos veiculos pertencentesa
CâmaraMunicipalde VereadoresdeQuedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná.
- Data deAbertura: 13/03/2018.
- Horário: 14hOOmin
- Local: Divisãode Licitações.
INFORMAÇÕESSOBREO PREGÃO:O editale seusanexospoderãoser obtidosjunto a
Divisãode Licitaçõesda CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu,Estado
do Paraná, localizada na Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três Poderes, Centro,
Fone/Fax: (46) 3532-1172,no horário normalde expedientedas 08:00 às 12:00 horas e
das 13:30às 17:30horas,de segundaà sexta-feirae/ou obtido pela intemet, no seguinte
endereçoeletrénico:www.camaraqi.pr.gov.br.
Quedas do Iguaçu,27 de fevereirode 2018.
APARECIDOPEREIRADOSSANTOS- Pregoeiro

Cod261380

Matéria publicada no DIÁRIOOFICIALDOSMUNiCíPIOSDOSUDOESTEDO PARANÁno dia 28/02/2018.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://amsop.dioems.com.br
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• Ill"ARTA-FEIRA.!8 DE FEYEREIRO DE !()I!!

'I ace 'se mmmn" WWW.JCOIutEHlDOI·m·o.I:OM.11It PL'""IU...ICA: "'ÃOOFICIAL I'OU'•

Poder Legislativo
Munlclpio de Plnhlo - """'"'

A1'0N.·_018
DATA: l6IDlIl01I

A Mesa Dircton dr. C6manMWlkipaJ de PiahIo, DOuso da.. IlribuiçOel
que lha sIo cODfaidu par Lei, espccialmuJle1$ çoptidu na te! 0rJtnjca Municipal
e Jlcsimatto Inkmo daIIl'ua;

CONSIDERANDO as Leis Municipats n.-S L450 e J.4SlflOO9. de
11l/06l2009;

CONSmliRANDO. ResoIuçlo n," OlnOOS, de 11/1112005. allendI pela
Resoluçio n." 0412009. de 2110912009. qllC' ,11era diSJ"O!liüVOll da R~uçJo n,"
011lOO5. e revop _ RC5OIuçlO n." OSnOO7, que: dispõem sotn: o Plauao de Caraol,
Vcncimentoi e camirada CJmn Municlptl de Piohio -Par&;

RESOLVE,

Art. 1," A Comi!lSlo dr Avajiaçlo dos ScrYi40res Eretivos da Clmn
MllnidJIIÚ de Vereedora de PiDbIo rICa composca pojas -suifl!eS pessoa: F.xmo. $r.
SEBASTIÃO RODRIGUES BAS'TOS, PrcOdenIe de C'Jmara. TADEU LUIS
XOMAR. CUBa DA SILVA A.\lAOO, ALEXA APARECIDA FrnF.cHEN e
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS. Scrvici0re5 P.feIivoI diOrnaraMwúcipel.

Art 1.. AI peIJDIS dcur:Ma DOW1. 1.", dcYerJo reunir-tepari' definiçlo
dos carp que CAda um 0QlPId 1\1 Comisslo, sendo: Ptctidmte. Vice-PrmdentC',
Relllor. c Membros. e ciarcm iDicro 101 tnbalbos de Avaliaçao dns Servidores
Efethu.

Poripalo V..... A Av~iaçIode Desempeobo Anual ,.,. ..,diuda de
acordo com os 1IlIIs. 14, IS, 16.17, II e 19e Anex1lllIX, X e Xl da UiMunicipll n,O
1.45112009. de 1Il06l2009.

Art.3." Este Ato eNnd em viaornestadúe.. rt\'ogaado 1$ dispo!IiI;Õftm1
conririo.apccialmcnk: oAkl n.~0612015.

~ cÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU

t1J-tl""'l CM.JlMF·.I.M5.I4J..'MI..J6

RUA'ALMEIRAS,I1S4 • FONE:(4t)J$Jl-lIn

'lU"'_ . OIlrDU DfUGJJAgl • ',:\BANÁ

AVISODELIClTAÇAo

PREGlo ... 00l/:IOlI/CIMII

A c:AIuRA MUNICIPAL DE_ DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do
ParW, CIlI1U1ico iI05 __ que _. 1icItiJo;ão, na .- PREGlo
PIII!SEIICIAL. do tipo _ PIIECO _ _ 1Dn, rujo objotD é •
conIJBIIIIode ......... poro proD;Io de senIÍ\ll5 _..,_ em mednica com O
__ de peçlI5 poro • lIIOI1IlIonÇIo amtIva • preventiva da .._..ao, inje;ioeIeIrOOIca, _ de _, _, baIanceamerto • combagem dos

_ pert!na!nI!5. CJmara MunIcIpal de Vereadores de Quedas do 19uaçu, Estado do
Paraná.._do_o 13/03/2018.• _: 09h00min

-~, 0MsI0 de l.icitoIfies.
IJIRIRMAÇ6Es _ O PREGlo: O _ • seus anexos poderio ... obtidos)JntD •
0MsI0 de ~ da CJmara Municipal de Vereadores de Quedas do 19uaçu, EstadodoParaM, __ na Rua das -... 1254,Praça dos Tres _, Centro, Fone/F .. ,
(46) 3532-Un, '" horário normal de l!JIPI!(IIerore das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30
às 17:30 horas, de segunda à -,,"ou_ pela intemet, '" 5OgU1nIe ~
eIetr6nico: MM @!'M@Qiprgoy br.

Quedas do 19uaçJ, 27 de I'eYereirode 2018.

APAItECIDO PEREIRA DOSSANTOS
PregoeIro

cÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNNIM'P:'I~I~

RUAPALMEtRAS.I1Sf • J1ONE:(46)l5Jl-II71u__
W[lD&§DOIGIIMJJ

AVISODEuarAÇAo

PREGlo ... 1III2/:IOlI/CIMII

A c:AIuRA MUNICIPAL DEV1!_ DE QUEDAS DO IGIIAÇV, Estado do
Paraná, CIlI1U1ico aos __ que .-. rlCitaçlo, na .- PREGlo
PItESEIICIAL. do tipo _ PIIECO UlllTÁIUO_ IlBI, rujo objotD é •
ttfIInIIII;Io de ......... poro o __ de forma para!iada, em oonIormIdade com
a -. .....-- de pneuo ncMlS para uso • n!p05içio )JntD aos _
pert!na!nI!5. CJmara MuridpaI de Vereadores de Quedas do 19uaçu, Estado do Paraná.-_do_o 13/03/2018.·_:1_
-~: 0MsI0 de llcI1lIçlIes.

IN~ _ O PREGlo: Oeditale oeus anexos poderio ser obtidos Junto •
llivIsio de l.JdIaçõesda Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do 19uaçJ, Estado doParaná, __ na Rua das _, 1254,Praça dos Tres _, Centro, Fone/fax:
(46)3532-1172, no horário normal de l!JIPI!(IIerore das 08,00 às 12,00 horas • das 13,30
às 17:30 horas, de segunda à -.. .,OU _ pelo intemet, 00 5OgU1nIe ~
eIetr6rico: MM QIIWiIIj [[ QI7t' ir.

Quedas do 19uaçu, 27 de _ de 2018.

APAItECIDO PEREIRADOS5AIfT05
Pregoeiro

v.... deddIdoe ... 22J0212018

rnlllNe de PrnjE de lei n" 40tJ2017, ~ .. ~ ... VII • XVII do artigo 1" da
ConIIIuiçIo FederIiIda ~ F«SeraIIrrta do 8nIII. conIon'ne prwieIo doartigo81.na.o X.
dlleiOrglra. em IrIordol"'_""doMunicipklde au.cs..do~. a paltirda 1-de
;m.m da 2017. bem IXIII'IO cMouIN. prtMdencIas. _ ... oconau no fia 16 de ~
de 2017 •• rIdo,' partir de enIIo.sua NgIJIr trarraaçAo.
~ .. ~ NIginenIà.noona~hI t..IOrg6nieI~(I
Pft:ItIto de L.eI'" 4411017 foi ~ern duavot.;lles,... c..l.eg....... cem a 2-
discutsIo ~ em 11/12120'7. tendo.tdo. em~. encemnMdo eo Poder &eaMvo_ ...._.
AtI)oontinuo•• PrefeiIIIMunIcipal WICDu ~ o PrqeIo de Lei rf' 4412017. Neseemrin.
IC)ÓIa ooofIcçIo da PaNcef da Com"" de legisIIçIo, .lIdça • RedIIçIo Finai, COf'dr*b 10
velo ruIzado _ ChefIt do EMcutiwo, na .-locxdh6rIII,..... em 09r'02/2018o Pcder
~ pormaiorlallbtoklla dosmembroadaam.. ..... 1, ~. emvotaçlO ~
o reIiIIIrido \Ift).arado pMI Pr.wa~.

o.c. forma. c.tc.do no .. 30. Indao XII, cig JWgImwIID lnWno da canw. ~ de
~blm.carnono8l'tiOD33.itcIsoIV.VI.deL.el~ôeCluel*do~.
leYando em adII qut • PNIIII ....... ~ ..... deI!aIu deconW o puo de ...
~. 010 hoNe) ~ pubkar o ~ _lei n· 4412017, cu_, nIO ~ omm.........., no, 1* do"_'''' de L.ai CJIVIr*:ade Quedes do ~. c:ont.dos do NU
~,ocorrIdoem151D2J2018.

logo, ~ ~ do artigo 49, §9", da L.ei0IgInica MunicipIl,. nio promuIgaçIoda III no prIID)
dilquaren1II. aIIohCll'al_ PreIMta, noscascedol. ~ S 3'"., r do meemo artigo
c:tianII p8Q o ~ da C4mafiIIa obrtgaçlo de faz6..Io em Igual prazo, fado pela qui
1mpertDu .. temi a proI1WIg_ por'" PreetIent!t,da L.ai fo\Inlcipeldecannte de ~
doPrqelDde lei rf'44J2(I17, que o fu:nnteoportunid ...

•

ciMAIU MlJNlqldl DEQUEDgDOIGUACU
QfP"............... '"'"

rtAÇA nts PODJ:DS-J'ONENAll (enA6)l5lt.ll'71

"1*W • 911,ptlSOOUil!K" • PABANÁ

LI!N.-l.JD11201'

SÓMULA: Ar;IIica os inCi50s VIU e xvtI do artigo .,. da
ConstltulçOo Federal da Repúblico Fedefafiya do 8rad.
corlorrnepreWOo do crtiQo 81, inCiso X. da LeiOrg6rico.
em favcIf dos vereodonn do Ml.ricipb de Quedas da
~uIPR. o parti' de 1*dejoneio de 2017.bem coma dó
outras provkiAnc:las.

BlANDIO DA Sl.V.... PRrSID&IT!O...CIwtAR...MUNICIPAlDEQUEDAS
00 IGUN;U.no IJSO dos otribuíçOes 1egai5.

'Aço SAIa que o COn'o'a Municipal aprovou e eu no que me
confereo I'orógrofo '-. ~ ..... 6-.9" doM. 49do lei 0rgCnic0 do Munic:fplo.
Inciso XV doM. 30 doRegimento Interno daC6moro~ de v~
sanciono e prOl'T'lUlgo o seguinte La:

M. ,. Os vereodores domuniclpb de Quedas doIguaçv/PR forOo)Js, 00
recebimento dos voIore5 preyfJtOs nos incisos VIII e XVI do Of'tigo .,. do
consllf\jçOO Federal da RepübIico FecIerotlvodo Srosl conforme PI1tVIsOo do
artIgO 81. rclso)(. do Lei Orgôrica.

M. 2.Esta Sei entra em vvx na dotoda sua ~oo. com efeitos o
parttde 1 - de janoto de 2017. 'Ifsto neto conIIIb como teor do Lei Mur'icW
n-1.15512016.

GobInetedaPresIdência.23 defeverero de 2018.

CAM ARA MUNICIPAL DE NOYA LARANJEIRAS

ESTADO DO PARANÁ
CMPJ nl. 95.587.663/0001·60

Rua Rio Crandl do SIII, nl. 2U2. C~ntro - CEP: 8S.350-000
J!-mail: contatnliilCJnnl.pr.aov.br

Pone:(42) 3637·lZ02

CAMAU MUNICIPAL DI VI.KOHD
ESTADO DO PARANÁ

DECRETON.• OS/2018.
DATA:26/02/2018.

Concede ProgressAo

o PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL DE NOVA l.J\RAHJEIRAS,
ESTADO 00 PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇORS 1.IlGAIS, E EM BSl'liClAL NO
CONT1DODOARTIGO14 DAI.RIMUNICIPALNII. 10M/20tS, RESOLVE:

Art.ll. - Coru:tder proaressao por toMedmento e merecimento aos servidores

ocupantes dos (lTJO$ de provtmenlO efetlvo do quildro de servldQre5 chiCi1nilra Munldpal

deNOYiILaranjeiras,c:onfurmeabaixo:

SERVIDOR CARGO DI
. .~

NIViL CLASSE NIYEL'~
t.I!OMARCAlMI BACHARELEM A I 01 A 02

CONTAIIII.!UADE
SOLANtE DE FArlJolAAI.MlimA ~~~~~~:RAJSE I 01 E I ":_

Art. 21. - Este decreto entra ~m "'JOT na data de sua pul)lictçlo.mm efeitos
financeirosa partir do mas suhMqlHH1t8.em conformidade tom o artIlO 20 da Ld Municipal

nl.l064/201S.

