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

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

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

REQUISIÇÃO

De: DIRETORIAGERAL

Data: 03/05/2021

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para
indicar os recursos de ordem orçamentária
para fazer frente a despesa, ao Setor de
Licitações para elaboração da minuta
instrumento convocatório e p.ara conlpetienW
aprovação deste pelo Setor Jurídico.

Para: GABINETEDO PRESIDENTE

Senhor Presidente:

Vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria a competente autorização para
aquisição de 25.000 (vinte e cinco mil) litros de Gasolina Comum para uso dos veículos
pertencentes a Câmara Municipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

O custo estimado importa em um valor total de R$ 142.250,00 (cento e quarenta e dois
mil, duzentos e cinquenta reais).

-- ---------



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
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RUA PALMEIRAS,1254 FONE (046) 3532-1172
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JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem como objetivo a aquisição de 25.000 (vinte e cinco

mil) litros de Gasolina Comum para uso dos veículos pertencentes a Câmara Municipal de

Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, visando o abastecimento e manutenção

dos três veículos de propriedade da mesma, para que se torne possível a realização de

atividades de locomoção, caracterizando a necessidadeda contratação.

Quedasdo Iguaçu, 03 de maio de 2021.
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SOLICITAÇÃO

Ao
Setor de Contabilidade
AlC
Sra. Francieli Disner

Prezada Senhora:

Em função da necessidade da aquisição de 25.000 (vinte e cinco mil) litros de
gasolina comum visando o abastecimento e manutenção dos três veículos de
propriedade da Câmara Municipal, vimos solicitar a indicação dos recursos de ordem
orçamentária para fazer frente à despesa.

Sendo o que se apresenta para o momento, despedimo-nos, estando no
aguardo do seu pronto atendimento.

Atenciosamente

Quedas do Iguaçu, 03 de maio de 2021.

Presidente da Câmara Municipal
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INFORMAÇÃO

Do: DEPTO.DECONTABILIDADE

Para: GABINETEDO PRESIDENTE

Data:03/05/2021

Senhor Presidente:

Em atenção à vossa solicitação informamos a dotação para aquisição de Gasolina
Comum para uso dos veículos pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores de
Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,sendo:

Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNICIPAL
UnidadeOrçamentária: 001 - CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO
LEGISLATIVOMUNICIPAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 0050.

Cordialmente,

----- --
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SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

A Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CNPJ/MFsob nO01.545.843/0001-36,
vem através do presente, solicitar a Vossa Senhoria, se possível efetuar orçamento dos
produtos/materiais abaixo discriminados, para a realizaçãode licitação, sendo:

Lote Qtde. Unido Produto Valor Valor Total
nO Unitário

1 25.000 Lt Gasolinacomum S\b9 \~ 2. 2_ ~OIO(IJ
J

Atenciosamente:

Gà_VW~1~O~o (_,,\~,à_~C\~\\2J~
Nome da Empresa

77?:?~

Assinatura do Responsável Legal

79.717.71610001-641
GELMARJOÃO

CHMIEL E CtA LTOA

""\~ \" :=C": de~., y\\\.~ de 2021.(Local e data),\~S::>O..à..c;.-,\.RL'v .,,=U ~,=
I
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SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

A Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CNPJ/MFsob nO01.545.843/0001-36,
vem através do presente, solicitar a Vossa Senhoria, se possível efetuar orçamento dos
produtos/materiais abaixo discriminados, para a realizaçãode licitação, sendo:

Lote Qtde. Unido Produto Valor Valor Total
nO Unitário

1 25.000 Lt Gasolinacomum c:. ':J j~~ 'CCC' cQ:_:) I f·

Atenciosamente:

Nome da Empresa

rPáJel Legal,

78.518.420/0001-51
AUTO POSTO CHMIEL

LTDA.
PR473·KM42L'1.480-000 -Qu.da. do Iguaçu - PR.J

Carimbo CNPl

de 2021.

--- ------- - - - - - -------------- ---- - - -
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CNPJ-MF 01.545.843/0001-36
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~5.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

A Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CNPJ/MFsob nO01.545.843/0001-36,
vem através do presente, solicitar a Vossa Senhoria, se possível efetuar orçamento dos
produtos/materiais abaixo discriminados, para a realizaçãode licitação, sendo:

Lote Qtde. Unido Produto Valor Valor Total
nO Unitário

1 25.000 Lt Gasolinacomum 5, 1,-~ 1~1JSOOQ,

Atenciosamente:

Nome da Empresa

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
GIRALDISTELLA LTDA

RUA JACARANDA, N°700
CENTRO - CEP 85.460-000
OIIEDAS DO IGI IAÇII - pR

.-
Carimbo CNPl

(Local e data), (~Gt) /f? ?r- de 2021.
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MINUTA DO PROCESSOADMINISTRATIVO NO004/2021
EDITAL N° 004/2021/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 Pregoeiro e Equipede Apoio, designadosatravés da Portaria nO006, de 13 de janeiro de
2021, torna público que às h min do dia de de 2021, na Sala de Reuniõesda
CâmaraMunicipal de Vereadores de Quedasdo Iguaçu, situada na Ruadas Palmeiras, 1254, Praçados Três
Poderes,Centro de Quedas do Iguaçu, Estadodo Paraná" será realizado certame licitatório, na modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para aquisição do objeto constante no
Anexo I - Termo de Referência, do presente Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas disposiçõesda
Lei Federal nO 10.520, de 17/07/2002, subsidiariamente pela Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas
alterações posteriores, na Lei Complementar nO 123, de 14/12/2006, Lei Complementar nO 147, de
07/08/2014, no Decreto nO3.555, de 08/08/200 e demais legislaçõespertinentes, 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 empresa para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde Gasolina Comum, para abastecimento junto a
bomba, para uso dos veículos pertencentes a CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estado
do Paraná.
2.2 O objeto deverá ser fornecido em conformidade com as especificações constantes no Termo de
Referência - ANEXO I e demais documentos que integram o presente Edital.

3 DA FORMA E LOCAL DE RETIRADA.
3.1 A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva
necessidades, iniciando seu fornecimento à contar do 10 (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do
Termo Contratual, e somente serão retirados mediante a autorização (requisição) a ser emitida pela Câmara
Municipalde Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
3.2 O(s) objetos(s) será(ão) retirado(s) através de abastecimentos regulares a serem efetuados junto a
bomba da CONTRATADA, a qual deverá estar instalada junto a Sede do Município de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paraná.
3.3 O prazo de retirada does)objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, § 10 e 20,
da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suasalterações posteriores.

4 DA ABERTURA.
4.1 A abertura da presente licitacão dar-se-á em sessãopública, dirigida por 01 (um) Pregoeiro. a ser
realizada no dia ..... de ......... de 2021 às ..... h..... min. na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de
Vereadores de Ouedas do Iguaçu. Estado do Paraná, no endereço acima mencionado. de acordo com a
legislaçãoexplicita 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.
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.
5.4 Somente poderão participar da presente licitação. empresasque possuamestabelecimento comercial
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com bomba instalada na sede do Município de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná, devendo a proponente
indicar em sua proposta de precoso local de fornecimento does)objeto(s).

6 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.
6.1 Qualquer 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 20 (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 peticão contra o ato convocatório, será designada nova data para a realizacão 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) Declaraçãodo Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
b) Envelopecontendoa Proposta de Preços;
c) Envelopecontendo os 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 Federal nO10.520,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.

ENVELOPEN° 1 - PROPOSTADE PREÇOS
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO004/2021/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.

ENVELOPENO2 - DOCUMENTOSDE HABILlTACAO
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO004/2021/CMVQI
LICITANTE:
CNPJ/MF:

7.5 Os documentos necessanos 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
CâmaraMunicipal de 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
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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 NO1).
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 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 (caixa, unidade, metro, litro, mI, etc...), especificações
does) objetoCs) e demais informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliacão, totalmente
conforme descrito no ANEXO I, deste Edital;
d) Informar a marca do(s) objeto(s) proposto(s), caso não seja possível informar a marca do(s)
objetoCs) proposto(s), obrigatoriamente deverá ser informado à procedência desde que devidamente
justificada;
e) caso a proponente não informe a marca e/ou a procedênciadoes) objeto(s) proposto(s), a mesma
será desclassificada no referido item, face a ausência de informações para avaliação do(s) objeto(s)
proposto(s):
f) Apresentar o(s) valor(es) unitário(s) proposto(s), bem como o valor global da proposta:
g) Somente serão aceitas propostas com valores unitários/totais/globais com 02 (dois) algarismos
(casa) aPÓsa vírgula;
h) Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessáriospara o atendimento
do(s) 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) Constar o local de fornecimento do(s) objeto(s);
j) Constar a forma de retirada do(s) objeto(s), nos termos do item 3;
k) Constar a forma de pagamento, nos termos do item 21;
I) 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 Ocorrendo discrepânciaentre os preços unitários, totais e globais, prevalecerãoos 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 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigênciasdo ato convocatório.
8.5 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.
8.6 É permitido às licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os itens, objetos do
presente Edital.
8.7 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.
8.8 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissãoa todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância
das normas contidas na legislaçãomencionada no preâmbulo deste Edital.
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8.9 caso a Licitante se enquadre na condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), deverá ser apresentada juntamente com a proposta de precos, declaração conforme modelo
constante do ANEXOIII deste Edital, devendo a mesma estar acompanhada pela Certidão Simplificada
expedida pela Junta Comercial. e/ou prova de inscricão no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuicões - Simõles Nacional, que comprove a condicão de microempresa (ME) ou empresa
de pequeno pQrte (EPP). Em se tratando de sociedadesimples, o documento apto a comprovar a condição
de microem[)resa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) deve ser expedido pelo Registro Civil das
PessoasJurídicas.
8.9.1 A Declaracão especificada no subitem 8.9, 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.
8.10 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.
8.11 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:
8.12 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
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.

