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

Rua das Palmeiras, 1254 - FONEIFAX (Oxx46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO N° 004/2019

MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove quatorze horas,
na sala de licitações da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, fizeram
se presentes o Pregoeiro e um membro da respectiva Equipe de Apoio, abaixo assinados,
nomeados pelas Portarias nº 002, de 10 de janeiro de 2019 e nO012, de 05 de julho de 2019,
onde foi instalada a sessão de abertura 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
VALE DO IGUAÇU VEicUlOS lTDA Claudecir Coterli
CNPJ: 78.912.656/0001-78 RG nO4.082.389-1- SESP/PR

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$
VALE DO IGUA U VEICUlOS lTDA 77.990,00

A empresa VALE DO IGUAÇUVEíCULOS lTDA foi a única participante da licitação.

Após tentativa de negociação com a proponente vencedora a mesma MANTEVE seu preço.

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

EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
VALE DO IGUA U VEICUlOS lTDA 77.990,00

Resultado da Licitação:

1 - Empresa VALE DO IGUAÇU VEíCULOS lTDA foi vencedora da licitação para todos os
lotes conforme tabela acima, totalizando assim o valor de:

Valor total de gastos com a licitação: R$ 77.990,00 (setenta sete mil, novecentos e
noventa reais).
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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.

FRANCIELI DISNER

FABIO CACHOEIRA

CLAUDECIR COTERLI
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AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
, I

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo Automotor SEOAN, zero quilômetro, Flex,
Potência mínima 98CV Gasolina e 106CV Álcool, e demais itens constantes no Anexo I
- Termo de Referência, parte integrante deste edital, para uso da Câmara Municipal 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:

01
EMPRESA VALOR TOTAL LOTE RSLOTE

VALE DO IGUA UVEICULOS LTOA 77.990,00

Valor total de gastos com a licitação: RS77.990,00 (setenta e sete mil, novecentos e
noventa reais).

Quedas do Iguaçu, 19 de dezembro de 2019.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019

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 nO004/2019, o qual teve seu objeto adjudicado a
seguinte proponente:

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$ i

01 VALE DO IGUAÇU VEJCULOS LTOA 77.990,00 I

Valor total de gastos com a licitação: R$ 77.990,00 (setenta e sete mil, novecentos e
noventa reais).

Quedas do Iguaçu, 20 de dezembro de 2019.



Diário Oficial Eletrônico do Município de

Quedas do Iguaçu
Segunda-Feira,23deDezembrode2019 Leinº 844/2012 de28deFevereirod

LEGISLATIVO

LICITAÇÕES
AVISODE LICITAÇÃO-TOMADADE PREÇOSTÉCNICAE PREÇON°001/2019/CMQI

OBJETO:Contrataçãode empresaespecializada(Universidadeou FaculdadePúblicaou
Privadade EnsinoSuperior), para prestaçãode serviços técnicosvisandoà organização
e realizaçãode concurso público para provimentode vagas e cadastro de reserva para
cargos públicos do Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu
Estadodo Paraná.
DatadeAberturada Licitação:28 de janeiro de 2020, às 09:00 horas.
ValorMáximo:conformeedital.
Nãoserá cobradanenhumataxa para fornecimentodo Edital.
Os interessadospoderãoobter o edital na integra junto ao Departamentode Licitações
da Câmara Municipal e no endereço eletrônico: www.camaraqi.pr.gov.br.Entretanto,a
participaçãono certamedependerádo atendimentoaos requisitoslegais inerentesa esta
modalidadede licitação.Maiores informaçõesatravés dos telefones: (46) 3532-1172ou
(46) 3532-4980,nos dias úteis, das 08:00 às 11:30 e das 13:30às 17:30horas.
Quedasdo Iguaçu/PR,em 19de dezembrode 2019.
FRANCIELIDISNER-Presidenteda Comissãode Licitação