SoIIa GaISess6ts da ClmlraMunidpa! deNovaLaranjeiras.em 26 d. fev.... irode 2018.

ALTA (rjj/) ....
PRESID~hMARA

p.\BANÁ

CAMA'A MUNIC1PAL DEVI'''OND
EsTADODO PAaANÁ

CNPJ I!..~95.587.689/0001-09
Rua Duque de Ca:r.ial,n- 50, Centro, CEP n.' 85.390-000

Fone: (42) 36181006

DISPENSADE LlCITAÇAo N.' 02/2018·CMV

KATI FI CAçAoEADJUDICAÇA O

o Presidente do Leaislativo de Virmond, Esudo do
Paraná, no uso de suas atribuições lesais r com bIse DO. memorandos,
justificltin e parecer jurldico, anuos, IATInCA • Di.,.... de Licitaçlo D.I
02l2018-CMV, cujo objeto I •AQ.UISlçAO DE CAMISAS PAlA UNlPOnn:
DOS SEI.VIDOIlES DA CÁMARAMUNICIPAL DE VIRUOND e ADJUDICA o
objuo a empresa OLINTO NUZZOLON • ME. inscrita no CNPJ sob nt
08.820.155/0001-86, 15 (quinze) c.milll 801a polo pelo vllor de RS 40,00
(quarenta reais), I unid.d~, 05 (cinco) 'aquetas pelo valor de RS 136.00 (cento e
trinta e seis ruis) a unid.de, totaliundo Valor total global ... 1.210,00 (um mil
e duzentos e oitenta reaia).

Virmo •• , 26 d.e Pnereiro d.2011.

NICOLAU RUSSIN

L_~~~--,P:.:.:: ..::t.DINTI DACÁMARAMUNICIPALDI VI'MOND ~~~~.J

CNPI: 95.587.689/0001-09
Duque de Clxiu. nt 50, CeDUO - CEP: 85390·000

Fo•• : (42) 36181006

PO!ITIoRIAN'"I1MII

Disp6e acobR: o AtI. 2"' da RnoI_ n- oSl101'. ~ atabdcar, ~,
quanlidsdc. tecido. CIOf.Itllln:OIIInIc..::&crillicas dos ....i(onnndos servidonnda Citnata
MunicipDlde VirmondlPR..

o PRESIDENTE DA CÂMARA MVNICIPAL DE YIRMOND, ESTADO DO
rAMA".\. nu usode _1Ihibu1ç6es \cpl&.

RESOLVE:

AFt. 1* • Tonuw plbIk:o .... a....Munkipll de VirmoMWR. I'ornooeft
_..tmenaeecle bma pIIUics.. &odot_1eI"'ticScwa _VfIS. 03 (tln)<*Iti-. mocIeto 10M
poIo, ..... curta.c:omJllripafia.cmlDcidopiqul._mrnC .. _lac::omdetal'
eml muinho. c .maC(Wft deraIbes rI\Sn"MI. F. 01 (UINI)J~ em tecido IJIPIIII:P. com
wriararl4l.. cm corea..ml nwinbo, cinza ou pnItI. eom <kUIhes em ror sobn: 10m.

VirmnndlPA, 19de Flt\lueirode 2011 .

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPI.MF.I~I-M

RUA PALMEIRAS. 1154 - P'ONE/FAX (hJ[46) 3531·1171

"WH9' aliEnAS DO IGJIACJJ 'ABANÁ

PORTARIA N•• OOS
DATA:27/02/10111

o PIIESIIIIII11! DA cAMAIIA IlUNlClPAL DI! QIIIDAS DO IGUAÇU,
Estado do Peran6, no uso de suas atr1buiç6es~

Art. 10 - Conceder férias aos ~ servidores:
- APAR!CIDO PEREIRA DOS SAIfTOS do período aquiSitivo de 01/01/2011 a

31/12/2017, para ser usufruída em dois perlodos de 10 dias cada, sendo: no periodo de
01/03/2018 a 10/03/2018 e 04/07/2018 a 13/07/2018, ainda, fica convertido em abono
pecuniÓr'O de _ o período de 10(dez)_.
- I'IWICJIU DUNIR do período ...- de 02/02f2011 • 01/02/2018, _ ....
usufn.rida em doS periodos de 10 dias cada. sendG: no periodo de 1210312018 •
21/03/2018 e 10109/2018II 19/0912018,aindI, fiai convertido em abono pecuni6rio de
_ o período de 10 (dez)-'

• JAIRO CAMARGO do peiodo aquisitIvO de 01/02/2017 a 31/01/2018, J)8rI ser
usufruÍdl em dois periocIos de 10 dias cada, sendo: no período de 19/03(2018 a

28/03/2018 e 02/05/2018 a 11/05/2018, ainda. fica converDdo em abono pecuni6rio de
térias o períodode 10 (dt!:z.)dias.

Art. 2D - EstaPortarIa entre em v6gor na data de sua assinatura, produzindo
seus !feitosa partir desta data, revogadas as dIspOsiçfles em contrário.



~] CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
r- w CNPJIMF: 01.545.843/0001-366J~ RUA PALMKIRAS. 1154 FONE, (46) 3532-1172

~). 85.460-000 QUEDASDO IGUACU PARANÁ

ANEXOIX

PROTOCOLO DE RmRADA DO EDITAL

(Enviar pelo Fax: (46) 3532-8200 ou pelo E-mail: licitaçôes@fiqnet.com.br)

Declaro(amos) que obtivemos através de solicitação à Divisão de Licitações, cópia na inteqra do instrumento
convocatóriO referente ao PREGÃO PRESENClAL N" OOl/2018/CMVQI, devidamente preenchido e de
acordo com a Lei Federal nO 10.520;2002; subS\d!i!oa pela Lei FeóHõl nO 8.666/93, e suas alterações
posteriores.

".rM,~.d,~"" ..,D.I de ..~ de 2018.

r26.192.837/0001.731
MUNDIAL PNEUS

ITABEM• EtRElI· EPPNome e Assinatura

RodovtI1S3, 110· Fazenda Agua Feia
t.:EP 88400-000•JACAREZlNHO• p~

[-se~hor Ucltante:
I
I Visando a comunicação futura entre esta Câmara Munidpal de Vereadores e sua empresa, solicitamos aI Vossa Senhoria preencher o protocolo de retirada do Edital e remetê-lo a Divisão de Licitações.
I
A não remessa do protocolo exime a Câmara Municipal de Vereadores de Qued~s do I~uaçu, Estado (l? :
Paraná, da comunicação, por meio de fax ou e-mail, ou qualq~e: outro aqui nao pre~lsto de eventu_als
esclarecimentos e retlfícaçôes ocorridas no Instrumento ccnvocatórío, bem como de quaisquer mformaçoes

I adicionais, não cabendo posteriormente Qualquer reclamação.
I

-------_.__ ..

L-- . ----- 'O_•• ------



FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME
CNPJ: 25.115.613/0001-03

I.E: 907.28740-88
R. ROT ARY N°. 692

CEP: 85070-280
(42) 3624-2244

licitamourao@bol.com.br
GUARAPUAVA-PR

ANEXO IX

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL
(Enviar pelo Fax: (46)3532-8200 ou pelo E-mail: licitacões@fignet.com.br) •.~~

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N°. 002/2018/CMVQI DE 27102/2018.

CIDADE/ESTADO: GUARAPUAVA-PR

I PROPONENTE: FABIO L. SZYCHTA EIRELI- ME
f---------------------~------------1
! CNPJ: 25.115.613/0001-03
li~scrição Estadual nO, 907.28740-88

I ENDEREÇO, Rua RobIr)', n°. 692, Bai;ro Santana. CEPo 85.070.280 .----~--__1
Telefone/fax: (42)3624-2244
e-mail: licitamo_l.!rao@bol.com.br

Declaro que obtivemos através de solicitação à Divisão de Licitações, cópia na integra do
instrumento convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL Na, 002120181CMVQI,
devidamente preenchido e de acordo com a Lei Federal n'', 10.520/2002, subsidiada pela Lei
Federal n". 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Guarapuava-Pk, 05 de março de 2017.

Fabio Luis Szychta
CPF: 024.197.789-44
RG: 7.336.607~O
Administrador

f25115613/0001-031
FA8!O l SZYCHTAEIRElI
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TABEliÃO - MARCO AURÉLIO G1RALDI
RUA JUAZE!RO, N° 1530 - CEP 85460-000
FONE/FAX (46 j 3532-1145 í 3532-2576

PR.OTOCOLO pAGINA

PROCURAÇÃO PÚBLICA que faz: ELISABETE WRZESINSKI
EPP, como se declara:

~ SAIBAM quantos este Público Instrumento de Procuração lançado
nesta data pelo númerô175 no Livro de ProtocoloGeral virem que, aos quinze dias do mês de março
do ano de dois mil e dezessete (15/03/2017), nesta Serventia Notarial da cidade e sede da comarca
de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, perante mim CLAUDEMIR COVALSKI. Escrevente
Juramentado, compareceu como outorgante: ELISABETE WRZESINSKI EPP, Empresário
(Individual), inscrita no CNPJ/MF sob nO85.075.281/0001-02, com sede na Avenida Ipê, 2789, Sala,
Centro em Quedas do Iguaçu-PR neste ato representada por sua Sócia Proprietária ELISABETE
WRZESINSKI, brasileira, casada, nascida em 17/08/1971, natural de Laranjeiras do Sul/PR, filha de
ALBINO CHITICOSKI e MARIA DE LOURDES CHUITICOSKI, empresária, portadora da Cédula de
Identidade nO 5.847.149-6-SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob nO 831.075.689-53, residente e
domiciliada na Avenida Ipê, 2789, Centro, Quedas do Iguaçu-PR, nos termos do Requerimento de
Empresário devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná sob nO20061167673, NIRE nO41
1 0377781-8 em 18/04/2006 e Certidão Simplificada n? 17/190593-8, emitida pela Junta
Comercial do Paraná, Unidade de Quedas do Iguaçu-PR em 14/0312017, cujas cópias ficam
arquivadas nesta Serventia em pasta própria sob nO025, folhas 128 à 130; reconhecida como a
própria de que trato, à vista dos documentos exibidos, do que dou fé. E, pela outorgante me foi dito
que, por este público instrumento de procuração, NOMEIA e CONSTITUI seu bastante procurador:
WILLlAN WRZESINSKI, brasileiro, solteiro, maior e capaz, nascido em 11/09/1992, natural de
Quedas do Iguaçu/PR filho de SERGIO LUIZ WRZESINSKI e ELISABETE WRZESINSKI,
empresário, portador da Cédula de Identidade nO9,441.174-2-SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nO
060.878.679-96, residente e domiciliado na Avenida Ipê, 2789, Centro, Quedas do Iguaçu-PR,
conferindo-lhe, por este e melhor forma, os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim
especial de gerência e administração; podendo tratar de todos os negócios da Outorgante; transigir
livremente em Juizo ou fora dele; pagar; receber; firmar recibos; dar e receber quitação; comprar
mercadorias dentro do ramo de negócio da Outorgante; aceitar, sacar, descontar e levar a protesto
letras de câmbio, duplicatas, notas promissórias, contas de vendas, cheques, conhecimentose outros
títulos de débito, efetuando sua baixa quando necessário; representá-Ia perante quaisquer instituições
Financeirase Cooperativas de Crédito em geral, podendo abrir, movimentar e encerrar conta bancária
de titularidade da Outorgante; solicitar saldos e extratos; conferir saldos e juros; requisitar talonários
de cheque, autorizar a retirada de talonários de cheques; depositar e retirar quaisquer quantias,
autorizar débito em conta; solicitar ordens de pagamento; passar recibos e dar quitação; fazer
aplicações e solicitar resgates de importâncias monetárias; assinar contratos de empréstimos e
financiamentos, guias e aditivos contratuais; emitir, aceitar e endossar duplicatas, avalizar duplicatas,
endossar notas promissórias, avalizar notas promissórias, solicitar e retirar cartão magnético,
cadastrar e alterar senhas; firmar contratos de prestação de serviços; prestar garantia caucionária;
constituir garantia hipotecária; constituir garantia pignoratícia; constituir garantia de alienação
fiduciária; receber e dar quitação; firmar instrumento de confissão de dívida; firmar instrumento de
composição de dívida; juntar e desentranhar documentos; retirar cheques depositados e devolvidos;
representar a Outorgante perante quaisquer terceiros, relativamente à conta corrente de sua
titularidade junto à Instituição Fiananceiraelou Cooperativa de Crédito; podendo ainda inclusiveemitir
e assinar, endossar e descontar cheques; requerer, alegar e solicitar o que for necessário;
representar a Outorgante perante quaisquer terceiros; representá-Ia em falências e concordatas de
seus devedores, defendê-Ia na Justiça do Trabalho em todos os seus departamentos e instâncias,
inclusive nas juntas de Conciliações e Julgamento, podendo, assinar, requerimentos, rescisões de
contrato de trabalho, recibos; representá-Ia perante repartições públicas em geral e autarquias, em

Página 1 Selo Uk02T.eHTfe .oSnUT-b44mE .ocUb6 Consuli.e em http://funarpen . com.br Continua na Página 2
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República Federativa do Brasil
COMARCA DE QUEDAS DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
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TABELIÃO -MARCOAURÉLIO G1RALDI I '
I'<ur·,JUAZEIRO, N° 1530 - CEP 85460-000 ,ICÓOIGO PRo'rOCOLO' PÁGIN,i,
:=ONE!FAX(46) 353;!-1145! 3532-2576' I