9 DOSDOCUMENTOSDEHABILITAÇÃO(ENVELOPENO2).
9.1 Oenvelope "Documentos de Habilitação" deverá conter:
a) Declaração de Inexlstêncía de Fato Impeditivo para Licitar, conforme modelo constante do
ANEXOIV 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 ANEXOV 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) QUANTOA HABILITAÇÃOJURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social e
a última alteração em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedadescomerciais e, no casode
sociedadespQrações, 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 Situaçãojunto ao CadastroNacionalde PessoaJurídica - CNPJ;
d) Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da sede da proponente, em plena
validade;
e) Licença Sanitária (Alvará Sanitário), expedido pelo Órgão da Vigilância Sanitária da sede do
proponente, em plena validade;
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II) QUANTO A 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) Prova de regularidade para com a FazendaFederal,mediante apresentaçãoda Certidão Negativa de
Débitos Relativosa 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 Federaldo Brasil de 22110/2014, 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 VII-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 A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa
jurídica.

IV) QUANTO A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO:
a) Licençade Operação, expedida pelo Instituto Ambiental do Paraná- IAP, em plena vigência;
b) Prova de que a proponente está autorizada a exercer a atividade de revenda de combustíveis
automotivos, expedida pela Agência Nacionaldo Petróleo - ANP.

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 desclassificara proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo,
no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus
sócios, nos termos do Artigo 43, § 5°, 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
corresponderá ao 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 negativas ou positivascom 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.
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10 DA REPRESENTAÇÃOE DO CREDENCIAMENTO.
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 licitacão, inclusive com poderes para formulacão 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) Documento oficial 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 expressamenteoutorga de poderes para, na
forma da lei, formular ofertas e lancesde preçose 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 DO RECEBIMENTO EABERTURA DOS ENVELOPES.
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 Habilitação e, em envelopes distintos, devidamente fechados, a
Proposta de Precos e os Documentos de Habilitação, 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
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

12 DO JULGAMENTO.
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 PREÇO 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 classificadaem primeiro lugar, relativamente ao atendimento
das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por meio de consulta "on-Iine", se
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necessário. A etapa se conclui com a declaração da licitante vencedora e a adjudicação do objeto em
disputa.

13 DAETAPADECLASSIFICAÇÃODE PREÇOS.
13.1 Serãoabertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.
13.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentesquais licitantes apresentaram proposta de preços
para execuçãoe/ou fornecimento does)objeto(s) da presente licitaçãoe os respectivosvalores 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 Ouando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condiçõesdefinidas 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 caso não mais se realize lancesverbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas,
exclusivamente pelo 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 caso não 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
aceitabilidade da 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 do(s) 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.

14 DAETAPADE HABILITAÇÃO,DECLARAÇÃODALICITANTEVENCEDORAEADJUDICAÇÃO.
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 exigênciasfixadas 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,
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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 mencionaráas licitantes credenciadas,as
propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da
documentação exigida para habilitação e os eventuais recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada,
ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos representantes credenciadosdas licitantes presentes à
sessão.
14.6 Os envelopes contendo a proposta de preçose documentos de habilitação serão mantidos em poder
da Administração pelos 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
aPÓso término do pregão, sua proposta adequada ao lance vencedor, discriminando o(s)
valor(es) unitário(s), total(is) e global(is) para cada item vencido.

15 DOS RECURSOS.
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-lhes asseguradavista imediata dos autos.
15.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer importará na preclusão do
direito de recurso e 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 79° 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
Federal nO8.666/93).
15.8 Os recursos, impugnações e 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 suas cláusulasatravés 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,
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conforme for o caso, será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de
classificaçãonas mesmas condiçõesda 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 31/12/2021. iniciando a contar do 1° (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 presente contrato não haverá qualquer reajuste, salvo quando para
restabelecer a equação econômico-financeira prevista no Art. 65, Inciso II, Alínea "d", da Lei Federal nO
8666/93.

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- CÂMARAMUNIOPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADESDOLEGISLATIVOMUNICIPAL
Elemento de Despesa: 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 73°,
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 especiflcaçâo, bem como verificação da qualidade does) mesmo(s) conforme
mencionadoem edital e, constantes no ANEXO I deste instrumento.
21.4 O(s) pagamento(s) serMão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, após decorrido o mês de
fornecimento e de acordo com as quantidades retiradas no período, 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
OUEDAS DO IGUACU, CNP1IMF nO 01.545.843/0001-36, bem como da comprovação de que a
empresa está regular perante o FGTS,INSSe Tributos Municipais,apresentando as respectivasCertidões de
Regularidadejunto com a referida Nota Fiscal.
21.5 O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade does) objeto(s)
fornecido(s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidadesdetectadas quando ao seu fornecimento.
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
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notas fiscais emitidas com outros CNPJs,mesmo aquelesde filiais ou da matriz.

22 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.
22.1 Sãoobrigações da 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) Prestar as informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
22.2 Sãoobrigações da 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) 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 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 fiscalizaçãoserá exercida no interesseda CâmaraMunicipal de Vereadores e não exclui nem reduz
a responsabilidadeda CONTRATADA, inclusive perante 3° (terceiros), por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorrência, não implica corresponsabilidadedo PoderPúblicoou 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 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao(s) objeto(s) do contrato, deverão ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA.

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
instruções fornecidas 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
condição do 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.
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 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.
24.2 No processode aplicação de penalidades,é asseguradoo direito ao contraditório e à ampla defesa.
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24.3 Se o 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-se que 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 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.camaraqi.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:
ANEXOI - Termo de Referência;
ANEXOII - Modelo para Apresentaçãoda Propostade Preços;
ANEXOIII - Modelode Declaraçãode Enquadramentona condição de ME/EPP;
ANEXOIV - Modelode Declaraçãode Inexistência de Fato Impeditivo Para Licitar;
ANEXOV - Modelo de Declaraçãode NãoUtilizaçãode Trabalho de Menor;
ANEXOVI - Modelo de Declaraçãode Cumprimento dos Requisitosde Habilitação;
ANEXOVII - Modeloda Minuta do Contrato de Fornecimento;
ANEXOVIII - Protocolo de Retirada do Edital.

Quedasdo Iguaçu, ...... de ....... de 2021.

FRANCIELIDISNER
Pregoeira
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NO004/2021/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 EJUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

2.1. A aquisição does) objeto(s) se dará, visando o atendimento da(s) necessidade(s) quanto à
locomoção e utilização dos veículos pertencentes à Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paraná.

3- ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde Gasolina Comum, para abastecimento junto a
bomba, de Filtros de ar, Filtros de Óleo e Palhetas Limpador de Para-brisa, todos para uso dos veículos
pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, devendo os
mesmos serem fornecidos em conformidade com as especificaçõesconstantes no presente termo e demais
condiçõesconstantes no PREGÃO PRESENCIAL NO004/2021/CMVQI e seus anexos, sendo:

Valor Valor

Item Qtde. Tipo Discriminação dos Produtos / Materiais Máximo Máximo
nO Total porUnitário R$ Item

1 25.000 Litros GasolinaComum 1 ••••• 1 ..............

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

3.3. VALOR MÁXIMO GLOBAL DE GASTOS ESTIMADO COM O PRESENTE PREGÃO: R$ ..
( ).

Nota: Os preços de referência representam os menores valores praticados por fomecedores
e/ou prestadores de serviços, de acordo com pesquisa realizada.

Quedasdo Iguaçu, de de 2021.

FRANCIELI DISNER
Pregoeira
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ANEXO II

MODELO P/APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO004/2021/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 NO004/2021/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

Item
Marca e/ou Valor Valor

Qtde. Tipo Especificação does) objeto(s) Procedência Unitário Total do
nO R$ Item

1 25.000 Litros GasolinaComum

IValor Global da Proposta R$

Informações Complementares:

Local de Fornecimento does) (indicar)
objeto(s):
Forma de Retirada does) Em conformidade com o disposto no item 3 do edital.
objeto(s):

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

Prazode Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, após a abertura da proposta de preços.
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Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃOPRESENCIAL N0 004/2021/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.