Cod31S4í5

AVISODE RESULTADOEADJUDICAÇÃO-REF.:PREGÃOPRESENCIALN°004/2019

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo Automotor SEDAN. zero quilómetro, Flex,
Potênciaminima 98CV Gasolina e 106CVAlcool, e demais itens constantes no Anexo
I _ Termode Referência,parte integrantedeste edital, para uso da CâmaraMunicipalde
Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná.
Em cumprimentoao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, torna-se públicoo resultadoe adjudicaçãoda licitaçãoem epigrafe, apresentando
o(s) vencedor(es)pelo critériomenorpreço por item:

EMPRESA VAlOR TOTALLOTER$

VALEDO lGUAÇUVEíCULOSLTDA 77.990,00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 77.990,00 (setenta e sete mil, novecentose
noventareais).
Quedasdo Iguaçu, 19de dezembrode 2019.
FRANCIELIDISNER-Pregoeira

AVISODERESULTADOEADJUDICAÇÃO-REF.:PREGÃOPRESENCIALN°005/2019

OBJETO:Aquisiçãode Cadeiras tipo longarina para o Plenário da Cãrnara Municipale
Cadeirasde Escritóriotipo Presidente,para uso na câmara Municipalde 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 públicoo resultadoe adjudicaçãoda licitaçãoem epigrafe, apresentando
o(s) vencedor(es)pelo critériomenorpreço por item:
LOTE EMPRESA

VALOR TOTAL LOTE RS

01 WAM LlCITAÇOES lTDA EPP 11.799,00

02 PATRICIAOEMORAESHINZ- ME 24.878,00

03 JHONATANBAGATOUEPP 6.681,00

04 CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS lTDA ME 30.005.00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 73.363,00 (setenta e três mil, trezentos e
sessentae três reais),
Quedasdo Iguaçu, 19de dezembrode 2019.
FRANCIELIDISNER-Pregoeira

TERMODEHOMOLOGAÇÃO-PREGÃOPRESENCIALN°004/2019
Cod319.1.66

Eu, ELEANDRO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGOo resultado do
PregãoPresencialnO004/2019,o qual teve seu objetoadjudicadoa seguinteproponente:

VALOR TOTAL lOTE RS

VALE DO IGUAÇU VEiCUlaS lTDA 77.990,00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 77.990,00 (setenta e sete mil, novecentose
noventa reais).
Quedasdo Iguaçu,20 de dezembrode 2019.
ELEANDRODASILVA-Presidenteda Câmara
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TERMODE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃOPRESENCIALN° 005/2019

Eu, ELEANDRO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do Iguaç~
Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGOo resultado -cI!
PregãoPresencialnO005/2019,o qual teve seuobjeto adjudicadoa seguinteproponente
LOTE EMPRESA

VALORTOTALLOTER$

01 WAM LICITAÇÕES lTDA EPP 11.799,00

02 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 24.878,00 1
03 JHONATAN BAGATOLl EPP 6.681,00 I
04 CENTRO OESTE COM!:.RCIO DE MÓVEIS E EOUIPAMENTOS LTDA ME 30.005.00 1
Valor total de gastos com a licitação: R$ 73.363,00 (setenta e três mil, trezentos e
sessentae três reais),
Quedasdo Iguaçu,20 de dezembrode 2019.
ELEANDRODASILVA-Presidenteda Câmara

Diário OfiCiai Assinado EletroniCamentecom CertifICadoPadlflo
ICP-Brasil. O Municipio de Quedasdo Iguaçu- Paraná - CNPJI
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CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO007/2019 Pregão Presencial nO004/2019 de 04112/2019

Contrato de Fornecimento que entre si celebram a Câmara Municipal de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e a Empresa Vale do Iguaçu
Veículos Ltda.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do
Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF
sob n" 01.545.843/0001-36, com sede à Rua Palmeiras, 1254, centro,
Cep: 85.460-000, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
neste ato devidamente representado por seu Presidente, em pleno
exercício de seu mandato e funções, o Sr? Eleandro da Silva, brasileiro,
portador da Cédula de Identidade Rg. n° 7.583.384-9/SSP-PR e do
CPF/MF sob n° 035.935.279-01, residente e domiciliado neste Município
de Quedas do Iguaçu. Estado do Paraná: e,