C&'í~~~g.;:~~~i.~';l~e,;~;,,'~C'\ II 0019 175 Última ~á~~na

especial junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria de Estado da Fazendado Paraná,
Instituto Nacional de Previdência Social, Instituto Ambiental do Paraná, em qualquer assunto de seu
interesse, defendê-Ia em processos fiscais, interpor recursos, requerendo, alegando e assinando o
que preciso for; assinar a sua correspondência comercial, livros e guias, e papéis fiscais, fazer
declarações de imposto de renda pessoa jurídica; retirar da repartição geral de Correios e Telégrafos,
registrados com ou sem valor, colis, papéis, documentos, vales postais e o mais que lhe pertença;
assinar termos de responsabilidade e compromisso; representá-Ia perante as Companhias
Telefónicas, de Saneamento Básico, de Iluminação Pública, e outras, aí resolvendo quaisquer
assuntos de seu interesse e conveniência; perante o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN,
aí podendo livremente requerer, assinar, e declarar o que for necessário aos interesses da
Outorgante, inclusive podendo pagar taxas e requerer a Segunda Via de Documento Único de
Transferência e de Autorização de Transferência de quaisquer veículos de sua titularidade;
representar a Outorgante apresentando-se, também perante a Junta Comercial do Paraná, podendo
assinar alterações contratuais, distratos sociais, enfim tudo o que preciso for, no foro em geral,
perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo mover ações e defendê-Ia nas contrárias,
seguindo umas e outras até final decisão, interpor recursos, requerer benefícios, prestar declarações,
informações e esclarecimentos necessários, constituir advogados para utilizar-se inclusive dos
poderes da cláusula ad ju,dícia et extra, e mais dos para transigir, desistir, firma compromissos, e
fazer acordos; enfim representar a outorgante onde com esta se apresentar, requerendo e assinando
o que preciso for, tratando de todo e qualquer assunto de interesse da Outorgante; podendo ainda
representar a Outorgante junto a licitações e pregões, formular ofertas e lances de preços, para
recebimento de intimações e notificações, desistência ou não d cu ~s, bem como, demais atos
pertinentes ao certame, Pela Outorgante, me foi dito, final nte, que aceita esta procuração em
todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. ssim o disse\~o que dou fé. A pedido,
lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e ach da em tudo conforme, outorgou, aceita e
assina, O presente ato não está sujeito à presença testem as i stru tárias, conforme
autoriza o artigo 684 do Código de Normas da Correge ria-Ger da Just a do Es do do Paraná.
Eu, (a.) CLAUDEMIR COVALSKI, EscreventeJurament
e assino, Emolumentos: VRC 384,62, Funrejus: R o Fu
UkD2T. eHTfe. o5nUT, Controle: b44mE.ocUb6 ue s do gu
ELISABETE WRZESINSKI EPP, ELlSAB E W ZESI SK
CLAUDEMIR COVALSKI, Escrevente Jura ntado. N da
tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé, Eu, 1---f.....Lj~~--.L---
COVALSKI (Escrevente Juramentada), qu a traslade co
e raso,

I
FUNARPEN

SELO DIGITAL Nº
! UkD2T.eHTfe. o5nUT

Controle:
b44mE.ocUb6 I

Consulte esse selo em
http://funarpen .com.brL- I
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ELISABETE WRZESINSKI EPP
CNPJ: 85.075.281/0001-02
CCE: 4250114309
AVENIDA IPÊ 2789 CENTRO
CEP: 85.460-000
(46) 3532-1661

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018/CMVQI

ELISABETEWRZESINSKI EPP, inscrita no CNPJ/MFsob nO85.075.281/0001-02, sediada na AVENIDA IPÊ nO
2789, Bairro CENTRO, na cidade de QUEDAS DO IGUAÇU, Estado PARANÁ, declara(o), para fins de
participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018/CMVQI, e sob as penas da Lei, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, conforme previsto no Artigo 4°, Inciso VII,
da Lei Federal nO10.520, de 17 de Julho de 2002.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

lã5 075 281/0001-021
F.lISABETE WRZE3iNSKI Mf

AVENIDA IPE, 2789 - SALA CENiRO
nRA_.-OOO . aUED,\S DO IGUACU P.::a

".~.~
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.' ELISABETE WRZESINSKI EPP
CNPJ: 85.075.281/0001-02
CCE: 4250114309
AVENIDA IPÊ 2789 CENTRO
CEP: 85.460-000
(46) 3532-1661

ANEXO II

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nome da Licitante: CNPJ/MF:
ELISABETEWRZESINSKI EPP 85.075.281/0001-02
Endereço:
AVENIDA IPÊ
Nome para Contato: Telefone:
WILLIAN WRZESINSKI 46 3532·1661
Fax: E-mail:
46 3532-1661 EWFERRAGEM@LIVE.COM
N° Conta-Corrente: (opcional) I Banco: (opcional) Agência: (opcional)
16.308-2 BANCODO BRASIL 2507-0

00(5) Objeto(s) e Valor(es) Proposto(s):

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL N° 002/2018/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

Item Qtde. Tipo Especificaçãodoes) Marcae Modelo Valor Valor Total
nO Objeto(s) e/ou Procedência Unitário R$ do Item R$

Pneu novo 185/65R14 - Pneu novo FATE
Radial 4 Lonas, pneu com 185/65R14 -
padrão de qualidade igual Radial 4 Lonas
e/ou similar a Pirelli, 88H TL AR-360Goodyear, Firestone ou

SENTIVA.
1 48 Unido Michelin, devendo o 360,00 17.280,00

mesmo possuir selo de
aprovação do INMETRO,
para uso junto aos
veículos Ford Fiesta,
Placa ASS-8154 e AYZ-
1524.
Pneu novo 195/65R15 - Pneu novo FA TE
Radial 4 Lonas, pneu com 195/65R 15 -
padrão de qualidade igual Radial 4 Lonas
e/ou similar a Pirelli, 91H TL AR-380Goodyear, Firestone ou

SENTIVA.2 24 Unido Michelin, devendo o 425,00 10.200,00
mesmo possuir selo de
aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
Chevrolet Cobalt, Placa
BBT-9194.

E SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTAVALOR GLOBAL
PROPOSTA R

f85 075 281/0001.0~~1.
F.L1SABETE WRZES1NSKI ME

AVENIDA IPE, 2789· SALA CEN'CRO
lfp.n·OOQ • QUEDAS 00 IGUACU p~:_,



.- ELISABETE WRZESINSKI EPP
CNPJ: 85.075.281/0001-02
CCE: 4250114309
AVENIDA IPÊ 2789 CENTRO
CEP: 85.460-000
(46) 3532-1661

Informações Complementares:

Forma de Retirada, Fornecimento
Em conformidade com o disposto no item 3 do edital.e de Entreqa:

Forma de Pagamento: Em conformidade com o disposto no item 21 do edital.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, após a abertura da proposta de preços.

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃO PRESENCIAL NO 002/2018/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.

'85075 281/0001.021
F.lISABETE WRZE 31~ISKI Mf

AVENIDA IPE, 2789· SAl~ !~EN~RO
IW... QQQ • QUEDAS DO IGUAÇU ~
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ELISABETE WRZESINSKI EPP
CNPJ: 85.075.281/0001-02
CCE: 4250114309
AVENIDA IPÊ 2789 CENTRO
CEP: 85.460-000
(46) 3532-1661

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018/CMVQI

A empresa ELISABETEWRZESINSKI EPP, inscrita no CNPJ/MF nO 85.075.281/0001-02, por intermédio do
seu representante legal, com os devidos poderes, e abaixo assinado, DECLARA, SOB AS PENALIDADE
LEGAIS, para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018/CMVQI, que está
legalmente enquadrada na condição de:

( ) microempresa (ME);

(X) empresa de pequeno porte (EPP).

DECLARA, ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 30, bem como demais dispositivos da Lei
Complementar nO123/2006 e Lei Complementar nO147/2014.

Segue, ainda, em anexo, documentação comprobatória da condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte de acordo com o item 8.10 do edital.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Q~u - Pr, 12 de Março de 2018.

Cargo: PROCURADOR

~'85.075 281/0001.02
ELISABETE w~t:S\NSK\ !lAr

AVENIDA IPE, 2789· SAL!', CENiROIwn.OOQ • QUEOÂS 00 IGUACU P;SJ

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA
COMERCIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE



:r' ,..,_..--.< ".~,-'

CERTIDÃO SIMPLIFICADA <' ~PáA~:<-;:~tHI001
Certificamos que.as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Coriüirclal().$}\c(V19tnies
na data da sua expediçio. "" . . .

-'''''~;'--''';.-'-"-'h,~~.'~,",...-.,.-,.,~-.-.~-.""'",~I----'
'_r - _.",_~.....' ....Nome Empresarial

ELISABETEWRZESINSKI - EPP

Natureza Juridlca: EMPRESÁRIO
Data de Arqulvame..,to
~o Ato de Inscrlçio

01/07/1992

Data de Inicio
de Atlvldade

01/07/1992

Número de Identiflcaçio do Registro de
Empresas· NIRE (Sede)
411 0377781-8

CNPJ

85.075.281/0001-02
~. L__-- --------~----------------L_--~~----~
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Balrro/Dlstrlto, Munlciplo, UF, CEP)

AVENIDA IPE, 2789 - SL1, CENTRO, QUEDAS DO IGUAÇU, PR, 85.460-000

ObJeto
COMÉRCIOVAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VElcULOS AUTOMOTOR.ES.
COMÉRCIOVAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. r

COMÉRCIOVAREJISTA DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR.
COMÉRCIOVAREJISTA DE LUBRlFICAH'J'e,S.
COMÉRCIOVAREJISTA DE MERCADORI,6.$EM LOJA$.DE CONYENI~NCIA. .. ......
SERViÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAçAÓ:MecAAi.CAQEVe,lcutOSAUTOMOTORES •

Capital: RS 200.000,00
.._-~--- Mlcroempresa ou

Empresa de Pequeno Porte
(Lei nO123/2006)

.. , . Empresa de pequeno porte
(DUZENTOSMiL REAIS)

. .
N(lm_fj): 20172108888

Sltuaçio da Empresa
REGISTRO ATIVO

Último Arquivamento
Data: 03/04/2017

StatusAto: ALTERAÇÃO . •
Evento (s): ALTERACAO DE DAPC>$,(EXCETONOME EMPRESARIAL)

Nome do Empresário
ELISABETE WRZESINSKI

Identidade: 58471496,SSP/PR

Estado Civil: Casado

CPF: 031.075.689-53

.: Regirne de ~"s:.Nao Inf0f!l:lado

18/175445-2

LlBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N" 00212018/PMQI DE 27/0212018 - PROPOSTA INICIAL

Lote n" Item n° Qtde. Tipo Especificações dos Produtos I Materiais
Proponente A Proponente B Proponente C Proponente D Proponente E Proponente F

ELISABETE

Pneu novo 185/65R14 - Radial 4 Lonas, pneu com padrão de

Unido qualidade igual e/ou similar a Pirelli, Goodyear, Firestone ou 360,00 17.280,00I I 48 Michelin,devendoo mesmopossuirselo de aprovaçãodo lNMETRO,
- - - - -

para usojunto aos veiculosFordFiesta,PlacaASS-8154e AYZ-1524.

Pneu novo 195/65R15 Radial 4 Lonas, pneu com padrão de

I 24 Unido qualidade igual e/ou similar a Pirelli, Goodyear, Firestone ou 425,00 10.200,002 Michelin,devendoo mesmopossuirselo de aprovaçãodo lNMETRO,
- - - -

parausojunto ao veiculoChevroletCobalt,PlacaBBT-9194.

Valor Global Licitado RS 27.480,00 - - -

PROPONENTE A: ELISABETE WRZESINSKl N°LOTES: 2 VALOR: 27.480,00 Classificado

PROPONENTE B: N°LOTES: O VALOR:

PROPONENTE C: N°LOTES: O VALOR: Desclassificado

PROPONENTE D: N°LOTES: O VALOR:

PROPONENTE E: N"LOTES: O VALOR: Empate

PROPONENTE F: N"LOTES: O VALOR:
LOTES DESERTOS: O V. TOTAL: 27.480,00

LOTES FRACASSADOS: O

TOTAL DE LOTES: 2



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N" 00212018IPMQI DE 27/02/2018 - PROPOSTA FINAL

Lote n° Item n° Qtde. Tipo Especificações dos Produtos I Materiais
Proponente A Proponente B Proponente C Proponente D Proponente E Proponente F
ELISABETE

Pneu novo 185/65R14 - Radial 4 Lonas, pneu com padrão de

I I 48 Unido qualidade igual e/ou similar a Pirelli, Goodyear, Firestone ou 360,00 17.280,00Michelin,devendoo mesmopossuir selo de aprovaçãodo INMETRO, - -
para usojunto aos veículosFord Fiesta,PlacaASS-8154e AYZ-1524.

Pneu novo 195/65R15 - Radial 4 Lonas, pneu com padrão de

2 I 24 Unido qualidade igual e/ou similar a Pirelli, Goodyear, Firestone ou 425,00 10.200,00Michelin,devendoo mesmo possuir selo de aprovaçãodo INMETRO, - - - - - -
para usojunto ao veículoChevroletCobalt, PlacaBBT-9l94.