. , de de 2021.

Nome:
RG:
cargo:

065.: A proposta deverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.
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ANEXO III

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO 004/2021/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 NO 004/2021/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

( ) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

DECLARA, ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 3°, 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 8.9 do edital.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

............... , de de 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

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

085.: Estadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO004/2021/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, § 2°, da Lei FederalnO8.666/93.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presentedeclaração.

............... , de de 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

OB5.: Estadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO004/2021/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 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 executando qualquer trabalho, salvo na condiçãode 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 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

OB5.: Estadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021/CMVQI

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

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

.......... , na cidade de , Estado , declara(o), para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N0 004/2021/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 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

OB5.: Estadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO..... /2021/CMVQI Pregão Presencial nO004/2021/CMVQI de ..... / ...... /2021.

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 SrDAdilson Poleze, brasileiro, amasiado, portador da Cédula
de Identidade sob Rg. nO 7.112.669-2/SSP-PRe do CPF/MF sob nO 031.798.709-74,
residente e domiciliado no Assentamento Celso Furtado, SN, Cep: 85.460-000, Zona
Rural, 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 r

............ , Cep: , Municípiode , 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 nO004/2021/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 necessidadesde Gasolina Comum, para abastecimento junto a bomba, de Filtros de ar, Filtros de
Óleo e Palhetas Limpador de Para-brisa, todos para uso 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 é demais documentos e
condiçõesconstantes e licitadas través do Pregão Presencial nO004/2021/CMVQI, sendo:

Item
Marca e/ou Valor Valor

nO Qtde. Tipo Especificação does) objeto{s) Procedência Unitário Total do
R$ Item

1 25.000 Litros GasolinaComum

Parágrafo Único - As quantidades constantes na presente Cláusula,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 004/2021/CMVQI,
juntamente com seus anexos, documentação e a proposta apresentada pela CONTRATADA.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E REAJUSTE.
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A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância global de R$ ( ••••••••••••••••.), pelo
fornecimento do(s) objeto(s) ora contratado(s), conforme estabelecido 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,
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 contrato não haverá qualquer reajuste, salvo quando
para restabelecer a equação econômico-financeira prevista no Art. 65, Inciso II, Alínea"d",da Lei Federal nO
8666/93.

cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, após decorrido o mês de
fornecimento e de acordo com as quantidades retiradas no período, 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) Fiscal(is), em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUACU, CNPl/MF nO 01.545.843/0001-36, bem como da comprovacão de que a
empresa está regular perante o FGTS,INSSe Tributos Municipais,apresentando as respectivasCertidõesde
Regularidadejunto com a referida Nota Fiscal.

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

Parágrafo Segundo - A(s) fatura(s) deverá(ão) ser apresentada(s) pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seusaspectos 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 do(s) objeto(s) contratado(s).

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 subsequentea 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
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
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Conta de Despesa: 0050.

cLÁUSULA SEXTA - DA FORMA E LOCAL DE RETIRADA.

A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades,
iniciando seu fornecimento à contar do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual,
e somente serão retirados mediante a autorização (requisição) para abastecimento a ser emitida pela
CâmaraMunicipal de Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

Parágrafo Primeiro - O(s) objetos(s) do item 01 será(ão) retirado(s) através de abastecimentos
regulares a serem efetuados junto a bomba da CONTRATADA, localizada na , Município de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, local este onde será verificada a qualidade, marca 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 Segundo - O prazo de retirada do(s) objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no
Art. 57, § 10e 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 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 especificaçõescontidas no Pregão Presencial nO 004/2021/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 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 sujeítar-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 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;
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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-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.

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 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 31/12/2021, 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.

--- --------------------------------------
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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 2021.

ADILSON POLEZE
Presidente
Contratante

RepresentanteLegal
Contratada

Testemunhas:
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ANEXO VIII

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO004/2021/CMVQI DE ...••. / ••..••/2021.

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

Declaro(amos)que obtivemos através de solicitaçãoà Divisãode Licitações,cópia na integra do instrumento
convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL NO 004/2021/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 2021.

Nomee Assinatura

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.

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.
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PARECER JURíDICO

Processo Administrativo n° 004/2021.
Pregãon° 004/2021.
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 aquisição de 25 (vinte e cinco mil) litros de
gasolina comum, para uso nos veículos da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas
do Iguaçu/PR.

o procedimento encontra-se devidamente instruído com: a) requisição e
justificativa assinada pelo Diretor da Câmara, Sr. Edson Pillareck; b) solicitação assinada
pelo Presidente Adilson Poleze; c) informação contábil de dotação orçamentária de lavra
da Sra. Contadora Francieli Disner atestando a existência de recursos financeiros; d) 3
(três) orçamentos das empresas Auto Posto Chmiel e Comércio de Combustíveis
Giraldistella Ltda. e Gelmar João Chmiel & Cia. Ltda.; e) minuta do edital de pregão e do
contrato e documentos congêneres.

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.

I /(
/ /'



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

PRAÇA TRÊS PODERES - FONE/FAX (Oxx46) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

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, bemcomo 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

2
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Diferentemente da Lei de Licitações, onde a eleição da modalidade de
licitaçãocabível, 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 nO8.666/1993 e da Lei n?
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, 04 de maio de 2021.

I'

\ ,/\ { II, /;i
r l~tliJ /1 \i /'j i,', /'t! [; l'liViji II ',' /,/ 'iV:~, v " \ I;!' .v, "

Marcos Vinícius Tombini Munaro
Advogado - OAB/PR 57.459
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PROCESSOADMINISTRATIVO NO004/2021
EDITAL N° 004/2021/CMVQI

MODALIDADE: PREGÃOPRESENCIAL
ENTIDADEPROMOTORA:CÂMARAMUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU -

PARANÁ

1 PREÂMBULO.
1.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESDE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná,
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designadosatravés da Portaria nO006, de 13 de janeiro de
2021, torna público que às 09h30min do dia 21 de maio de 2021, na Sala de Reuniõesda Câmara
Municipalde Vereadores de Quedasdo Iguaçu, situada na Ruadas Palmeiras, 1254, Praçados Três Poderes,
Centro de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná" será realizado certame licitatório, na modalidade de
PREGÃOPRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇOPOR ITEM, para aquisição do objeto constante no
Anexo I - Termo de Referência, do presente Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas disposiçõesda
Lei Federal nO 10.520, de 17/07/2002, subsidiariamente pela Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas
alterações posteriores, na Lei Complementar nO 123, de 14/12/2006, Lei Complementar nO 147, de
07/08/2014, no Decreto nO3.555, de 08/08/200 e demais legislaçõespertinentes, 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 empresa para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde Gasolina Comum, para abastecimento junto a
bomba, para uso dos veículos pertencentes a CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estado
do Paraná.
2.2 O objeto deverá ser fornecido em conformidade com as especificações constantes no Termo de
Referência - ANEXOI e demais documentos que integram o presente Edital.

3 DA FORMAELOCALDERETIRADA.
3.1 A retirada do(s) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva
necessidades, iniciando seu fornecimento à contar do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do
Termo Contratual, e somente serão retirados mediante a autorização (requisição) a ser emitida pela Câmara
Municipalde Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
3.2 O(s) objetos(s) será(ão) retirado(s) através de abastecimentos regulares a serem efetuados junto a
bomba da CONTRATADA,a qual deverá estar instalada junto a Sede do Município de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paraná.
3.3 O prazo de retirada do(s) objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, § 1° e 2°,
da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suasalterações posteriores.

4 DAABERTURA.
4.1 A abertura da presente licitacão dar-se-á em sessãopública, dirigida por 01 (um) Pregoeiro, a ser
realizada no dia 21 de maio de 2021 às 09h30min, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de
Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no endereço acima mencionado, de acordo com a
legislacãoexplicita no preâmbulo deste Edital.

5 DA PARTICIPAÇÃONA LICITAÇÃO.
5.1 Poderão participar deste Pregão às interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto à documentação, constante deste Edital e seusAnexos.
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.
5.4 Somente poderão participar da presente licitação, empresasQuepossuamestabelecimento comercial
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com bomba instalada na sede do Município de Ouedasdo Iguacu. Estadodo Paraná. devendo a proponente
indicar em sua proposta de precos o local de fornecimento does)objeto(s).

6 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.
6.1 Qualquer 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 endereco 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 20 (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 4°, Inciso VII,
da Lei Federal nO10.520, 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.

ENVELOPENO1- PROPOSTADE PRECOS
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO004/2021/CMVQI
LICITANTE:
CNP1/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.