CONTRATADA: VALE DO IGUAÇU VEíCULOS LTDA. pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 78.912.656/0001-78, com sede na
Av. Presidente Kennedy, 120. Centro Sul, Cep: 85.660-000, Município de
Dois Vizinhos, Estado do Paraná, neste ato devidamente representada
por seu representante legal, Claudecir Coterli, brasileiro, portador da
Cédula de Identidade sob Rg n° 4.082.389-1 - SSP/PR. e do CPF/MF
sob n? 513.225019-04, residente e domiciliado na Av. Salgado Filho. n?
854, Centro Sul Cep: 85.660-000, Município de Dois Vizinhos. Estado do
Paraná, estando as partes sujeitas ás normas da Lei n° 8.666/93 e suas
alterações subseqüentes, ajustam o presente Contrato de Fornecimento
em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão Presencial n°
004/2019. mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente instrumento tem por objeto a aquisição de 01 (um) veículo Automotor
SEDAN. zero quilómetro. Flex, Potência mínima 98CV Gasolina e 106CV Álcool, e
demais itens constantes no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante deste
edital, em conformidade com as especificações constantes na proposta de preços
apresentada pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Edital de Pregão
Presencial n° 004/2019 e seus anexos, sendo:

Item
01

Discrirni~_é\çª<?~<?ºl>jf}!<? ~ _.. \.I_é\.l<?r._'3$
Veiculo Automotor zero quilômetro, Sedan, 'I' 77.990,00
com as seguintes características mínimas: I

GM/CHEVROLET ONIX PLUS 1.0 TURBO '
- Flex;
_Potência mínima 116 CV Gasolina e Álcool;
- Alarme anti-furto;

.. __ _ •.... 1 -
---- ~._------_'

!,
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~-.--,-""--- .----- r--------- . .: _6 Airbags (frontais. laterais e de cortina):
- Ar Condicionado:
- Lanterna de Neblina:
_ Sistema de freios ABS e sistema de
distribuição de frenagem;
_ Abertura de porta-malas por controle remoto
na chave e botão no interior do veiculo;
_Direção Elétrica progressiva;
_ Trava elétrica nas portas com acionamento
na chave:
_ Vidro elétrico nas portas dianteiras e
traseiras;
_Desernbaçador elétrico de vidro traseiro;
_Sensor de estacionamento traseiro;
_Sensor de Estacionamento traseiro.
- Porta objetos;
_ Chevrolet MyLink. com tela de LCD sensível
ao toque de "7", integração com smartphones
através do Android Auto e Apple CarPlay,
Rádio AM/FM, Função Audio Streaming,
Bluetooth para até 2 celulares
simultaneamente e entrada USB;
_Rádio AM/FM, entradas de USB e Aux-in;
_Sistema de informação e navegação - GPS;
_ Computador de bordo com informações I
como: Conta-giros analógico, velocímetro!
digital, hodômetro total e parcial, tempo de I
vi9_g~~consuf!1o_!l1édio ~()utros_:__ -----' ...__ ..__ --'

Parágrafo Único _ Integram e completam o presente termo contratual, para todos os
fins de direito, obrigando ás partes em todos os seus termos, as condições expressas
no Edital de Pregão Presencial n° 004/2019, juntamente com seus anexos,
documentação e a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA, PRAZO e LOCAL DE ENTREGA

o objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo 05 (cinco) dias, após
solicitação junto a Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, para conferência e
recebimento por profissional habilitado desta municipalidade se estiverem de plena
conformidade com as especificações constantes do presente edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de R$ 77.990,00 (setenta e
sete mil, novecentos e noventa reais), pelo fornecimento do objeto constante na
Cláusula Primeira, licitado de acordo com a proposta apresentada pela
CONTRATADA.