Valor Global de Licitado RS 27.480,00 - - - -

PROPONENTE A: ELISABETE WRZESINSKI N°LOTES: 2 VALOR: 27.480,00 ClassifICado
PROPONENTE B: N°LOTES: O VALOR:
PROPONENTE C: N"LOTES: O VALOR: Desclassificado
PROPONENTE D: N°LOTES: O VALOR:
PROPONENTE E: N°LOTES: O VALOR: Empate
PROPONENTE F: N°LOTES: O VALOR:

LOTES DESERTOS: O V.TOTAL: 27.480,00
LOTES FRACASSADOS: 2

TOTAL DE LOTES: 4



----------- -- - - -

ELISABETE WRZESINSKI EPP
CNPJ: 85.075.281/0001-02
CCE: 4250114309
AVENIDA IPÊ 2789 CENTRO
CEP: 85.460-000
(46) 3532-1661

ANEXOIV

DECLARAÇÃODE INEXISTÊNCIA DE FATOIMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018/CMVQI

ELISABETEWRZESINSKIEPP,inscrita no CNPJ/MFsob nO85.075.281/0001-02, sediada na AVENIDA IPÊ nO
2789, Bairro CENTRO,na cidade de QUEDASDO IGUAÇU,Estado PARANÁ,declara(o), sob as penas da Lei,
que não está(ou) impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal.

Declara(o), também, que está obrigada a informar à Contratante os fatos supervenientes impeditivos de sua
habilitação, quando de sua ocorrência, conforme determina o Artigo 32, § 2°, da Lei Federal nO8.666/93.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

----- Quedas do Ig_l.,Iaçu- Pr, 12 de Março de 2018.

,~ .Ó> /'.: ._.~ ,.~L··-
Nome: WILLIAN WRZESINSKI......... -.- "---:"'_ .

······· M.·.······· ···_·" ·•··

Cargo: PROCURADOR

lã5.075 281/0001.02'
ELISABETE WRZES\NSKI ME

AVENIDA IPE, 2789· SAlp, t:ENíRO
lW'•.OOO • aUEDÂS DO IGUACU P!J

I
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--- -- --- - - -------------

ELISABETE WRZESINSKI EPP
CNPJ: 85.075.281/0001-02
CCE: 4250114309
AVENIDA IPÊ 2789 CENTRO
CEP: 85.460-000
(46) 3532-1661

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018/CMVQI

ELISABETEWRZESINSKI EPP, inscrita no CNPJ/MFsob nO85.075.281/0001-02, sediada na AVENIDA IPÊ nO
2789, Bairro CENTRO,na cidade de QUEDASDO IGUAÇU, Estado PARANÁ,declara(o), sob as penas da Lei,
e para os fins previstos no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal nO 8.666/93, que cumpre(o) o disposto no
Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores de 18
(dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis) anos
executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima, durante a vigência do contrato,
acarretará a sua rescisão.

u - Pr, 12 de Março de 2018.

Cargo: PROCURADOR

lã5 075 281/0001.021
F.lISABETE WRZE3\NSKI ME

AVENIDA IPE, 2789· SALA ";Et>fiRO
l~'O.OOO • aUED~S DO lGUAÇU P~':J
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CERTIFICO o REGISTRO EM 03/04/2017 09:10 SOB N° 20172108888.
PROTOCOLO: 172108888 DE 31/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701235788. NIRE: 41103777818.
ELISABETE WRZESINSKI - EPP

deste documento, se impresso, fica sujeito ã comprovação de sua autenticidade nos
Informando seus respectivos c6digos de verificação
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Quedas do Igua.ç
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PROTOCOLO: 172108888 DE 31/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAç10:
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ELISABETE WRZESINSKI - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 03/04/2017
www.empresafaoil.pr.gov.br

A validade deste dooumento, se impresso, fioa sujeito à oomprovação de sua autentioidade nos respeotivos
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22/02/2018 Receita Federal do Brasil

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto
à RFBa sua atualização cadastral.

__~~~~~~ J

REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

I NúMERODE-INsCiiiÇAil
85.075.281/0001-02
MATRIZ

COMPROVANTED~!f=OEDESIruAÇAO -I~~~~~;i::~-I
_____. . ~... '. '_', .__ L__.. .. __j..--~~.-~--~~-~-~-~~-~~---~-~~-----.-~--.~..------- -------1
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i 47.32-6-00-Comérciovarejista de lubrificantes I
147.29-6-02-Comérciovarejista de mercadorias em lojas de conveniência
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13/03/2018 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRiÇÃO
85.075.281/0001-02
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADE ABERTURA
CADASTRAL 25/06/1992

NOME EMPRESARIAL
ELISABETE WRZESINSKI

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
EWFERRAGEM

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

ICEP85.460-000
I BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

ICOMPLEMENTO
SALA

I lOGRADOURO
AV IPE

IMUNIC!PIO
~UEDAS DO IGUACU

IENDEREÇO ElETRÓNICO ITELEFONE
(046) 5321-661

DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

ENTE FEDERATIVO RESPONSAvEL (EFR)

ISITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/06/2001

IMOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

ISITUAÇÃO ESPECIAL
. ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 13/03/2018 às 14:18:21 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta aSA / Capital Social Voltar