ENVELOPEN0 2 - DOCUMENTOSDE HABILITAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO004/2021/CMVQI
LICITANTE:
CNP1/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 Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná;
c) pela juntada da publicação original em órgão da imprensa oficial onde tenham sido publicados.
7.6 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos
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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 Não serão aceitos documentos apresentadospor meio de cópiasem 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 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 (caixa, unidade, metro, litro, mI. etc...), especificacões
does) objeto(s) e demais informacões técnicas que possibilitem a sua completa avaliacão, totalmente
conforme descrito no ANEXO I,deste Edital:
d) Informar a marca does) objeto(s) proposto(s), caso não seja possível informar a marca does)
objeto(s) proposto(s), obrigatoriamente deverá ser informado à procedência desde que devidamente
justificada:
e} caso a proponente não informe a marca e/ou a procedênciadoes) objeto(s) proposto(s), a mesma
será desclassificada no referido item, face a ausência de informacões para avaliação does) objeto(s)
proposto(s):
f) Apresentar o(s) valor(es) unitário(s) proposto(s), bem como o valor global da proposta:
g} Somente serão aceitas propostas com valores unitários/totais/globais com 02 (dois) algarismos
(casa) aPÓsa 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) Constar o local de fornecimento does)objeto(s);
j) Constar a forma de retirada does)objeto(s), nos termos do item 3;
k) Constar a forma de pagamento, nos termos do item 21;
I} 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 Ocorrendo discrepânciaentre os preços unitários, totais e globais, prevalecerãoos 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 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigênciasdo ato convocatório.
8.5 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.
8.6 É permitido às licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os itens, objetos do
presente Edital.
8.7 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.
8.8 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissãoa todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância
das normas contidas na legislaçãomencionada no preâmbulo deste Edital.
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8.9 Caso a Licitante se enquadre na condicão de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), deverá ser apresentada juntamente com a proposta de precos, declaração co~f?rm~ m~delo
constante do ANEXO III deste Edital, devendo a mesma estar acompanhada pela Certldao Slmphficada
expedida pela Junta Comercial. e/ou prova de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições Simõles Nacional. que comprove a condicão de microempresa (ME) ou empresa
de pequeno PQrte(EPP). Em se tratando de sociedade simples, o documento apto a comprovar a condição
de microemWesa êME) ou empresa de pequeno porte (EPP) deve ser expedido pelo Registro Civil das
PessoasJurídicas.
8.9.1 A Declaração especificada no subitem 8.9, 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.
8.10 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 PQrcento) 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.
8.11 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:
8.12 Será assegurada, como critério de desempate, preferênCiade contratação para as microempresase
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.

9 DOSDOCUMENTOSDEHABILITAÇÃO (ENVELOPENO2).
9.1 Oenvelope "Documentos de Habilitação" deverá conter:
a) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar, conforme modelo constante do
ANEXOIV 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 ANEXOV 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) QUANTOA HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social e
a última alteração em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedadescomerciaise, no caso de
sociedadesPQrações, 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 Situaçãojunto ao CadastroNacionalde PessoaJurídica - CNPJ;
d) Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da sede da proponente, em plena
validade;
e) Licença Sanitária (Alvará semtérío), expedido pelo Órgão da Vigilância Sanitária da sede do
proponente, em plena validade;
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II) QUANTO A 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) Prova de regularidade para com a FazendaFederal,mediante apresentaçãoda Certidão Negativa de
Débitos Relativosa Tributos Federaise à DívidaAtiva da Uniãoe Provade Regularidaderelativa à Seguridade
Social- INSS,demonstrandosituacão regular no cumprimentodos encargossociaisinstituídospor lei;
d.l) Emvirtude da Instrucão Normativa da Receita Federaldo 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 VII-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 A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa
jurídica.

IV) QUANTO A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E OPERAÇÃO:
a) Licençade Operação, expedida pelo Instituto Ambiental do Paraná- IAP, em plena vigência;
b) Prova de que a proponente está autorizada a exercer a atividade de revenda de combustíveis
automotivos, expedida pela Agência Nacionaldo Petróleo- ANP.

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 do(s) 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,
no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus
sócios, nos termos do Artigo 43, § 5°, 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 declaradovencedor do certame, prorrogáveiSpor igual
período, a critério da Administração, para regularizaçãoda documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissãode eventuais certidões negativas ou positivascom 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 classificacão, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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10 DA REPRESENTAÇÃOEDOCREDENCIAMENTO.
10.1 Antes do início da sessão, os representantes das interessadasem participar do certame, deverão se
apresentar para credenciamento junto ao Preqoeiro, 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) Documento oficial de identidade;
b) Documento comprobatório da representação.
10.4 No caso de representacão 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 expressamenteoutorga 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 participaçãode 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 Habilitação e, em envelopes distintos, devidamente fechados, a
Proposta de Precos e os Documentos de Habilitação, registrando em ata a presençados participantes.
11.2 A licitante que não apresentar a declaracão 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
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

12 DOJULGAMENTO.
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 MENORPREÇOUNITÁRIO
PORITEM.
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
propostas e 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 classificadaem primeiro lugar, relativamente ao atendimento
das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por meio de consulta "on-line", se
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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 presentesquais licitantes apresentaram proposta de preços
para execuçãoe/ou fornecimento does)objeto(s) da presente licitaçãoe os respectivosvalores 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 preco e aquelas licitantes que tenham
apresentado propostas em valores sucessivose superioresem até 10% (dez por cento). relativamente à de
menor preco. para que seus autores participem dos lancesverbais. No cálculo do limite previsto neste item.
o valor da proposta válida de menor preço. será desprezadoos algarismosa partir da terceira casadecimal.
13.5 Ouando não houver. pelo menos. 03 (três) propostas escritas de preços nas condiçõesdefinidas 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 caso não mais se realize lancesverbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas,
exclusivamente pelo 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 caso não 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
aceitabilidade da 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.

14 DAETAPADEHABILITAÇÃO,DECLARAÇÃODALICITANTEVENCEDORAEADJUDICAÇÃO.
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 Constatado o atendimento pleno às exigênciasfixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora
e, não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudicar-lhe-é 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,
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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 Pregão será lavrada ata circunstanciada,que mencionaráas licitantes credenciadas,as
propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da
documentação exigida para habilitação e os eventuais recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada,
ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos representantescredenciadosdas licitantes presentes à
sessão.
14.6 Os envelopes contendo a proposta de preçose documentos de habilitação serão mantidos em poder
da Administração pelos 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 do(s) 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 Cvinte e quatro) horas
aPÓso término do pregão, sua proposta adequada ao lance vencedor. discriminando oCs)
valorCes) unitárioCs). totalCis) e qlobalCis) para cada item vencido.

15 DOS RECURSOS.
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-lhes asseguradavista imediata dos autos.
15.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer importará na preclusão do
direito de recurso e 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 CâmaraMunicipal 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 79° 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 decisão deverá ser proferida dentro de 05 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4° do Artigo 109 da Lei
Federal nO8.666/93).
15.8 Os recursos, impugnações e 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,
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conforme for o caso, será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de
classificaçãonas mesmas condiçõesda primeira colocadae demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da
aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicões contratuais, os acréscimos ou
supressõesque se fizer(em) necessária(s) para o(s) objeto(s) da presente licitacão, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato.
16.5 O Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2021. iniciando a contar do 1° (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 presente contrato não haverá qualquer reajuste, salvo quando para
restabelecer a equação econômico-financeira prevista no Art. 65, Inciso II, Alínea "d", da Lei Federal nO
8666/93.

20 DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA.
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
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 0050.

21 DO RECEBIMENTODO(S) OBlETO(S) EDO PAGAMENTO.
21.1 O recebimento does) objeto(s) da presente licitação se dará conforme o disposto no Artigo 73°,
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) seráCão)efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, após decorrido o mês de
fornecimento e de acordo com as quantidades retiradas no período, 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) Fiscal(is), em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORESDE
QUEDAS DO IGUACU. CNP1/MF nO 01.545.843/0001-36, bem como da comprovacão de que a
empresa está regular perante o FGTS,INSSe Tributos Municipais,apresentando as respectivasCertidõesde
Regularidadejunto com a referida Nota Fiscal.
21.5 O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade does) objeto(s)
fornecido(s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidadesdetectadas quando ao seu fornecimento.
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
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notas fiscais emitidas com outros CNPJs,mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

22 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.
22.1 Sãoobrigações da 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) Prestar as informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
22.2 Sãoobrigações da 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) 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 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 fiscalizaçãoserá exercida no interesseda CâmaraMunicipal de Vereadores e não exclui nem reduz
a responsabilidadeda CONTRATADA, inclusive perante 3° (terceiros), por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorrência, não implica corresponsabilidadedo PoderPúblicoou 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 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao(s) objeto(s) do contrato, deverão ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA.

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
instruções fornecidas 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 especificadana 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.
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 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.
24.2 No processode aplicação de penalidades,é asseguradoo direito ao contraditório e à ampla defesa.
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24.3 Se o 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
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-se que 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.camaraqi.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 Enquadramentona condiçãode ME/EPP;
ANEXO IV - Modelode Declaraçãode Inexistência de Fato Impeditivo ParaLicitar;
ANEXO V - Modelode Declaraçãode NãoUtilizaçãode Trabalho de Menor;
ANEXO VI - Modelode Declaraçãode Cumprimento dos Requisitosde Habilitação;
ANEXO VII - Modelo da Minuta do Contrato de Fornecimento;
ANEXO VIII - Protocolo de Retirada do Edital.