\
I

~~.' \\.''. ""~

~/

, '-, ,'"'
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Parágrafo Único - No valor acima, estão incluídos todas as despesas com
frete/transporte/entrega, mão-de-obra para carga e descarga. seguros. encargos
sociais. tributos. equipamentos e/ou contribuições e quaisquer outros encargos
indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDiÇÕES DE PAGAMENTO

o pagamento será realizado através de depósito em conta bancária em nome da
contratada e dar-se-a até o 5° (quinto) dia útil. mediante emissão da nota fiscal
correspondente, em nome da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, e que esteja à mesma acompanhada das CND's do FGTS e INSS em plena
validade na data de emissão.

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação da
respectiva fatura. nota fiscal do objeto contratado.

Parágrafo Segundo - As faturas deverão ser apresentadas 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 responsabilidades assumidas na forma deste contrato,
independente de sua natureza

Parágrafo Quarto - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao
CONTRATANTE, o pagamento será sustado até que as providências pertinentes
tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA. para o saneamento da
irregularidade.

Parágrafo Quinto _ As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede da
CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário

de expediente.

Parágrafo Sexto _Caso na data prevista para pagamento não haja expediente na Sede
da CONTRATANTE, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subseqüente a

esta.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO

I
As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão a conta de
recursos financeiros provenientes do orçamento da Câmara Municipal de Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná e correrá por conta da seguinte Classificação Funcional

Programática:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL
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Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente.
Fonte: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Conta de despesa: 00110

CLÁUSULA SEXTA - DA RETIRADA, PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E VIGÊNCIA.

O(s) objeto(s) ora contratado(s) devera(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 05
(Cinco) dias corridos, contados a partir da assinatura do termo contratual, rigorosamente
de acordo com o ofertado na proposta pelo CONTRATADO.

Parágrafo Primeiro - O prazo de entrega poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no
art. 57, § 1° e 2°, da Lei nO8.666, de 21.06.1993.

Parágrafo Segundo - O(s) objeto(s) do presente contrato, deverá(ão) ser entregue(s)
na Câmara Municipal de Vereadores. Centro de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
onde será verificado a marca. modelo e demais especificação(ões) dots) produto(s)
ofertado(s), reservando-se a Câmara o direito de recusar o(s) produto(s) em desacordo

com o pedido

Parágrafo Terceiro - O presente contrato terá vigência até 31/12/2019.

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 n? 8.666 de 21 de junho de 1993.

São obrigações da CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas
notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;
b) Efetuar a transição dos pagamentos à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais.
quando for o caso:
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA.

São obrigações da CONTRATADA:
a) Entregar o objeto da presente licitação dentro do prazo, respeitadas as
quantidades. especificações c endereço contidos no ANEXO I;
b) Pagar todos os tributos. contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou
venham a incidir. direta e indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como
eventual custo de frete na entrega;
c) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da
CONTRATANTE, inerentes ao objeto da contratação;
d) Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da

habilitação

CLÁUSULA OITAVA- DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA
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A C?NTRATADA sujeitar-se-'
definidas no edital e nest a, em caso de inadimplemen
muitas, sem prejuízo da e con!rato ou em outros que o com to de suas obrigações,
criminal: s sançoes legais da lei nO8666/93 plementem, as seguintes, e responsabilidades civil e

a) advertência'
~), 0,5% (cinc~ décimos
~~Itado~~~~~~~d~a~~b~~e~oV~~~:~~!~!~!";e~::~~:~~a~~d7~p~~~~gado objeto
sera contado em dias corridos a partird~o~~I~ m~tnlclonada no subitem anterior
prazo ajustado: ' la u I subseqüente ao término do

d) 20% (vinte por cento) sobre odescumprimento de qualquer cláusula valor constante do Contrato. pelo
e) caso a CONTRATADA _ contratual, exceto prazo de entrega'

d
. nao efetue a entrega d () bi ., .'