Preparar Paçjlna
P,mil imprlJss.fw

A RFB agradece a sua visita... p.a.rainform..ações sOb.r7.ioeu ~a de privacidade e uso, cliQue aqui.
Atualize sua p-ªgina 0 :cP.c~\Õ ~ , //

~~~\ ~c <>: /
( /~-c /
I ~

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/1



Alvará http://192.168.0.5:7474/stm/stmemissaorenovacaoalvara. view.logic ...

MUNIC PIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

ALVARÁ E LICENÇA SANITÁRIA n" 036/1992
oMunicípio de Quedas do Iguaçu conforme protocolo n?de concede alvará de licença para localização a'

Nome: ELISABETE WRZESINSKI
Nome fantasis:E W FERRAGENS
CNPJ/CPF: 85.075.281/0001-02
Localização: AVENIDA IPE, 2789 - LOJA - CENTRO CEP: 85460000 Quedas do lguaçu - PR
jÁrea utilizada: 758,00

: ~
ControlelInscrição Municipal: 1813
IAtividades
!cOMÉRCIO VAREJISTADE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARAVEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTADE FERRAGENS, FERRAMENTAS,
IPNEUMÁTICOSE CÂMARAS DE AR; COMÉRCIO VAREJISTADE LUBRIFICANTES, MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENII':NCIASE SERVIÇOS
IDEREPARAÇÃOE MANUTENÇÃO DE VElcULOS AUTOMOTORES. - O I
Horário de funcionamento: Comercial
Segunda à Sexta das 08:00 às 18:30
Sábado das 08:00 às 12:00

Válido até
30/04/2018

Observações
LVARÁPARAO EXERCÍCIO DE 2017

INFORMACÓES UTEIS
1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do

stabelecimento ou transferência de Local.
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte ser
brigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.
4 - Atender ao disposto no Dec. n? 5296 de 02/12/2004 sobre Acessibilidade, elaborar e implantar o PPRA e PCMSO, conforme

Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e art. 116 da Res. Estadual 13331/2001.
IMPORTANTE·

Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo em dia sua situação
oce recisará de Certidões para fins de a osentadoria, auxílios, ensão, etc. Zele elo seu futuro.

CAMARAMUNj~i~ÃLDE QUEDAS DO IGUAÇU
RECEBIMENTO

PROTOCOLO~I·.

1de 1



06/03/2018 https:/ /www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.aspNARPessoaMatriz=5542875&VARPessoa=5542875&VARUf=P ...

CAIXA
CAIXA.ECONÓMiCA FEDER.AL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:

85075281/0001-02
EUSABETE WRZESINSKI

Nome Fantasia: EWFERRAGEM
Endereço: RUAIPE 1256/ CENTRO / QUEDAS DO IGUACU / PR / 85460-000

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

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

Validade: 24/02/2018 a 25/03/2018

Certificação Número: 2018022408185895069179

Informação obtida em 06/03/2018, às 04:05:33.

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

/'
mpresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.aspNARPessoaMatriz=5542875&VARPessoa=5542875&VARUf=PR&VARlnscr=85075281% ...

#/
\,
'1/1



SERViÇOS AO CIDADÃO

Ajuda
Home I SERVIÇOSAOCIDADÃOI FGTSEmpresa I Consulta

Regularidade do Empregador I Situação de Regularidade do Empregador
I Históricodo Empregador

:: Histórico do Empregador

o Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos
nos últimos 24 meses, bem como a situação de regularidade apurada na
vigência da Circular CAIXA204/2001 - de 08 de janeiro a 22 de abril de
2001.

Inscrição: 85075281/0001-02
Razão Social: ELISABETEWRZESINSKI
Nome Fantasia: EWFERRAGEM

24/02/2018

05/02/2018

16/01/2018

28/12/2017

09/12/2017

20/11/2017

01/11/2017

13/10/2017

24/09/2017

05/09/2017

17/08/2017

29/07/2017

10/07/2017

21/06/2017

02/06/2017

14/05/2017

25/04/2017

06/04/2017

18/03/2017

27/02/2017

08/02/2017

20/01/2017

01/01/2017

13/12/2016

24/11/2016

05/11/2016

17/10/2016

28/09/2016

09/09/2016

21/08/2016

02/08/2016

14/07/2016

25/06/2016
06/06/2016

24/02/2018 a 25/03/2018 2018022408185895069179

05/02/2018 a 06/03/2018 2018020518215751007387

16/01/2018 a 14/02/20182018011602275773802083

28/12/2017 a 26/01/2018 2017122801361683030204

09/12/2017 a 07/01/2018 2017120902140739160955

20/11/2017 a 19/12/2017 2017112002073368297509

01/11/2017 a 30/11/2017 2017110101532323934370

13/10/2017 a 11/11/2017 2017101301083811280809

24/09/2017 a 23/10/2017 2017092401174534592145

05/09/2017 a 04/10/2017 2017090501523804516135

17/08/2017 a 15/09/2017 2017081701285248557994

29/07/2017 a 27/08/2017 2017072902254209507624

10/07/2017 a 08/08/2017 2017071001025643485557

21/06/2017 a 20/07/2017 2017062102031138713500

02/06/2017 a 01/07/2017 2017060201565150960944

14/05/2017 a 12/06/2017 2017051401242704268970

25/04/2017 a 24/05/2017 2017042502401574432541

06/04/2017 a 05/05/2017 2017040601412586528008

18/03/2017 a 16/04/2017 2017031801583766452046

27/02/2017 a 28/03/2017 2017022700572866596909

08/02/2017 a 09/03/2017 2017020803100508616664

20/01/2017 a 18/02/20172017012003061533171875

01/01/2017 a 30/01/2017 2017010101374863457169

13/12/2016 a 11/01/20172016121301332729819288

24/11/2016 a 23/12/2016 2016112402173912003261

05/11/2016 a 04/12/2016 2016110501375889079793

17/10/2016 a 15/11/2016 2016101701060740320461

28/09/2016 a 27/10/2016 2016092802050813593562

09/09/2016 a 08/10/2016 2016090901442524196782

21/08/2016 a 19/09/2016 2016082102372374677077

02/08/2016 a 31/08/2016 2016080201072387780398

14/07/2016 a 12/08/20162016071402444395017600

25/06/2016 a 24/07/2016 2016062502261961608985
06/06/2016 a 05/07/2016 2016060601372924215040

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSHistoricoStatusRegul.asp

... ACESSE SUA CONTA IID

o
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13/03/2018 Certidão

MUNIC PIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

CNPJ/CPF

036

CERTIDÃO NEGATIVA 882/2018

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERíODO COMPREENDIDO NESTA
CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização
descrita abaixo.

REQUERENTE: ELISABETE WRZESINSKI PROTOCOLO:

VALIDADE: 23/05/2018 CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHJ2QE54X442CBU3

FINALIDADE: CONCORRf:NCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ELISABETE WRZESINSKI

1813

lN ESTADUAL

85.075.281/0001-02 1998001012
ENDEREÇO

AVENIDA IP 2789 - LOJA - CENTRO CEP: 85460000 Quedas do I - PR
ATIVIDADES

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Serviços de manutenção e repa
ica de veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de ferragens e ferramentas

_""""O~""'"varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

ertidão emitida gratuitamente pela internet em 22/02/2018.
Ul1n~U"'lrasura invalidará este documento.

autenticidade em www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

1/1
http://168.90.38_234:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=18023



22/02/2018 Certidão

~~=~~ MUNICípIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
)ft / .. SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS

~

ESTADODO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

CERTIDÃO NEGATIVA 882/2018
FICARESSALVADOO DIREITO DAFAZENDA

IMPORTANTE: MUNICIPAL COBRARDÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTEAO
PERíODO COMPREENDIDO NESTACERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização
descrita abaixo.

VALIDADE:23/05/2018 CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHJ2QE54X442CBU3

REQUERENTE: ELISABETEWRZESINSKI PROTOCOLO:

FINALIDADE: CONCOR~CIA 1LICITAÇÃO

RAZÃo SOCIAL: ELISABETEWRZESINSKI

INSCRIÇÃOEMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇÃOESTADUAL ALvARÁ

1813 85.075.281/0001-02 1998001012 036
ENDEREÇO

AVENIDAIPE, 2789 - LOJA- CENTROCEP: 85460000 Quedas do Iguaçu - PR
ATMDADES

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica
de veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio
varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 22/02/2018.
Qualquer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

1/1http://168.90.38.234:7 474/ esportal/ stmcertidao.view.logic?idCertidao= 18023



ii
PARANÁ

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado
GOVERNODO PiTADO

secretaria da l'a1encla

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 017656962-74

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 85.075.281/0001-02
Nome: ELISABETE WRZESINSKI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

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

Válida até 22/06/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1
Emitido via Inlemel Pública (22102/201815:46:10)

.//~
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13/03/2018 Secretaria da Fazenda

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

SEtanet [.,\PRE§.W.,. chave: senha:

Secretaria da Fazenda • palavra-chave i Pesquisar i
' ••••" ••••u" __ """""w •.•..•.•_._ •._.""' ..."',,J

Confirmação de Certidão

Informações do Documento
Certidão 017656962-74
Tipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática

. CNPJ 85.075.281/0001-02
Fornecida para o ELISABETE WRZESINSKI

Emissão 22/02/201815:46:10
Data de Validade 22/06/2018

I Voltar.

© Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR
Localização --CELEPAR

http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/confirmacao 1/1



22/02/2018 Certidão Internet

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS EA DÍVlDAATIVA DA
UNIÃO

Nome: ELISABETE WRZESINSKI
CNPJ: 85.075.28110001-02

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFBe da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11da LeinO8.212,de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFNn° 1.751,de 2/10/2014.
Emitida às 16:12:12do dia 22/02/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2018.
Código de controle da certidão: 6E7C.IEEC.7ADF.I26E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ ATSPO/Certidaol III



13/03/2018 Confirmação de Autenticidade da Certidão

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação

CERTIDÃO

Confirmação de Autenticidade das Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 85.075.281/0001-02
Data da Emissão : 22/02/2018
Hora da Emissão: 16:12:12
Código de Controle da Certidão 6E7C.1EEC.7ADF.126E
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão Negativa emitida em 22/02/2018, com validade até 21/08/2018.

I Página Anterior I, ,

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/CertidaoIcertautlCndConjunta/ConfirmaAutenticResultado.asp

Canais

1/1



Página 1 de

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELISABETE WRZESINSKI - EPP
(MATRIZE FILIAIS) CNPJ: 85.075.281/0001-02

Certidão nO: 145071909/2018
Expedição: 22/02/2018, às 15:45:58
Validade: 20/08/2018 - 180 (centoe oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ELISABETE WRZESINSKI EPP
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nO

85.075.281/0001-02, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nO 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou
de execução de acordos firmados perante o Ministério
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

custas, a
decorrentes
Público do

DOvidas e sugest6es: cndt@tst.jus.br



POrJER t:TTJIjI
JTJS'·.I'IÇA .. DO "T'P.J\BA.Ll.H()

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELISABETE WRZESINSKI - EPP
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 85.075.281/0001-02

Certidão nO: 145071909/2018
Expedição: 22/02/2018, às 15:45:58
Validade: 20/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ELISABETE WRZESINSKI EPP
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

85.075.281/0001- 02, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ELISABETE WRZESINSKI - EPP
AV IPÊ, 2789, SALA 01 - CENTRO.
85460-000 QUEDAS DO IGUACU-PR
CNPJ N° 85.075.281/0001-02 CCE N° 42501143-09
FONE: (46) 3532-1661

DECLARAÇÃO LOCAL MONTAGEM OBJETOS

A
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR.
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018/CMVQI

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente participante do
procedimento de licitação, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°
002/2018/CMVQI, instaurado pela Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, que o local de montagem dos objetos constantes nos Lotes 01
e 02 será na Av. Ipê, 2789 - Centro em Quedas do Iguaçu - PR.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Quedas do Iguaçu - PR, 12 de Março de 2018.

CPF: 060.878.679-96........................................................................................................................................·._.H .

Cargo: _..P.!.9~~~4.9!__.._. ... _ _. ... . . ._.. . __. .



------------------------

ELISABETE WRZESINSKI EPP
CNPJ: 85.075.281/0001-02
CCE: 4250114309
AVENIDA IPÊ 2789 CENTRO
CEP: 85.460-000
(46) 3532-1661

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO(S) PRODUTO(S)
ART. 299 DO CÓDIGO PENAL

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018/CMVQI

ELISABETEWRZESINSKIEPP,inscrita no CNPJ/MFsob nO85.075.281/0001-02, sediada na AVENIDA IPÊ nO
2789, Bairro CENTRO,na cidade de QUEDASDO IGUAÇU,Estado PARANÁ,declara, para fins de participação
no PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018/CMVQI, e sob as penas do Art. 299 do Código Penal, que terá
a disponibilidade dos objetos, caso venha a vencer o certame, e que efetuará a entrega nos prazos previstos
no item 3 do Edital.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

.e ~uedª~~ 12 de Março de 2018.

~'~~~~KI.
RG: 9.441.174

lã5 075 28110001.02'
ELISf..BEiE WRIESINSKI ~E

89 S~lA ~EtfíRO
A'JEN\O~ 1PEa' u2~o~~00 \GU~ÇU P!J
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ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

V F MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA - ME, inscrita no CNPJ n": 10.548.712/0001-01
com sede na ROD PR 473, SIN, Barracão 01 em Quedas do Iguaçu - Pr, por intermédio de seu
representante legal, o Sr. VALDECIR DE FREITAS, infra-assinado, portador da Carteira de
Identidade n" 540.458 SSPIMS e do CPF n" 480.936.291-49, ATESTA, para os devidos fins,
que a empresa ELISABETE WRZESINSKI - EPP.1inscrita no CNPJ n": 85.075.281/0001-02
com sede na Av. Ipê, 2789 - Centro em Quedas do Iguaçu - Pr, forneceu e fornece para esta
empresa, o produto abaixo especificado:

• OBJETO: Pneu novo 185/65R14 - Radial 4 Lonas de Marca FATE.
• OBJETO: Pneu novo 195/65R15 - Radial 4 Lonas de Marca FATE.

Atestamos, ainda, que tal produto esta sendo/foram entregues satisfatoriamente, não
constando, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e
responsabilidade com as obrigações assumidas.

Quedas do Iguaçu - Pr, 12 de Março de 2018.



,. PODER JUDICIÁIUO DO ESTADO DO PARANÁ
DISTRIBUIÇÃO - l)IS'rPRÕCES'SÚÃ[ -

COMARCADE QUEDAS DO IGUAÇU
OFÍCIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADORE DEPOSITÁRIO PÚBLICO

Rua das Palmeiras, nº 1.275 - CEP 85460-000
(46) 3532-3814

CERTIDÃO NEGATIVA
FALÊNCIA e CONCORDATA

Certifico a pedido da parte interessada, que revendo os registros
computacionais de distribuição sob minha guarda nesta Secretaria (FALÊNCIA e
CONCORDATAE RECUPERAÇÃO JUDICIAL), verifiquei constar os seguintes registros em
andamento contra:

ELISABETE WRZESINSKI - ME
CNPJ: 85.075.281/0001-02

Processo encontrados:

NADA A LISTAR

No período compreendido desde 01/01/2007, até a presente data.
,JQuedilsdo IgUilçu/PR 21 de fevereiro de 2018.
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TABELIONATO
TABELIÃO-MARCO AURÉLIO GIRALDI

..... :MJA JUAZEIRO, N° 1530 - CEP 85460-000
178.111.918/0001-02 FONE/FAX (46)3532,1145

TABEUONATO DE NOTAS
E. PROTESTO DE TíTULOS

RuaJuazeiro, 1530 CERTIFICO, a pedido de parte interessada que,