Quedasdo Iguaçu, 05 de maio de 2021.

'~61LÇ'Dí~(t'
Pregoeira
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO004/2021/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
locomoçãoe utilização dos veículos pertencentes à Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paraná.

3- ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde GasolinaComum, para abastecimento junto a
bomba, de Filtros de ar, Filtros de Óleo e Palhetas Limpador de Para-brisa, todos para uso dos veículos
pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, devendo os
mesmos serem fornecidos em conformidade com as especificaçõesconstantes no presente termo e demais
condiçõesconstantes no PREGÃO PRESENCIAL NO004/2021/CMVQI e seus anexos, sendo:

Valor Valor
Item Qtde. Tipo Discriminação dos Produtos / Materiais Máximo

Máximo
nO Unitário R$

Total por
Item

1 25.000 Litros GasolinaComum 569 142.250,00

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

3.3. VALOR MÁXIMO GLOBAL DE GASTOS ESTIMADO COM O PRESENTE PREGÃO: R$
142.250,00 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais).

Nota: Os preços de referência representam os menores valores praticados por fornecedores
e/ou prestadores de serviços, de acordo com pesquisa realizada.

Quedasdo Iguaçu, 05 de maio de 2021.

~~G'b'i~~~
Pregoeira
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ANEXO II

MODELO PI APRESENTAÇÃODA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: CNPJ/MF:

Endereço:

Nome para Contato: Telefone:

Fax: E-mail:

N0Conta-Corrente: (opcional) IBanco: (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 NO004/2021/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

Item
Marca e/ou Valor Valor

Qtde. Tipo Especificação does) objeto(s) Procedência Unitário Total do
nO R$ Item
1 25.000 Litros GasolinaComum

IValor Global da Proposta R$

Informações Complementares:

Local de Fornecimento does) (indicar)
objeto(s):
Forma de Retirada does) Em conformidade com o disposto no item 3 do edital.
objeto(s):

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

Prazode Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, após a abertura da proposta de preços.
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Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃO PRESENCIAL NO 004/2021/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.

.. , de de 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

085.: A proposta deverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.
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ANEXO III

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO004/2021/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 NO 004/2021/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

( ) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

DECLARA, ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 3°, 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 8.9 do edital.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

...................................... , de de 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

08S: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA
JUNTA COMERCIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE

085.: Esta declaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021/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, § 2°, da Lei FederalnO8.666/93.

Porser a expressãoda verdade, firmamos a presentedeclaração.

........ , de de 2021.

Nome:
RG:
cargo:

OB5.: Estadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DETRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021/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 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 executando qualquer trabalho, salvo na condiçãode 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 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

OB5.: Estadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.
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ANEXOVI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021/CMVQI

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

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

. , na cidade de , Estado , declara(o), para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N0 004/2021/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 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

06S.: Estadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO..... /2021/CMVQI Pregão Presencial nO004/2021/CMVQI de 05/05/2021.

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 SroAdilson Poleze, brasileiro, amasiado, portador da Cédula
de Identidade sob Rg. nO 7.112.669-2/SSP-PRe do CPF/MF sob nO 031.798.709-74,
residente e domiciliado no Assentamento Celso Furtado, SN, Cep: 85.460-000, Zona
Rural, 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 nO004/2021/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 necessidadesde Gasolina Comum, para abastecimento junto a bomba, de Filtros de ar, Filtros de
Óleo e Palhetas Limpador de Para-brisa, todos para uso 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 é demais documentos e
condiçõesconstantes e licitadas través do Pregão Presencial nO004/2021/CMVQI, sendo:

Item
Marca e/ou Valor Valor

nO Qtde. Tipo Especificação does) objeto(s) Procedência Unitário Total do
R$ Item

1 25.000 Litros GasolinaComum

Parágrafo Único - As quantidades constantes na presente Cláusula,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 004/2021/CMVQI,
juntamente com seus anexos, documentação e a proposta apresentada pela CONTRATADA.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇOE REAJUSTE.
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A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância global de R$ ( ), pelo
fornecimento does) objeto(s) ora contratado(s), conforme estabelecido 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 penai), 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 contrato não haverá qualquer reajuste, salvo quando
para restabelecer a equação econômico-financeira prevista no Art. 65, Inciso II, Alínea"d", da Lei Federal nO
8666/93.

cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

O(s) pagamento(s) serMão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis. após decorrido o mês de
fornecimento e de acordo com as quantidades retiradas no período. 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) Fiscal(is). em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUACU. CNPJ/MF nO 01.545.843/0001-36. bem como da comprovação de que a
empresa está regular perante o FGTS.INSSe Tributos Municipais.apresentando as respectivasCertidões de
Regularidadejunto com a referida Nota Fiscal.

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

Parágrafo Segundo - A(s) fatura(s) deverá(ão) ser apresentada(s) pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, em 01 (uma) via, devidamente regularizadanos seusaspectos 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(s).

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 subsequentea 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
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
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Conta de Despesa: 0050.

cLÁUSULA SEXTA - DA FORMA E LOCAL DE RETIRADA.

A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades,
iniciando seu fornecimento à contar do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual,
e somente serão retirados mediante a autorização (requisição) para abastecimento a ser emitida pela
CâmaraMunicipalde Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

Parágrafo Primeiro - O(s) objetos(s) do item 01 será(ão) retirado(s) através de abastecimentos
regulares a serem efetuados junto a bomba da CONTRATADA, localizada na , Município de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, local este onde será verificada a qualidade, marca 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 Segundo - O prazo de retirada does) objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no
Art. 57, § 10e 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 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 especificaçõescontidas no Pregão Presencial nO 004/2021/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 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
Federal nO8.666/93 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
condição do 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;
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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.
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 entreg~r
documentação exigida para o certame, apresentar documentaçãofalsa, ensejar o retardamento da execuçao
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.

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 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
Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no CódigoComercial 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 31/12/2021, 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.
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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 2021.

ADILSON POLEZE
Presidente
Contratante

Representante Legal
Contratada

Testemunhas:
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ANEXO VIII

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO004/2021/CMVQI DE ...... / ...... /2021.

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 NO004/2021/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 2021.

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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Quedas do Iguaçu
Sexta-Feira. 07 de Maio de 20;n Lei n" 844/2012 de 2.8de Fevereiro de 41012 Ano X - Ediçlo N" 41310 PA9inal

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

AVISO DE L.ICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. N° 00212021

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU, Estado do Paraná, com a devida
autorização expedida pelo presidente, comunica aos interessados que fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, visando à

contratação de empresa especializada para locação de máquinas copiadoras/impressoras
multifuncionais e plotter, com fornecimento total de suprimentos e manutenção,
para atender as demandas da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, conforme
especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital em questão.
Data Abertura: 20/05/2021
Horário: 09h30min
Local: Sala de Reuniões da Câmara MuniCipal
INFORMAÇOES SOBRE O PREGÃO: Informações, bem como o edital em questão
e seus anexos poderão ser obtidos no site www.camaraqi.pr.gov.br e também junto a
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito à Rua
Palmeiras, 1254, centro, no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira das
08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas. Demais informações poderão ser
obtidas pelo fone (Oxx46) 3532-4980.
Quedas do Iguaçu, 05 de maio de 2021.
FRANCIELI DISNER - pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. N° 00312021

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU, Estado do Paraná, comunica aos
interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à
aquisição de Papel sulfite A4 e plástico para plastificação, para atender as demandas da
Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, conforme especificações constantes no Anexo
1-Termo de Referência do edital em questão.
Data Abertura: 20/05/2021
Horário: 14hOOmin
Local: Sala de Reuniões da Câmara Municipal
INFORMAÇOES SOBRE O PREGÃO: Informações, bem como o edital em questão
e seus anexos poderão ser obtidos no site www.camaraqi.pr.gov.br e também junto a
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito à Rua
Palmeiras, 1254, centro, no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira das
08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas. Demais informações poderão ser
obtidas pelo fone (Oxx46) 3532-4980.
Quedas do Iguaçu, 05 de maio de 2021.
FRANCIELI DISNER - Pregoeira

AVISO DE L.ICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. N° 004/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU, Estado do Paraná, comunica aos
interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à
aquisição de Gasolina Comum., para atender as demandas da Câmara Municipal de
Quedas do Iguaçu, conforme especificações constantes no Anexo 1-Termo de Referência
do edital em questão.
Data Abertura: 21/05/2021
Horário: 09h30min
Local: Sala de Reuniões da Câmara Municipal
INFORMAÇOES SOBRE O PREGÃO: Informações, bem como O edital em questão
e seus anexos poderão ser obtidos no síte www.camaraqi.pr·90v.br e também junto a
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito à Rua
Palmeiras, 1254, centro, no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira das
08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas. Demais informações poderão ser
obtidas pelo fone (Oxx46) 3532-4980.
Quedas do Iguaçu, 05 de maio de 2021.
FRANCIELI DISNER - Pregoeira

Cod360661

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNIClplOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 07/05/202l.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://quedasdoiguacu.diofm.com.br
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CÂMARAMUNICIPAL DI!QUmAS DO lCIUAÇlJ - t-MANÁ

AVISO DE LlClTAÇAo

PItEGAo PIU!SENCIAL NO002/2021

A CÂMARA NJNICPAl. DE QUfDAS 00 lGUAOJ, EstadO doeeana, coma""" __ peIO-,
comunICa IJDS irItereSS8dos que fará realizar liàtaÇIo na
modalidade PREGAo PRl!R:NCIAL, do tipo MENOR PREÇO,
viAndo à ~ de ernpresiiI especlilllzada para lociIçJo
de máquiMS copiDdOraSli~ mutifundonais e plotter,
com tornedmentD b'JtaI de suprtmento5 e rnanuten(;Io, para
atender as de"narIdIS da Clmara Munidpal de Quedas do
Iguaçu, conforme especIfIcaçOes oonstInt2S no Arre.'A:J I -
Termo de Refer&lda do editai em questão.