e 20% (vinte por cento) sobre I d o 5 o [etots), incidirá multa
inexecução total do objeto sem o. ~a o~ a respectiva _nota de empenho, por
f) a multa será desco~tada ~~;~'~~it as outras sançoes cabíveis:
de cobrança administrativa ou judicial. 05 constantes da fatura, ou outra forma

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Será incorporado a este C?~trato, mediante TERMO ADITIVO, qualquer modificação
que v~nha a ser necessana durante a sua vigência, decorrente das obrigações
assumida pela CONTRATADA e CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA· DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no Edital na Modalidade Pregão Presencial nO ........ /2019
e propostaapresentadapela CONTRATADAe Anexo I ao presente contrato, são partes
Integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

o presenteContrato poder. ser rescindidocaso ocorramquaisquer dos fatos indicados
noSarts. 77 e 78, da Lei n" 8.666/93.

Parágrafo Primeiro _A CONTRATADA reconheceos direitos da CONTRATANTE,em
casa de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n? 8.666/93.

Parágrafo Segundo _ Pela inexecuçãototal ou parcial, a CONTRATANTE,garantidaa
defesaprevia, poderá aplicar à CONTRATADA as sançõesPrevistas no art. B

7,
lnCIsasI

e II. da Lei n" 8666, de 21/06/1993 e multa correspondente a 20% (vinte por cento)

sobre o valor total do objeto adjudicado

CLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

o presente instrumento contratual rege-sepelas disposiçõesexpressas na Lei n' 8.666,

""-""_~-/
~:
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de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei n? 8.078, de 11 de
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no
Código Comercial Brasileiro e em outras referentes ao objeto, ainda que não
explicitadas

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e correspondências entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será
considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do
Município, pela
CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § único. da Lei Federal
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n" 8.666/93, e dos princípios gerais de
direito

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

.,i.

r
I
I
I
i

I) Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de
ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto
contratual

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de
servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o
objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do
órgão licitador visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-
competitivos;
d) prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando Influenciar sua
participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) prática obstrutiva: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo
financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de
alegações de prática prevista na cláusula III, deste Edital: (ii) atos cuja intenção
seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção .

~.
~,/ ~.
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II) Na hipótese de financiamento. parcial ou integral. por organismo financeiro
multilateral. mediante adiantamento ou reembolso. este organismo imporá sanção sobre
uma empresa. inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo
determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um
agente, em práticas corruptas. fraudulentas. colusivas. coercitivas ou obstrutivas ao
participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
III) Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor. como
condição para a contratação. deverá concordar e autorizar que. na hipótese de o
contrato vir a ser financiado. em parte ou integralmente, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso. permitirá que o organismo financeiro
e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do
contrato e todos os documentos. contas e registros relacionados à licitação e à
execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 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, 23 de dezembro de 2019

_1I&L-aefecir Coterli
Gerente de Vendas

GORtratadaPreside te da câmara
Contratante

Testemunhas:

\
};

/' / /
_ ,[.:J...{L{(:rir..li: Jl(l fl! !~ .~LiLW

Claudete/Gaginski Souza
CPF 961.100.589-04
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EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO N°: 007/2019
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu
CONTRATADA: Vale do Iguaçu Veículos Ltda.
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a aquisição de 01 (um) veículo
Automotor SEDAN, zero quilômetro, GM/CHEVROLET ONIX PLUS 1.0 TURBO, Flex,
Potência mínima 116 CV Gasolina e Álcool, e demais itens constantes no Anexo I -
Termo de Referência, parte integrante deste edital, em conformidade com as
especificações constantes na proposta de preços apresentada pela CONTRATADA e
demais exigências constantes no Edital de Pregão Presencial nO004/2019 e seus anexos.

LOTES: 01
VALOR TOTAL: R$ 77.990,00 (setenta e sete mil, novecentos e noventa reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2019

DATAASSINATURA: 23/12/2019
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