Centro- CEP85460-000 revendo os Livros de a Procuração, encontrei lavrado a

t,9uedasdo Iguaçu Para~ Procuração, cujo teor é o seguinte:
PROCURAÇÃO PÚBLICA que faz: VALDECIR DE
FREITAS, como se declara:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que, aos vinte e nove dias do
mês de julho do ano de dois mil e nove (29/07/2009), nesta cidade e comarca de Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, em cartório, perante mim MAURO ROCHA, Escrevente - Portaria
004/07, compareceu como outorgante: VALDECIR DE FREITAS, brasileiro, casado, mecânico,
portador da Cédula de Identidade sob nO 540.458-SSP-SC e inscrito no CPF/MF sob nO
480.936.291-49, residente e domiciliado na Rua Eulalia, 145, Jardim Floresta, Quedas do
Iguaçu-PR; reconhecido como opróprio de que trato, à vista dos documentos exibidos, do que
dou fé. E, pelo outorgante me foi dito que, por este público instrumento de procuração,
NOMEIA e CONSTITUI seu bastante procurador, GERSON LUIS CHUITICOSKI, brasileiro,
casado nos termos do Assento de Casamento lavrado no Cartório de Registro Civil da sede
desta Comarca, livro 8-15, folha 095, termo 4518 em 16/06/20,01, comerciante, portador da
Cédula de Identidade sob nO6.755.694-1-SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nO019.507.019-48,
residente e domiciliado na Rua dos Salgueiros, 2166, Centro, Quedas do Iguaçu-PR ,
conferindo-lhe, por este e melhor forma, os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para o fim
especial de gerir e administrar todos os bens, negócios e interesses na qualidade de sócio
administrador, a firma V F MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA ME, pessoa jurídica de Direito
Privado, inscrita no CNPJ/MF sob nO10.548.712/0001-01, com sede na Avenida Ipê, 2777,
Barracão 01, Quedas do Iguaçu-PR, com Contrato Social devidamente registrado na Junta
Comercial do Paraná sob nO41206365351 em 16/12/2008, cujas cópias ficam arquivadas nesta
Serventia em pasta própria sob nO009, folha 181/183; podendo, para tanto, dito procurador,
vender, ceder, transferir, compromissar à venda, doar, hipotecar, permutar, locar, sublocar, ou,
por qualquer outra forma ou título, alienar ou onerar, a quem. quiser, pelo preço, forma e
condições que ajustar, bens móveis, imóveis, semoventes e quaisquer direitos de titularidade do

.I Outorgante; comprar quaisquer bens ou produtos; pagar e receber quantias, totais ou parciais;
transmitir e receber a posse, jus, domínio, direitos e ações; poderes para, na forma de lei,
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome da licitante; responder pela evicção de direitos, na forma da Lei; representar o Outorgante
apresentando-se perante Serviços Notarial de Notas, Registras de Imóveis e todos os demais
Ofícios e Serventias de Justiça, perante Imobiliárias e/ou Administradoras de Bens, e, perante
Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, notadamente, junto à

Ii-t-__ ..:.P..:.r~e~fe:.:.:it:.u:.:raMunicipal, aí requerendo, alegando, promovendo e assinando o que necessário for;
asswalcrituras públicas de quaisquer natureza, inclusive de rescisão e de re-ratificação, com
tocils uaisquer cláusulas de estilo; assinar instrumentos particulares ou rescindí-Ios;
re~s r o Outorgante apresentando-se perante quaisquer terceiros, e, amplamente, perante
Ju~as~ merciais Estaduais, e Serviços Notarial de Registro de Títulos e Documentos e de

~~ fJurídicas, aí podendo assinar contratos constitutivos, alterações contratuais, distratos
3::sqci(rJs1:~quaisquer outros documentos que se fizerem necessários, concordar ou discordar
»c· m4;· ue convier; prestar fiança; avalizar; aceitar, emitir e dar quitação em Notas
::o P l . rias; representar o Outorgante apresentando-se perante Estabelecimentos BancáriosSe ~ , em qualquer de suas Agências e Filiais, podendo abrir, movimentar e encerrar contas
u;:;. c rerfi e cadernetas de poupança, fazer depósitos e retiradas monetárias, e~itir: endossar ~

d com r cheques, solicitar saldos e extratos de contas correntes ou de aplicações, conferi
5 I 05 valores, requisitar talonários de cheques, conferir o que nect;Sário for, efetu \
a lic c::. s de dinheiro, e, assinar todos os mais papéis necessários suficientes ao gi ~

...._.:...-....,t---I;HU~';"ifIG;representar o Outorgante apresenta d; -se perante as,R rti õ~ Gerais de Correios "
I .'.-, ~

República Federativa do Brasil
COMARCADE QUEDASDO IGUAÇU ESTADODO PARANÃ

1:::105h'
I ..
I
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COMARCA DE QUEDAS DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ

I LIVRO I FOLHA R", TABELIONATO
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FONE/FAX (46) 3532-1145 I
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e Telégrafos, aí podendo retirar mercadorias e correspondências; representar o Outorgante
apresentando-se perante o Ministério da Fazenda, especialmente perante a Secretaria da
Receita Federal, e aí efetuar declarações de Imposto jíe Renda, pagar impostos e receber
restituições; perante o Ministério do Trabalho, em quaisquer de suas Delegacias Regionais;
perante as Companhias Telefônicas, de Saneamento Básico, de Iluminação Pública, e outras, aí
resolvendo quaisquer assuntos de seu interesse e conveniência; e, perante o Departamento
Estadual de Trânsito- DETRAN, aí podendo livremente requerer, assinar, e declarar o que for
necessário aos interesses do Outorgante, inclusive podendo pagar taxas e requerer a Segunda
Via de Documento Único de Transferência e de Autorização de Transferência de quaisquer
veículos de sua titularidade; representar o Outorgante apresentando-se, também, no foro em
geral, perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo mover ações e defendê-lo nas
contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, interpor recursos, requerer benefícios,
prestar declarações, informações e esclarecimentos necessários, contratar advogados,
utilizar-se inclusive dos poderes da cláusula "AD-JUDICIA", e mais dos para transigir, desistir,
firma compromissos, e fazer acordos; representar, mais, o Outorgante apresentando-se perante
quaisquer Consórcios de Bens, promovendo o que convier; perante Fundos de Pensão e
Saúde, e de Previdência Privada, e aí pagar taxas de seguro, mensalidades e outras, receber
restituições e benefícios, apresentar e retirar documentos e fazer provas documentais, requerer
exames e atendimentos; e, ainda, perante quaisquer associações ou condomínios, podendo
questionar todas as matérias constantes da ordem do dia, examinar documentos e prestações
de contas, aceitar ou impugnar, propor destituição de síndico ou de administrador, concordar
com orçamentos e obras, votar para as funções de síndico e outras. Pelo Outorgante, me foi
dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se
acha redigida. Assim o disse do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que,
depois de lida e achada em tudo conforme, outorgou, aceita e asslna, O presente ato não está
sujeito à presença de testemunhas instrumentárias, conforme autoriza o item 11.2.18 do Código
de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Eu, (a.) MAURO ROCHA, Escrevente -
Portaria 004/07, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Custas: (VRC
384,57). Quedas do Iguaçu-PR, 29 de julho de 2009 .. (aa.) VALDECIR DE FREITAS,
Outorgante.. MAURO ROCHA, Escrevente - Portaria 004/07. Trasladada por
CERTIDÃO, era o que se continha em referido ato, está tudo conforme ao seu próprio
original. Eu, MAURO ROCHA - Escrevente - Portaria 004/07, que a fiz extrair, conferi,
subscrevo, dou fé e assino a presente.

/'

, 18 de novembro de 2009.

TAS LIONATODE NOTAS
::;PROTESTO DE TITULOS

Rua Juazeiro, 1530
Centro - CEP 85460-000

;.,9ued ::::::::::;i~=;"~=~~~~~g::::;,::



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

Rua das Palmeiras, 1254 - FONE/FAX (Oxx46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO N° 002/2018

MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala de
licitações da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, fizeram-se presentes
o Pregoeiro e a respectiva Equipe de Apoio, abaixo assinados, nomeados pela Portaria nº 002,
de 25 de Janeiro de 2018, onde foi instalada a sessão de reabertura da etapa de lances e
julgamento da licitação em epígrafe, autorizada pelo Sr. Presidente.
As empresas que estão participando da presente licitação e apresentaram documentação de
identificação/credenciamento, são as seguintes:

EMPRESA REPRESENTANTE
ELISABETEWRZESINSKI EPP Willian Wrzesinski

RG nO9.441.174-2 - SESP/PR

A empresa ELISABETE WRZESINSKI EPP foi à única participante da licitação.

Após credenciamento por parte da representante o Sr. Pregoeiro informou aos presentes as
regras da licitação e seguiu com a abertura do envelope contendo a proposta de preço.

Após abertura do envelope proposta de preço foi passado para todos os representantes das
empresas presentes a oporem a assinatura na proposta.

Após analise das propostas apresentadas, os preços foram classificados por LOTE com valor
crescente e relacionados os menores preço conforme abaixo:

EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
ELISABETEWRZESINSKI EPP 17.280,00

EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
ELISABETEWRZESINSKI EPP 10.200,00

As empresas participarão da etapa de lances conforme lei nO10.520, art. 4°, inciso VIII e/ou
inciso IX. O Sr. Pregoeiro iniciou a fase de lances:

LOTE N° 01
EMPRESA LANCE EM R$

ELISABETEWRZESINSKI EPP 17.280,00

LOTE N° 02
EMPRESA LANCE EM R$

ELISABETEWRZESINSKI EPP 10.200,0Q._

Após tentativa de negociação com a proponente vencedora a mesma manteve seus preços.

r: . ~~~1- /
~c-r ::7"~~ ...
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

Rua das Palmeiras, 1254 - FONE/FAX (Oxx46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

Dado por satisfeito o Pregoeiro declarou vencedora a seguinte empresa, nos seguintes
LOTES:

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
1 ELISABETEWRZESINSKI EPP 17.280,00
2 ELISABETEWRZESINSKI EPP 10.200,00~

Resultado da Licitação:

1 - Empresa ELISABETE WRZESINSKI EPP foi vencedora da licitação para todos os lotes
conforme tabela acima, totalizando assim o valor de:

Valor total de gastos com a licitação: R$ 27.480,00 (Vinte e sete mil quatrocentos e oitenta
reais).

Dando seqüência à sessão foi aberto o envelope contendo documentação para habilitação da
proponente vencedora. Após verificação da conformidade da documentação com o edital, foi
passada para análise e rubrica dos participantes, sendo considerada regular.
Em seguida foi deixada livre a palavra para o representante com imediata intenção de recurso,
conforme a Lei nO 10.520, art. 4°, inciso XVIII. Não havendo manifestação por parte de
nenhum representante. Nada mais havendo para tratar, foi dada como encerrada a sessão e
assinada pelo sro. Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e representante da empresa
participante.

FABIO CACHOEIRA

APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

GILSON JOSE MARIA

WILLlAN WRZESINSK



"CAMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS,1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o
fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades de
pneus novos para uso e reposição junto aos veículos pertencentes à Câmara Municipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, torna-se público o resultado e adjudicação da licitação em epígrafe,
apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item:

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
1 ELISABETE WRZESINSKI EPP 17.280,00
2 ELISABETE WRZESINSKI EPP 10.200,00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 27.480,00 (vinte e sete mil quatrocentos e
oitenta reais).

Quedas do Iguaçu, 13 de Março de 2018.

~~fo~~
Pregoeiro
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO-REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018

OBJETO:A presente licitaçãotem por objetoa contrataçãode empresaspara prestação
deserviçosespecializadosemmecânicacomo fornecimentode peçasparaamanutenção
corretiva e preventiva da suspensão. injeção eletrOnica.sistemas de arrefecimento.
alinhamento.balanceamentoe cambagemdosveiculospertencentesa CamaraMunicipal
de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu.Estadodo Paraná.
Em cumprimento ao disposto no ert. 109, paragrafo 1 da Lei 6.666, de 21 de Junhode
1993. toma-se público o resultadoe adjudicaçãoda licitaçãoem epígrafe. apresentando
o(s) vencedor(es)pelo critériomenorpreçopor item:
LOTE EMPRESA VAl.OR TOTAl. LOTE RS

1 EUSAIIETE INRZESINSKl EPP 17.030,00

2 EUSAIIETE INRZESlNSKl EPP 17.030,00

3 ELISABETE INRZESlNSKI EPP 16.879.00

Valor total de gastos com a licitação:R$ 50.939,00(cinquentamil novecentos e trinta e
nove reais). - Quedasdo Iguaçu. 13deMarçode 2018.
APARECIDOPEREIRA.DOSSANTOS- Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018

Eu. ELEANDRO DA SILVA. Presidente da Camara Municipal de Quedas do Iguaçu.
Estado do Paraná. no uso de minhas atribuições legais. HOMOLOGOo resultado do
PregãoPresencialnO001/2018.o qualteve seu objetoadjudicadoa seguinteproponente:
LOTE EMPRESA VAl.OR TOTAL LOTE RS, ELISABETE WRZESINSKl EPP 17.030,00

2 ELISABETE WRZESINSKl EPP 17.030.00

3 EUSABETE WRZESINSKI EPP 16.879.00

Valor total de gastos com a licitação:R$ 50.939.00(cinquentamil novecentose trinta e
nove reais). - Quedasdo Iguaçu. 14Marçode 2016.
ELEANDRODASILVA- Presidentede Cllmara

AVISO DE RESULTADO EADJUDICAÇÃO - REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00212018

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o
fornecimento de fonna parcelada, em conformidade com a efetiva neoos5idades de
pneus novos para uso e reposiçãojunto aos velculos pertencentesà CâmaraMunicipal
de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu.Estadodo Paraná.
Em cumprimento ao disposto no ar!. 109. parágrafo 1 da Lei 8.666. de 21 de junho ele
1993. toma-se públicoo resultadoe adjudicaçãoda licitaçãoem epígrafe. apresentando
o(s) vencedor(es)pelo critériomenorpraçopor Item:

EMPRESA VALORTOTALLOTE R$
ELISABETE WIlZESINSKI EPP 17.280.00

ELISABETE WIlZESINSKI EPP 10.200.00

Valor total de gastoscoma licitação:R$27.480.00(vintee sete mil quatrocentose oitenta
reais). - Quedas do Iguaçu. 13de Marçode 2018.
APARECIDOPEREIRA.DOSSANTOS- Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO00212018

Eu. ELEANDRO DA SILVA. Presidente da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu.
Estado do Paraná. no uso de minhas atribuições legais. HOMOLOGOo resultado do
Prega<!Presencialn°00212018,o qual teve seuObjetoadjudicadoa seguinte proponente:

EMPRESA VALOR lOTAI. LOTE RS
EUSABETEWRZESNSKI epp 17.280,00
ELISABETE INRZESlNSKI EPP 10.200.00

Valor total de gastoscoma licitação:R$27.480.00(vintee setemilQuatrocentose oitenta
reais). - Quedasdo Iguaçu. 14Marçode 2018.
ELEANDRODASILVA- Prasidenteda Câmara

Matéria publicada no DIÁRIOOFICIALDOSMUNIClplOSDOSUDOESTEDO PARA.NAno diil15/03/2018.
A verificilção de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://amsop.dioems.com.br
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PARANÁ

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo n° 02/2018.
Pregão n° 002/2018
Modalidade: Pregão Presencial

1. RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade pregão
presencial, do tipo menor preço, em que o objeto se refere à contratação de empresa
para fornecer pneus novos, de forma parcelada, de acordo com a efetiva utilização
e necessidade de reposição, junto aos veículos pertencentes à Câmara Municipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná.