__ ,20/05/2021
J:IIádR: D9hlOmin
J.IIal: Salade ReuniOes da camara MtJniCipaI

INFOAMN;OEs SOBRE O PREGÃO, 1_, bem
como o edital em questio e seus iiJIleX05 poderio ser obtidos no
Site 'M't'W.camaraqi.pr.gov.bre também junto a c&nara

~~:':à ~~ ~C2:o,I~~ rnn:
de expediente, de segunda a 5e(ta-feira daS 08:00 às 11:30
horas e das 11:30 às 17:00horas. Demais Infor~ poder80
ser obtidas pelOtone (Qn046) 3532-"1980.

Quedas do JQuaçu, 05 demaio de 2021.

FRANClEU OlSNER
Pregoeira

c.bwIA MUNICIPAL DE QUEDOS DO JGUAÇU - P.utANÁ

A_ DEUClToçlo

_PIIESINClAL'" .... '2021
A CÂMARA MUNIOPAl DE QlJEDAS DO lGUAOJ, Estado do
PiWimiÍ,comunica aos k1bR5SiJdc5que fará realizar lIdtaçllo fli!I
.-Jidade PregIo Presencial, _ndo à aquisiÇlo de PIIpOI
sulftte M e plástico para pIastifk:açIo, para atender as
demardaS da ca..... Murjdpal de ~ do Ig_',
conforme especIfIcaçOes ~ no Anexo I - Termo de
Refe'@rda do editai em questAo.

__ : 20/0512021
tIIddg: 14hOOmin
.bIISa(: Sala de Reu1i6es da <:amara Mlrlidpa!

~ SOBREOPREGÃO, 1_, bem

~!:~~:USean:os~~~:
Mul'Kipat de 'IereiIdCI'eS de ~ do Iguaçu, Estado do
Pantnií, sitD à Rua PiIIméiraS, 12S'l, centTO, no hor'áio normal
de expediente, de seQI.I1da a sexta-feira das 08:00 às 11:30
hOras e _ 13:30 às 17:00 horas. DemaIS ir1I'orT1lII;," poderio
..,_ peIO-(""""')3532...... ,

QuedaS dO lQuac;u, OS de maio de 2021.

FRANClEU DISNER-
cAMARAMUNICIPAL DE QUEDAS DO JGUAÇU - PAIWIA

AVISODE UClToçlo

PUGÃO PRBII!NCIAL'" _'2021

A CÂMARA MUNlOPAl DE QJEDAS DO lGUAQJ, ESIodo do
Paraná, a::wnurica aos irteressadOS que tará realzar lidtaÇio na
modaIidade!'reg1lo_, ~.. ndO à aquisiÇlo de -
Comum., pilfa atenler as demandas da Câmara MunICipal de
~ do _ conforme espedtICaÇlI<s ~ 00
Anexo I-Termo de _ do""'; em quesIIIo,

~: 21/05/2021
~09h30mIl1
.LIII:iII: Sala de Reunllles da cama.. Muridpal

INFORMA(ÕES SOBRE O PREGÃO: 11'tOmlilÇfles,bem
como o edltZll em questID e seus anexos poderio ser obtidos no
5il!! YNM'.car1linQi.pr.OOV.br e também junto ii ~ra
Munldpalde V_ de QJedaS do Iguoçu, EsI3do do
"a"III6, "'" à Rua PalmeiraS, 1254, centn>, no _ normal
de ~, de 5egI61da • !OI!>rta-feWa das 08:00 às 11:30
honIs e das 13:30 às 17:00 honIs, DemaiS ~ poderio
ser obtidas pelO fOne (""""') 3532-'49110,

QJedBsdo 19ua9J, 05 demaio de2021.

FRANQEU DlSNER
PregoeIro
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MUNJdpIO DE QUFDAS 00 IGUAÇll - ESTADO 00 PARANÁ
AVISO DE UCITAÇÃO

PltEGÃO N- 059120211PMQI
O MUNICÍPIO M- QUEDAS DO lGUAçu. Estadodo PahDá, cem I devida
IIBorizaç:io apedida pelo Pn:fciso MuWcipal o 8JO ELClO JAIMEDA LUZ,
00DUIIlÍCI w;K iDaaAdol que ~ JicigçIo DI modIlidIIk PREGÃo
ELETRÓNlCO, do • MENOR PREÇO GLORA1 POR LOTE. MOOO DE
DISPUTA ABEllTO. cujo objdo é a contntaçio de emprau para o
fomecimalto de lIIIdCÓIÍS de COIIIU\IÇIo cm scrat. yismcio o sadimcDto das
necC'SSida6esda Prekian MumcipaI de ~ do lpaçtL &tado do paraM -
ltECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08:00 honIs do dia 21ID5f202L•
ABERTURA DAS PROPOSTAS: is 08:00 bona cio dia 21105/2021 .. INÍCIO
DA sESSÃo DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:00 horu do dia 2110512021.
LOCAL: www.~.C1XII..brr - BANCO 00 BRASIL S/A. LOCAL
PARA INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS:
1nformaçaesbcm comooeditaleKU5~podc:rioserobtidosjunto oolillc
www.üciJaC:OeS.e.com.bI".do 0-:0 cio Brasil S/A, tIO ate
www.~u..pl".p_bl:.1IO Sctor de UcitlÇÔC5, localizado _ Sede d.
Pn:feitura Municipal de QuedaI do J&uaçu, Estado do Panná, iÍ10 I Rua
1Dazeiro,1.065,CeIIIro.F .. :(46)3S32-12OO.DOhoririoDOClBlide~
dcqwdaàscm-1i:;iraduOUl0à512:OOhcaseliluI3:OOàs 17:00..... OIQ
aovêscloe __ :~com.br.

Quedas do Iguaçu.06 de lILIÍode 2D21
ITANAR DA SH.VA

"""""



CAMARA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANA

RUA NapoleAo PodUha. SIN' • CENTRO - CEP 85188-000 - MARQUINHOIPR
TEUFA)(: (0-42) 3648·1134 E-mail: camaramarqulnho@hotmall.com

DECRJiT(l LEGISlATIVO D.·003/2021

SÚMULA, Dispõe sobre a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das

Contas de Luiz Cezar Bapnstel, Prefeito do MUNICIPIODE
MARQUlNHO - ESTADO DO PARANÁ. relativas ao Bxercícío

Financeiro de 2014. e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA cAM.AIIA MUNICIPAL DE MARQUINHO.

no uso de suas atribuições legais e com base no disposto na Lei Orgânica e Regimento Interno
da Câmara Munictpal de MarQuinho- Estado do Paraná.

DECRfiA

Art.l-: Ficamaprovadas com ressalvas as contas de LuizCezar Baptistel, Prefeito do
MUNIClplO DE MARQUlNHO - ESTADO DO PARANÁ. relativas ao I!XllRclao FINANCEIRO

DEZ014, embasado no Parecer Prévio doTribunal de Contas do Estado do Paraná, constante
no Ac6nl1o de Parecer Privlo D•• 1501%0 - Tribunal Pleno, anexo ao Processo n.U
482430/18, que fica acolhido para os fins e efeitos legais.

Art.za: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. ficando revogadas as

disposiçõesem contrário.

Sala de Sessões da Câmara Munidpal de Marquinho - Estado do

Paraná em OSde Abril de ZOZ1.

•
,OAO IUNG NETO

Presidente

DECRETOLEGISLATIVO N.- 2DJ2021-CMC

SOMULA: DISPÓE SOBRE A
APROVAÇÃO DAS CONTAS DO
MUNiCíPIO DE CANTAGALO~PR,
REFERENTE O EXERClclO DE
2019 E DA OUTRAS
PROVID~NCIAS.