o procedimento adotado é o correto e atende aos mandamentos,
princípios e diretrizes da Lei n° 8.666/93. Desta forma, encontra-se o Processo
Licitatório aguardando este Parecer Jurídico para, após ser homologado,
adjudicado e expedida ordem para início dos trabalhos e assinatura do respectivo
Contrato Administrativo.

É a síntese do essencial.

2. DO MÉRITO

A fim de delimitar o objeto do presente parecer, imprescindível que
se realize, ao menos, uma sucinta digressão em relação ao ato administrativo de
homologação do processo licitatório.

Reza o artigo 43, VI, da Lei 8.666/93 que cabe à autoridade
competente deliberar quanto à homologação da licitação. Marçal Justen Filho, em
sua abalizada doutrina, ensina que:

A homologação envolve duas ordens de considerações, uma no plano da
legalidade, outra no plano da conveniência, e, didaticamente, passa a
explicar, in verbis: Preliminarmente, examinam-se os atos praticados para

~Marcos Vinicius Tombini Munaro
Advogado - OAB/PR 57.459
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verificar sua conformidade com a lei e o edital. Tratando-se de um juízo de
legalidade, a autoridade não dispõe de competência discricionária.
Verificando ter ocorrido nulidade, deverá adotar as providências
adequadas a eliminar o defeito. A autoridade superior não pode
substituirse à Comissão, praticando atos em nome próprio, substitutivos
daqueles viciados. A decretação da nulidade deverá ser proporcional à
natureza e à extensão do vício. Apurando vício na classificação das
propostas, a autoridade superior não poderá decretar a nulidade de toda
a licitação. Será reaberta a oportunidade para a Comissão efetivar nova
classificação. Concluindo pela validade dos atos integrantes do
procedimento licitatório, a autoridade superior efetivará juízo de
conveniência acerca da licitação. A extensão do juízo de conveniência
contido na homologação depende do conceito que se adote para
adjudicação [..·l· Se reconhecer a validade dos atos praticados e a
conveniência da licitação, a autoridade superior deverá homologar o
resultado. A homologação possui eficácia declaratória enquanto confirma
a validade de todos os atos praticados no curso da licitação. Possui eficácia
constitutiva enquanto proclama a conveniência da licitação e exaure a
competência discricionária sobre esse tema (Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos. 8a Ed. São Paulo: Dialética, 2000.
p.440).

Nomesmo sentido, Lucas Rocha Furtado assevera que:

A homologação corresponde à manifestação de concordância da
autoridade, competente para assinar o contrato, com os atos até então
praticados pela comissão. Essa concordância se refere a dois aspectos: à
legalidade dos atos praticados pela comissão e à conveniência de ser
mantida a licitação. (Curso de Licitações e Contratos Administrativos. 2a
Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 276).

Assim, cumpre destacar que o presente parecer visará ao exame da
conformidade dos atos praticados com a lei e o edital, levando-se em consideração,
caso constatada alguma irregularidade, a natureza e extensão do vício quando for
recomendada a homologação, o saneamento de algum ato, bem como a eventual
anulação do certame. Dessa forma, concluindo-se pela homologação do certame,

_~ombInI Uommo
Advoq"do - OABIPR57.459 2
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esse parecer restringir-se-á tão-somente ao plano da legalidade, cabendo à
autoridade competente deliberar acerca da conveniência da licitação.

Além do mais, no mérito não há muito o que se comentar. Em
apertada síntese, o processo licitatório ora analisado, encontra-se em perfeita
consonância com os mandamentos legais, estando apto a produzir seus efeitos
legais e jurídicos. Todo o procedimento fora conduzido observando integralmente a
legislação pertinente, conforme o mandamento da própria Constituição da
República.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, sou a favor da adjudicação e da homologação
deste processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, por inexistir
óbices jurídicos. Nesse ínterim, ressalto que o certame se encontra apto a produzir
seus legais efeitos, podendo ser adjudicado e homologado pela autoridade superior.

Porém, destaco que este esse parecer restringir-se-á tão-somente ao
plano da legalidade, cabendo à autoridade competente deliberar acerca da
conveniência. Assim, opino pela completa LEGALIDADE indicando pelo
prosseguimento do feito, com assinatura do contrato, adotando-se as cautelas e
procedimentos de praxe.

É o parecer jurídico, ora submetido à douta apreciação superior.

Quedas do Iguaçu/Pk, 14 de março de 2018.

Advogado - OAB/PR 57.459

(j/
MarcosVi~iciusTombiniMunam

AdvQgado - OABIPR 57.459
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018

Eu, ELEANDRO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o
resultado do Pregão Presencial nO002/2018, o qual teve seu objeto adjudicado a
seguinte proponente:

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE RS
1 ELISABETE WRZESINSKI EPP 17.280,00
2 ELISABETE WRZESINSKI EPP 10.200,00

Valor total de gastos com a licitação: RS 27.480,00 (vinte e sete mil quatrocentos e
oitenta reais).

Quedas do Iguaçu, 14 Março de 2018.
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO-REF,: PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018

OBJETO:A presente licitação tem por objeto a contrataçãode empresaspara prestação
deserviçosespecializadosemmecânicacomo fornecimentode peçasparaamanutenção
corretiva e preventiva da suspensão, injeção eletrônica, sistemas de arrefecimento,
alinhamento,balanceamentoe cambagemdos veículospertencentesaCâmaraMunícípal
de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná.
Em cumprimentoao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, torna-se público o resultadoe adjudicaçãoda licitaçãoem epígrafe,apresentando
0(5) vencedor(es)pelo critériomenorpreçopor item:
LOTE EMPRESA VALORTOTALLOTER$

1 ELISABETEWRZESINSKIEPP 17.030,00

2 ELISABETEWRZESINSKIEPP 17.030.00

3 ELISABETE WRZESINSKI EPP 16.879,00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 50.939,00 (cinquentamil novecentose trinta e
nove reais). - Quedasdo Iguaçu, 13de Marçode 2018.
APARECIDOPEREIRADOSSANTOS- Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018

Eu, ELEANDRO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGOo resultado do
PregãoPresencialn°001/2018,o qual teve seu objetoadjudicadoa seguinteproponente'
LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$

1 ELISABETEWRZESINSKIEPP 17.030.00

2 ELISABETEWRZESINSKIÓPP 17.030,00

3 ELISABETEWRZESINSKIEPP 16,879,00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 50.939,00 (cinquentamil novecentose trinta e
nove reais). - Quedasdo Iguaçu, 14Marçode 2018,
ELEANDRODASILVA- Presidenteda Câmara

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO - REF.:PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o
fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades de
pneus novos para uso e reposiçãojunto aos velculos pertencentesà Câmara Municipal
de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná.
Em cumprimentoao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, torna-se público o resultadoe adjudicaçãoda licitaçãoem epígrafe,apresentando
o(s) vencedor(es)pelo critériomenorpreçopor item:

EMPRESA VALOR TOTAL LOTE RS

ELISABETEWRZESINSKIEPP 17.280,00

ELISABETEWRZESINSKIEPP 10,200,00

Valortotal de gastoscoma licitação:R$27.480,00(vintee setemil quatrocentose oitenta
reais), - Quedasdo Iguaçu, 13de Marçode 2018,
APARECIDOPEREIRADOSSANTOS- Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018

Eu, ELEANDRO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGOo resultado do
PregãoPresencialnO002/2018,o qual teve seu objetoadjudicadoa seguinteproponente:

VALOR TOTAL LOTE RS

ELISABETEWRZESINSKIEPP 17.280,00

ELISABETEWRZESINSKIEPP 10.200,00

Valortotal de gastoscoma licitação:R$27,480,00(vintee setemil quatrocentose oitenta
reais), - Quedasdo Iguaçu, 14Marçode 2018,
ELEANDRODASILVA- Presidenteda Câmara

Cco262985
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CONTRATODE FORNECIMENTO

Contrato nO003/2018/CMVQI Pregão Presencial nO002/2018/CMVQI de 27/02/2018.

Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESDE QUEDAS
DO IGUAÇU, Estado do Paraná e a Empresa ELlZABETEWRZESINSKI.

CONTRATANTE: Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESDE QUEDAS DO
IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF
sob o nO 01.545.843/0001-36, com sede na Rua das Palmeiras, 1254, Cep.: 85.460-000,
Praça dos Três Poderes, Centro, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato
devidamente representado pelo seu Presidente em pleno exercício de seu mandato e funções,
o Sro Eleandro da Silva, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade sob Rg. nO
7.583.384-9/SSP-PR e do CPF/MF sob nO035.935.279-01, residente e domiciliado sito a Rua
Marapuama, 593, Cep: 85.460-000, Bairro Jardim Floresta, Município de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná, e

CONTRATADA: ELlZABETEWRZESINSKI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
05.075.281/0001, com sede na Av. Ipê, 2789, Sala, Cep: 85.460-000, Centro, Município de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato devidamente representada por seu
representante legal por Procuração, o srO Willian Wrzesinski, brasileiro, solteiro, maior,
capaz, empresário, portador da Cédula de Identidade sob Rg nO 9.441.174-2/SSP-PR e do
CPF/MF sob nO 060.878.679-96, residente e domiciliado na Av. Ipê, 2789, Cep: 85.460-000,
Centro, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, estando as partes sujeitas às
normas da Lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente
Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nO
002/2018/CMVQI, mediante as seguintes cláusulas e condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

o presente instrumento tem por objetivo O fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva
necessidades de pneus novos para uso e reposição junto aos veículos pertencentes a Câmara Municipal de
Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as condições contidas na proposta
apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I e demais documentos e condições
constantes e licitadas através do Pregão Presencial nO002/2018/CMVQI, sendo:

Item Qtde. Tipo Especificação does) Marca e Modelo Valor Valor Total do
nO Objeto(s) e/ou Procedência Unitário R$ Item R$

Pneu novo 185/65R14 -
Radial 4 Lonas, pneu com
padrão de qualidade igual
e/ou similar a Pirelli, Pneu novo FATE
Goodyear, Firestone ou 185/65R14 Radial 4

1 48 Unido Michelin, devendo o Lonas 88H TL AR-
360,00 17.280,00

mesmo possuir selo de 360 SENTIVA
aprovação do INMETRO,
para uso junto aos veículos
Ford Fiesta, Placa ASS-
8154 e AYZ-1524.
Pneu novo 195/65R15 -
Radial 4 Lonas, pneu com
padrão de qualidade igual Pneu novo FATE

2 24 Unido e/ou similar a Pirelli, 195/65R15 Radial 4 425,00 10.200,00
Goodyear, Firestone ou Lonas 91H TL AR-
Michelin, devendo o 380 SENTIVA
mesmo possuir selo de

r...... aprovação do lNMETRO

l( ./A



para uso junto ao veículo
Chevrolet Cobalt, Placa
BBT-9194.

Parágrafo Primeiro - Somente serão aceitos produtos novos, ou seja, pneus novos e devidamente certificados
pelo INMETRO.

Parágrafo Segundo - O(s) objeto(s) constante(s) no(s) itens nO01 e 02, serão entregues montados, sendo que
a montagem será realizada no seguinte endereco: AV. IPÊ, 2789, Centro, Município de Quedas do Iguacu, Estado
do Paraná, local este indicado pela CONTRATADA,

Parágrafo Terceiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser de boa qualidade, o(s) que não atenderem a esta exigência
serão devolvidos a CONTRATADA para que providencie imediatamente a substituição, sem que haja quaisquer
custas ou despesas para CONTRATANTEdecorrente deste procedimento.

Parágrafo Quarto - As quantidades constantes no presente anexo, são estimativas, não sendo obrigada a
CONTRATANTEà efetuar a aquisição (retirada) total dos mesmos.

cLÁUSULA SEGUNDA.

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em todos
os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO 002/2018/CMVQI, juntamente
com seus anexos, documentação e a proposta apresentada pela CONTRATADA.

cLÁUSULA TERCEIRA- DO PREÇOEREAJUSTE.

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância global de R$ 27.480,00 (vinte e sete mil,
quatrocentos e oitenta reais), a preços fixos e sem reajuste, pelo fornecimento do(s) objeto(s) ora
contratados, conforme estabelecidos na Cláusula Primeira, licitado de acordo com a proposta apresentada pela
CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro - No valor acima, estão contemplados, todos os custos necessários para o atendimento
do(s) objeto(s) desta licitação, bem como todos os custos e impostos diretos e indiretos, tributos incidentes,
encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, peças, materiais, mão de obra,
equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus, motoristas, seguros, deslocamentos de pessoal, fretes,
entregas, prestação de serviços, assistência técnica, garantias e quaisquer outros que venham a incidir sobre o(s)
objeto(s) contratado(s), cabendo-lhe, ainda, a inteira responsabilidade (civil e penal), por quaisquer acidentes de
que possam vir a ser vítimas dos seus empregados quando em serviço, bem como por quaisquer danos ou
prejuízos porventura causados a terceiros e à CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - Durante a vlqência do presente termo, os valores permanecerão fixos e sem reajuste.

cLÁUSULA QUARTA- DASCONDIÇÕESDEPAGAMENTO.

O(s) pagamento(s) serMão) efetuado(s) em até o 05 (Cinco) dias úteis, em conformidade com as quantidades
solicitadas e devidamente entregues, a ser(em) efetuado(s) através de depósito bancário em conta corrente em
nome do CONTRATADA,mediante o fornecimento e a apresentacão correta da(s) Nota(s) FiscalCis),em nome da
CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORESDE OUEDASDO IGUACU, CNPl/MF nO 01.545.843/0001-36,
bem como da comprovação de que a empresa está regular perante o FGTS, INSS e Tributos Municipais,
apresentando as respectivas Certidões de Regularidade junto com a referida Nota Fiscal.

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da respectiva fatura, nota fiscal de
venda do(s) objeto(s) contratado(s).

Parágrafo Segundo - A fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADAao CONTRATANTE,em 01 (uma)via,de~dament)? nos~US~_S :rma;;egaiS.
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CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

ParágrafO Terceiro - Nenhum pagamento efetuado pela CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das
responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará na
aprovação definitiva do recebimento does) objeto(s) contratado.

Parágrafo Quarto - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede da CONTRATANTE, no endereço
descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.

Parágrafo Quinto - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente na Sede da CONTRATANTE, o
pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

As despesas decorrentes da presente contratação, correrão a conta de recursos financeiros provenientes do
Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e serão
empenhadas e pagas através da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVOMUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 0050.

cLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE RETIRADA, FORNECIMENTO E DE ENTREGA.

A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades da Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, iniciando seu fornecimento à contar do 1°
(primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.

Parágrafo Primeiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 02 (dois) dias
corridos, contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela Câmara Municipal de
Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, sem
que haja qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.

Parágrafo Segundo - O(s) objeto(s) constante(s) no(s) itens nO 01 e 02, obrigatoriamente deverão ser
entregues montados, pela empresa CONTRATADA.

Parágrafo Terceiro - O(s) objeto(s) quando solicitado(s), deverão ser entregues junto à Câmara Municipal de
Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito á Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três Poderes,
Centro, local este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s), marca(s), modelo(s) e demais especificações
does) objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal de Vereadores, o direito de recusar o(s) objeto(s)
em desacordo com o pedido.

Parágrafo Quarto - O prazo de entrega does) objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, §
1° e 20, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

O presente contrato rege-se pelos preceitos do direito público, aplicando-se, subsidiariamente os princípios gerais
dos contratos e as disposições de direito privado, contidos na Lei Federal nO8.666 de 21 de junho de 1993.

São obrigações da CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais a efetiva entrega

does) objeto(s) deste contrato;
Efetuar a transição does) pagamento(s) à CONTRATADA;
Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais, quando for o caso;
p~mações e os.. eSclareCime~~osque venham a ser solidtados pela CONTRATADA.

~ .':

b)
c)
d)



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
cNPJ/M }': 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

São obrigações da CONTRATADA:
a) Entregar o(s) objeto(s) do presente contrato dentro dos prazos, respeitadas as quantidades solicitadas e

espedflcações contidas no Pregão Presencial nO 002/2018/CMVQI e no presente Contrato;
b) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e

indiretamente, sobre o fornecimento does) objeto(s) oferecido(s);
c) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerentes ao(s)

objeto(s) da contratação;
d) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.
e) Não ceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressa do CONTRATANTE.

cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA sujeltar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da Lei Federal
nO8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:
a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de entrega,
ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato, não espedflcada na alínea "a" acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a dito termo,
conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas;
d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito, vício do
item rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que se seguirem à
data da comunicação formal da rejeição ou defeito.
e) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a licitante que,
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e
das demais cominações legais.

cLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

o presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados nos Arts. 77 e 78, da Lei
Federal nO8.666/93.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão
administrativa prevista no Art. 77, da Lei Federal nO8.666/93.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial, a CONTRATANTE, garantida a defesa prévia, poderá
aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no Art. 87, Inciso I e II, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e
multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

o presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nO8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores, na Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda que
não explicita /!
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cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

o presente termo contratual terá vigência até 31/12/2018, iniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao
de sua assinatura.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, pela
CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no Art. 61, § único, da Lei Federal nO8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nO8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E DO FORO.

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual
teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel
cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um
representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste
referido foro.

Quedas do Iguaçu, 19 de março de 2018.

Testemunhas:
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
CONTRATO N°: 00212018

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:ElisabeteWrzesinski
OBJETO:O presenteinstrumentotemporobjetivoa prestaçãodeserviçosespecializados
em mecânicacom o fomecimentode peças paraa manutençãocorretivae preventivada
suspensão, injeção eletrônica, sistemas de arrefecimento,alinhamento,balanceamento
e cambagem dos veículos pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as condições contidas
na proposta apresentada pela CONTRATADA,no Termo de Referência - ANEXO I e
demais documentose condiçõesconstantese licitadasatravés do Pregão PresencialnO
001/2018/CMVQI.
LOTES:01, 02 e 03
VALORGLOBAL: R$50,939,00(cinquentamil novecentose trinta e nove reais),
VIGÊNCIA: 31/12/2018
DATAASSINATURA:19/03/2018

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
CONTRATO N°: 003/2018

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:ElisabeteWrzesinski
OBJETO:O presenteinstrumentotemporobjetivoO fomecimentode formaparcelada,em
conformidadecoma efetivanecessidadesde pneusnovospara usoe reposiçãojunto aos
veiculos pertencentesa CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estado
do Paraná, em conformidadecom as condições contidas na propostaapresentada pela
CONTRATADA,no Termode Referência- ANEXO I e demais documentose condições
constantese licitadasatravésdo PregãoPresencialn?002/2018/CMVQI.
LOTES:01 e 02
VALORGLOBAL:R$ 27.480,00(vintee sete mil quatrocentose oitenta reais).
VIGÊNCIA:31/12/2018
DATAASSINATURA:19/03/2018

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
CONTRATO N°: 004/2018

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:BuscadeServiçosde Provedorde InternetLIda
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de
desenvolvimento, hospedageme manutençãodo website sob dominio www.camaraqi.
pr.gov.br, pertencente ao Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em
conformidadecom as condiçõese especificaçõescontidasna propostaapresentadapela
CONTRATADA,no Termode Referência- ANEXO I e demais documentosconstantese
licitadosatravésdo PregãoPresencialnO012/2017.
LOTES:01
VALORGLOBAL:R$ 7.980,00(setemil novecentose oitenta reais).
VIGtNCIA: 19/03/2019
DATAASSINATURA:20/03/2018

Cod263655

Matéria publicada no DIÁRIOOFICIALDOSMUNiCíPIOSDOSUDOESTEDO PARANÁno dia 21/03/2018.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://amsop.dioems.com.br
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CONTRATANTE:CAmaraMunicipelde Quedas00 Iguaçu
CONTRATAOA: Elisabete Wn::eslnskl
OBJETQ: O presente in.trumento tem por I)bietivoa prestaçlo de &el'Viços especializados
em mecAnlca com o forneclmento de peça.pata 8 manutençAo corretiva fi preventiva da
suspens30, injeçAo eletrOnica. aistemas de arrefecimento. alinhamento. balanceamento e
cambagem dos V\I!I1c:uIos pert~l'ncenle8" Gamara Municipal de Vereadores de oceees do
'guaçu. Eatado do Paranê. em conformidade com as condlçOes contidas n8 proposta
apresentada pela CONTRATADA, no Termo de R... "nc" - ANEXO I e demais
documentos e concHçOesconstantes e liCItadas através do Preglo P,..encla' "0
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VALOR GLOBAL: RS 50.939,00 (cinQuenta mil novecentos e trinta e nove reais)
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I DECRETO N·~1W6I2018

ME

OBJETO: FiCa prorrogado o prazo de vigência do ccoueto ele PrestaçAo de Serviços, por
mais 12 (doze) meses, contados a partir de 20 de março de 2018, encerrenoo-se em 19
de março de 2019, em conformidade com as especificaÇÕes constantes na proposta e
ceractenencee técnicas apresentadas pela CONTRATADA Termo de ReferênCia -

EXO I • demais exig6~s constantes do edital do pregAo Presencial na00412017
Paragraro único - Em deCOrr~nda da Pforrngaç~ o valOr total do contrato pasSlJ a ser de
RS 249.999,84 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e
OItenta e quatro centavos).

DECReTA AssoclAÇAo IN'rDMUNICIPAL Da8AàDI: DOCINnlo0Is'rI: DO PAltANÁ - ASSISCOP
CNPJ H.·01322."13.IDOO1-18

RuA DIOOOPIMI'O,1320-1' AND.u-CD',15301-290-ÇDmlo- Potnt(42)36351118
LALUrtJaLU DO SUL - PA.ar\H4..
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EXTRATOPARAPUBLlCAÇAO
DISPENSAN.·OIIlJASSISCOP

CONTRATON'Ol-'8
Objeto: AQUISiÇÃO DE MATERIAL GRAFICO VISANDO ATENDER A
DEMANDA DO CONSORCIO E AINDA O PROGRAMA COMSUS.
CONTRATANTF.: ASSOCIAÇÃO INTF.RMlINICIPAL DF.s,,(lnF. no Cf:NTNO I
OEST~ 00 PARANÁ_ASSISCOP, CNPJ n.~ 02.322.4IJ/0001-18. com endereço a Rua
Diogo Pinto, n· 1320. Centro. Lalllnjeiras do Sul· PR. ne~te ato representada pela
Presidente da ASSISCOP Sr. MARINEZ BAl.DIN CaOTII.. .
CONTRATADA: GRAFl('A MARINER LTDA , Insenta no CNI'JIMF
n~.7b.480,04S!OOOl-72 representada neSIC ato por NANCI TERF:ZINIIA JANSEN
RICHARDI. portadora do R.G nO 1.026.077-9 SESPIPR e CNl'f/MF N". 644,169.929-
04
VAI.OR TOTAL: RS 7.520,00 (sete mil quinhentos e vinte reais)
DATA DEASSINATURA:12 de mIIrçode 2018
VIGENCIA:31 dezembro de 2018,
FORO: Comarca de Laranjeiras do Sul- Paraná

Anderson Ferreira de CPF 676.04S.R79-68 toma público que irá requerer à Secretaria Municipal do
Meio Ambiente de GuarapuavaIPR, a Licença Simplificada para desmembramento urbano:) ser
implantada na na Travessa Euralina, s/n, Quadra CTU 407, Lote CTU 338. Santa Cruz.
Guarapuava/PR.
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EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO N": 00312018

CONTRATANTE: CamaraMunicipal de Quedas do Iguaçu

CONTRATADA: Elisabete Wrzesinski

OBJETO: O presente instrumento tem por objetlVO O fornecimento de forma parcelada.
em conformidade com a efetiv8 necessidades de pneus novos para uso e reposição Junto
aos veicules pertencentes a càmera MuniCipal de Vereadores de Ouedas do Iguaçu.
Estado do Param', em conformidade com as condiçOes contidas na proposta apresentada
pela CONTRATADA. no Termo de Referência - ANEXO I e demais documentos e
ccoccões constantes e liCitadas através do Preglo Presenciai na002l201I1CMVQI

LOTES: 01 e 02

VALOR GLOBAL R$ 27.460,00 (vinte e sele mil quanocentoe e Oitenta reais)

VIGÊNCIA: 31/1212018

DATA ASSINATURA: 1910312018

~
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EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO N": 00412018

CONTRATANTE: GAmara MuniCipalde cceoee do Iguaçu
CONTRATADA: Buscade SENviçosde Provedor de Internet uce
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de
desenvolvimento. hOspedagem e manutençao do website sob domínio
~br:. pertencente ao Municlpio de Quedas do Iguaçu. Estado do
Paraná, em conformidade com as condições e especificaçOes contIdas na proposla
apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Refertncta - ANEXO I e demais

I
cIocumentos constantes e !;cilados através do Preglo Presenciai n° 01212017,

LOTES: 01

VALOR GLOBAL R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais)

I
VIG~NCIA: 1910312019

DATA ASSINATURA: 2010312018

AmC1AçAoIHr!IMUNI<lPAL DI SAm 00 C!NTRoO!m00 PARANÁ- ASSISCOP
CNPJN.'02.322.41l1OO>l-18

RUADIoGOPooo.l320-1"ANDAI-Q:p. 8530I·290-COOlo-Fom: (42)36351188
I.ARAIIJIIW DOSUl - PAIANA.

DISPF.NSA DE L'CITAÇÃO ,'. 01/2018
RATIFICAÇÃO F. AOJl10lfAÇÁO

A Presidente do ASSISCOP, Estado do Paraná. no uso de suas atf1blliç0~5
legais e com base nos memorandos, justificativas e parecer Jurídlc(I, i:lnex()~,
ratifica o processo de Dispensa de Licllação n" OI120 t X, CUJO Ilhp.:l0 l' a
AQUISiÇÃODEMATERIALGRAFlCOVISANDOATfNDt:RADEMANDA110I
CONSORCIOE AINDAO PROGRAMACOMSUSe ad,udICa " oh,elO , :
empresaGRAFlCAMARINERLTDA.inseri'.noCNPJ n~'76480.04j/OOOI·72. 'I

com ...alor talai de RS 7 520,00 (sete mil quinhentos e \'inle reais)
Laranjeiras do Sul. 16 de março de 2018

MARINt:1. BALDIN CROTTI
PRES,"ENI[110 ASSISCOP

L j

prefeitura onunicipa/ de "[ri, !Borro, do paraná
ESTADO 00 PARANÁ

AVISODE LICITAÇÃO
PREGÃOPRESENCIALN° 1712018

PROCESSOADMINISTRATIVON°19/2018

o MUNiCíPIODETRÊS BARRAS DO PARANÁ, torna público que fará realizar,às
09 horas do dia 04 de abril de 2018, na Sala de Reuniõesdo PaçoMunicipal,na
Avenida Brasil, nO 245, centro, em Três Barras do Paraná/Pr, PREGÃO
PRESENCIAL,sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo menor preço,
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA REALIZAR REFORMAS (RECAPAGENS) E CONSERTOS
(VULCANIZAÇÃO) DE PNEUS DE VEíCULOS E EQUIPAMENTOS DA
ADMINISTRAÇÃOPÚBLICAMUNICIPAL.

A íntegra do instrumento convocatório e seus respectivos modelos, adendos e
anexos, poderá ser examinadano endereçoacima indicado, no horário comercial,
também poderá ser obtido através do site www.tresbarras.pr.gov.br.ou solicitada
através do e-mail licitacão@tresbarras.pr.gov.br.Informaçõesadicionais,dúvidas e
pedidosde esclarecimentosdeverão se encaminhadosà Comissãode Licitaçãono
endereçoou e-mailacimamencionados- Telefone(45) 3235-1212.

PUBLIQUE-SE,

Três Barrasdo Paraná/Pr,19de marçode 2018.

HÉLIOKUERTENBRUNING
PrefeitoMunicipal

o MUNiCíPIODE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, Estado do Paraná,torna públiCO
que fará realizar,as 09 horas do dia 06 de abril de 2018, na Sala de Reuniõesdo
Paço Municipal, na Avenida Brasil, nO245, centro, em Três Barras do Paraná/Pr,
TOMADA DE PREÇOS,sob o regime de empreitadapor preço global, tipo menor
preço,objetivandoa CONTRATAÇÃODE EMPRESAPARA EFETUARREFORMA
DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALZIADA EM SAÚDE (REFORMA DO
HOSPITAL MUNICIPAL, COMPREENDENDO TROCA DE PISO, PINTURA,
TROCA DE ESQUADRIASE ADEQUAÇÃO DA DISPOSIÇAODOS COMODOS
INTERNOS),DE ACORDO COM PROJETOS DE ARQUITETURA,MEMORIAIS
DESCRITIVOSE CONDIÇOESESTABELECIDASNO CONTRATODE REPASSE
N°825851/2015/MS/CAIXAE NOEDITAL.

A íntegra do instrumento convocatório e seus respectivos modelos, adendos e
anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial,
ser obtido através do site www.tresbarras.pr.gov.br.ou solicitadaalravés do e-mail
licitacão@tresbarras.pr.gov.br.Informações adicionais, dúvidas e pedidos de
esclarecimentosdeverãose encaminhadosa Comissãode Licitaçãono endereçoou
e-mailacimamencionados- Telefone (45) 3235-1212.

J]nfeitu.a cJnunicipa/ dI! '"C.is !Ba«as do J]aeand
ESTACODOPARANA

AVISODE LICITAÇÃO
TOMADADEPREÇOSN°02/2018

PROCESSOADMINISTRATIVON°21/2018

P U B L I QUE - S E.

Três Barrasdo Paraná/Pr,20 de marçode 2018.

HÉLIOKUERTENBRUNING
PrefeitoMunicipal
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