O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO DE
CANTAGALO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÓES
LEGAIS:

ART.1- ~ Ficam APROVADASas contasda PrefeituraMunicipalde Cantagalo-PR,
referentesao exerclco de 2019,de responsabilidadedo então PrefeitoMunicipal,Sr.
Jair Rocha da Silva, com respaldo no Acórdão de Parecer Prévio N° 390/2020-
SegundaCâmara,emitidopeloTribunalde ContasEstadual.

ART. 20 _ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadasas

disposiçõesem contrário.

ARTao- Pu~ique-see arquive-se.

Cantagalo-PR,03d. MAIO de 2021.

REINALDO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Fone/Fa., (42) 3636-1228
Rua Santo Antonio. 225 • CEP85160-000- Contaplo ·l'anIná

CNP) 95.684.619/0001-79
'------------_._------_._----_. ----

AVJ:SO DE LJ:CITAÇÃO

PREGÃO PRESENCJ:~L NO 004/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU, Estado do
Paraná, comunica aos interessados que fará realizar licitação na
modalidade pregão Presenciai, visando à aquisição de Gasolina
Comum., para atender as demandas da Câmara Municipal de
Quedas do Iguaçu, conforme especificações constantes no
Anexo I - Termo de Referência do edital em questão.

pato Aberl:Ura:21/05/2021
~:09h30min
JdKiil!: sala de Reuniões da Câmara Municipal

INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: Informações, bem
como o edital em questão e seus anexos poderão ser obtidos no
site www.camaraqi.pr.gov.br e também junto a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, sito à Rua Palmeiras, 1254,centro, no horário normal
de expediente, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 11;30
horas e das 13:30às 17:00horas. Demais informações poderão
ser obtidas pelo fone (Oxx46) 3532-4980.

Quedas do Iguaçu, 05 de maio de 2021.

FRANCIEU DISNER
Pregoeira

._ .._ ... - ._-----------1

CÂMARA MUNJ:CJ:PAL DE QUEDAS DO J:GUAÇU - PARANÁ

AVJ:SO DE LJ:CITAÇÃO

PREGÃO PRESENCJ:AL NO003/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU, Estado do
Paraná, comunica aos interessados que fará realizar licitação na
modalidade Pregão Presencial, visando à aquisição de Papel
sulfite A4 e plástiCO para plastificação, para atender as
demandas da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu,
conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de
Referência do edital em questão.

pata Abertura: 20/05/2021
U21:ÍUiS!' 14hOOmln
.L5HdlI: Sala de Reuniões da Câmara Municipal

INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: Informações, bem
como o edital em qu~o e seus anexos poderão ser obtidos no
site www.camaraqi.p.-.gov.br e também junto a Câmara
Municipal de vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, sito à Rua Palmeiras, 1254, centro, no horário normal
de expediente, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 11:30
horas e das 13:30às 17:00horas. Demais informações poderão
ser obtidas pelo fone (Oxx46) 3532-4980.

Quedas do Iguaçu, 05 de maio de 2021.

FRANCIEU DISNER
Pregoeira

--_ .. -------

CÂMARA MUNJ:CJ:PAL DE QUEDAS DO J:GUAÇU - PARANÁ

AVJ:SO DE LJ:CITAÇÃO

PREGÃO PRESENC:IAL NO 002/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU, Estado do
Paraná, com a devida autorização expedida pelo presidente,
comunica aos interessados que fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCJ:AL, do tipo MENOR PREÇO,
visando à contratação de empresa especializada para locação
de máquinas copiadoras/impressoras multifuncionais e plotter,
com fornecimento total de suprimentos e manutenção, para
atender as demandas da Câmara Municipal de Quedas do
Iguaçu, conforme especificações constantes no Anexo I -
Termo de Referência do editai em questão.

pata Abertyra: 20/05/2021
~:09h30min
.LiH;AI:Sala de Reuniões da Câmara Municipal

INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO, Informações, bem
como o editai em questão e seus anexos poderão ser obtidos no
site www.camaraqi.pr.gov.br e também junto a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, sito à Rua Palmeiras, 1254,centro, no horário normal
de expediente, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 11:30
horas e das 13:30às 17:00horas. Demais informações poderão
ser obtidas pelo fone (Oxx46) 3532-4980.

Quedas do Iguaçu, 05 de maio de 2021.

FRANCIELI DISNER
Pregoeira



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO 004/2021/CMVQI

GELMARJOAOCHMIELECIA LTDA, inscrita no CNPJ/MFsob nO79.717.716/0001-64, sediadana
AVENIDAPINHEIRAISnO663, Bairro CENTRO,na cidade de QUEDASDO IGUACU,EstadoPARANÁ
declara(o), para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL NO004/2021/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 Federal nO 10.520, de 17 de Julho de 2002.

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

Quedas do Iguaçu, 20 de maio de 2021.

/~c

Nome:~L
RG: 6.452.977-3
Cargo: SOCIO ADMINISTRADOR

179.717.116/0001-6JTi
GELMARJO~;~~~r-.

CHMIEL E CLl\ L! Df
AV PINHEIRAIS 662 CENTF~O

~l' _ QUEDAS DO !GUACU . DI: :
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GELMARJOÃO CHMIEL, brasileiro, natural de Iraí, Estado do RioGrande do Sul, nascido
em 31/05/1956, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e
domiciliado na Rua Eucaliptus, n.º 661, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP
85.460-000, portador da Cédula de Identidade Civil n.º 1.386.534 SESP/PR, inscrito no
CPF/MF sob n.º 200.230.069-00.
Empresário individual sob o nome empresarial de GELMARJOÃO CHMIEL, com sede e
domicilio na Avenida Pinheirais, n.º 663, Centro, Sede, Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, CEP 85,460-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIREn,º
41102980482 em sessão do dia 03/11/1986 e inscrita no CNPJ/MF sob n.º
79.717.716/0001-64, fazendo uso que permite o Parágrafo 3.º do Artigo 968 da Lei n,º
10.406/2002, com redação alterada pelo Artigo 10.2 da LeiComplementar n.º 128/2008,
ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO para SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA,uma vez que admite os sócios:
GILLIARD CHMIEL, brasileiro, natural de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, nascido
em 20/09/1979, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, residente e
domiciliado na Avenida Pinheirais, n.º 601, Centro, Quedas do lguaçu, Estado do Paraná,
CEP 85.460-000, portador da Cédula de Identidade Civil n.º 6.452.977-3 SESP/PR, e
inscrito no CPF/MF sob n.º 032.442.659-36;
CLARI CHMIEL, brasileira, natural de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, nascida
em 10/12/1958, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e
domiciliada na Rua Eucaliptus, n.º 661, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP ,
85.460-000, portadora da Cédula de Identidade Civiln.º 1.395.332 SESPjPR, e inscrita noIi...,
CPF/MF sob n.º 913.997.779-04;

fl
Lj

Resolve alterar por transformação e empresa individual passando a constituir o tipo
jurídico de Sociedade Empresaria mediante as cláusulas e condições seguintes:

.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Da transformação do tipo jurídico: Fica transformada a
natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária de
Responsabilidade Limitada sob a razão de GELMARJOÃOCHMIELE CIALTDA, conforme
faculta a Lein.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002, artigo 980, que doravante se regerá com
sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora
transformado.

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIçÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

GELMAR JOÃO CHMIEL
CNPJ N.o79.717.716/0001-64 - NIRE 41102980482

Folha: 1 de 7

CLÁUSULA SEGUNDA: Do capital social. O capital da empresa individual ora
transformada, já integralizado no valor de R$ 122.614,00 (cento e vinte e dois mil e
seiscentos e quatorze reais) totalmente integralízados, passa a constituir o capital da
Sociedade Empresaria de Responsabilidade Limitada.

ESPAÇO ABAlXO neVE SER RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL
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ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

GELMAR JOÃO CHMIEL
CNPJ N.o79.717.716/0001-64 - NIRE 41102980482

Folha: 2 de 7

Parágrafo Único: O Titular do Empresário GELMARJOÃO CHMIEL, acima qualífícado, o
qual possuía na sociedade 122.614 (cento e vinte e duas mil e seiscentas e quatorze)
quotas de capita1, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 122.614,00
(cento e vinte e dois mil e seiscentos e quatorze reais), das quais, 61.308 (sessenta e uma
mil e trezentas e oito) quotas, a R$ 1,00 cada uma, totalizando R$ 61.308,00 (sessenta e
um mil e trezentos e oito reais) nesta data, são vendidas pelo seu valor nominal sem
lucros ao sócio ingressante GILLIARD CHMIEL, acima qualificado, pagos em moeda
corrente do País neste ato; 30.653 (trinta mil e seiscentas e cinquenta e três) quotas, a R$
1,00 cada uma, totalizando R$ 30.653,00 (trinta mil e seiscentas e cinquenta e três reais)
nesta data, são vendidas pelo seu valor nominal sem lucros a sócia ingressante CLARI
CHMIEL,acima qualificada, pagos em moeda corrente do País neste ato;

CLÁUSULATERCEIRA: Demonstração do capital.
O capital social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na
importância de R$ 122.614,00 (cento e vinte e dois mil e seiscentos e quatorze reais),
divididos em 122.614 (cento e vinte e duas mil e seiscentas e quatorze) quotas de R$ 1,00
(um real) cada uma, devidamente integralizados, e distribuídos entre os sócios quotistas
da seguinte forma:

SOCIOS QUOTAS CAPITAL %
GELMARJOÃO CHMIEL 30.653 30.653,00 25,00
CLARICHMIEL 30.653 30.653,00 25,00
GILLlARD CHMIEL 61.308 61.308,00 50,00
TOTAL 122.614 122.614,Ol 100,00

CLÁUSULAQUARTA: Alteração de endereço. ~
O empresário individual que exercia suas atividades comerciais na Avenida Pinheirais, n.? .
663, Centro, Sede, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.460-000, passará a
exercer suas atividades comerciais na Avenida Pinheirais, n.º 663, Centro, Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.460-000.

CLÁUSULAQUINTA: Alteração da atividade econômica:
A sociedade que exercia sua atividade de comércio varejista de combustíveis e
lubrificantes, loja de conveniência e serviços de lavagem e lubrificação passará a exercer a
seguinte atividade: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores;
Comércio varejista de lubrificantes; Lanchonetes, casas de chá e de sucos; Comércio

ESPAÇO ABAIXO DEVE SER RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL
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GELMARJOÃOCHMIEL, brasileiro, natural de Iraí, Estado do Rio Grande do Sul, nascido
em 31/05/1956, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e
domiciliado na Rua Eucaliptus, n.º 661, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP
85.460-000, portador da Cédula de Identidade Civil n.º 1.386.534 SESP/PR, inscrito no
CPF/MF sob n.2 200.230.069-00; GILLIARO CHMIEL, brasileiro, natural de Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, nascido em 20/09/1979, casado pelo regime de separação total
de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Pinheirais, n.º 601, Centro,
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.460-000, portador da Cédula de Identidade
Civil n.º 6.452.977-3 SESP/PR, e inscrito no CPF/MF sob n.!! 032.442.659-36; CLARI
CHMIEL, brasileira, natural de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, nascida em
10/12/1958, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e
domiciliada na Rua Eucalíptus, n.º 661, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CE~_
85.460-000, portadora da Cédula de Identidade Civil n.º 1.395.332 SESP/PR, e inscrita no
CPF/MF sob n.º 913.997.779-04; Resolvem em comum acordo, constituir uma sociedade
limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIçÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

GELMAR JOÃO CBMIEL
CNPJ N.o 79.717.716/0001-64 - NIRE 41102980482

Folha: 3 de7

varejista de mercadorias em lojas de conveniência; Padaria e confeitaria com
predominância de revenda.

CLÁUSULASEXTA: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu CONTRATOSOCIAL
da empresa, com o teor seguinte:

GELMARJOÃOCHMIELECIA LTOA
CNPJ/MFN.º 79.717.716/0001-64

CONTRATOSOCIAL

CLÁUSULAPRIMEIRA: Nome Empresarial, Sede e Oomidlio.
A sociedade empresária girará sob o nome empresarial de GELMARJOÃOCHMIEL E CIA
LTOA, sendo regida em conformidade com o capítulo da sociedade limitada disposto na
Lei n.º 10.406/2002, com sede e foro a Avenida Pinheirais, n.º 663, Centro, Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.460-000;
Parágrafo Primeiro: É facultado à sociedade a qualquer tempo ao arbítrio exclusivo de
sua administração, abrir manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do
território nacional, atribuindo-lhe capital autônomo, se necessário observado a legislação
pertinente à matéria;

CLÁUSULASEGUNDA:O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e o
i ício das operações sociais, para todos os efeitos, considera-se dia 02 de janeiro de 1987;

ESPAço ABAIXO DEVE SER RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL
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ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

GELMAR JOÃO CHMIEL
CNPJ N.o 79.717.716/0001-64 - NIRE 41102980482

Folha: 4de 7

CLÁUSULATERCEIRA: A sociedade terá sua Sede e Foro na Avenida Pinheirais, n.º 663,
Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.460-0000, que é seu domicílio,
podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território
nacional, por deliberação dos Sócios, materializada pela maioria dos votos, contada
segundo o valor das quotas de cada um;

CLÁUSULAQUARTA: Do objeto social. A sociedade tem como objeto social a exploração
do ramo de: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores; Comércio
varejista de lubrificantes; Lanchonetes, casas de chá e de sucos; Comércio varejista de
mercadorias em lojas de conveniência; Padaria e confeitaria com predominância de
revenda.

cLÁUSULAQUINTA: Capital Social.
O capital social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na
importância de R$ 122.614,00 (cento e vinte e dois mil e seiscentos e quatorze reais),
divididos em 122.614 (cento e vinte e duas mil e seiscentas e quatorze) quotas de R$ 1,00
(um real) cada uma, devidamente íntegralízados. e distribuídos entre os sócios quotistas
da seguinte forma:

SOCIOS .QUOTAS CAPITAL %
GELMARJOÃOCHMIEL 30.653 30.653,00 25,00
CLARICHMIEL 30.653 30.653,00 25,00
GILLIARDCHMIEL 61.308 61.308,00 50,00
TOTAL 122.614 122.614,0(] 100,00

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá aos sócios, GELMAR JOÃO
CHMIEL, CLARI CHMIEL e GILLIARD CHMIEL, aos quais compete privativa e
individualmente ou em conjunto o uso da firma e a representação atíva e passiva, em
juízo, ou fora dele, estando os mesmos dispensados da prestação de caução, podendo
praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, sendo-lhes, no entanto,
vedado o uso do nome da sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações
ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o
comprometimento dos mesmos em atos de liberação ou de favor, podendo passar poderes
para terceiros por procuração.

Parágrafo Único: O sócio que participar ativamente na administração da sociedade fará
jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixado anualmente pelo consenso

ESPAÇO ABAIXO DEVE SER RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL
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ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIçÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

GELMAR JOÃO ClIMIEL
CNPJ N.o 79.717.716/0001-64 - NIRE 41102980482

Folha: 5 de 7

unânime dos sócios, cuja importância, de acordo com a legislação do Imposto de Renda,
será contabilizada como despesa de administração da sociedade;

CLÁUSULASÉTIMA: Sessão e Transferência de quotas.
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a
qualquer título a terceiros sem o consentimento dos sócios remanescentes, aos quais fica
assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição
se postas à venda, formalizando, se realizada a sessão delas a alteração contratual
pertinente.

Parágrafo Único: Osócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas
postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou
renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias
contados do recebimento da notificação ou em maior prazo a critério do sócio alienante.
Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na
proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o
direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas;

CLÁUSULAOITAVA:Administração da sociedade e uso do nome empresarial.
A administração da sociedade caberá aos sócios Gelmar João Chmiel, Clari Chmiel e It
GiIliard Chmiel, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da
sociedade representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante ""'1
órgãos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como / i/ipraticar todos os demais atos necessários a consecução dos objetivos ou à defesa dos / i
interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente, / ' r:!'}
vedado, no entanto, em ativídades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações f '1

seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único: Fica facultado ao administrador, atuando isoladamente, constituir em
nome da sociedade, procuradores, para um período determinado não superior a dois
anos, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos
procuradores nomeados;

cLÁUSULANONA: Retirada e Pró-labore.

ESPAÇO ABAIXO DEVE SER RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA nJNTA COMERCIAL
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecimento ou interdição de sócio.
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou
dos sócios remanescentes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na ,,
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em Balanço 1ÍJ1' I
~~~~~; ~7if 'j

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Desimpedimento.
O administrador declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a
administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou
por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos ou por crime falírnentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa de concorrência, contras as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade;

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIçÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

GELMAR JOÃO CHMIEL
CNPJ N.o 79.717.716/0001-64 - NIRE 41102980482

Folha: 6 de 7

Ossócios empresários, Gelmar João Chmiel,ClariChmiel e GilliardChmiel,terão direito as
retiradas mensais, a título de pró-labore, cujo valor não ultrapasse o limite fixado pela
legislação do Imposto de Renda;

cLÁUSULA DÉCIMA: Exercido social, demonstrações financeiras e participação dos
sócios nos resultados.
Aotérmino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço
Patrimonial e do Balanço de Resultados Econômico, cabendo aos sócios os lucros ou
perdas apurados; Conforme Lei 10.406/2002, Art 1007 do Código Civil, fica ajustado
entre as partes que, em relação à distribuição de lucros, poderá ser efetuada aos sócios
não respeitando a proporcionalidade de suas quotas de capital, a qualquer período
durante o exercício social, através de demonstrações contábeis (balanços, balancetes,
demonstração do resultado do período) mensalmente e distribuir lucros com base nos
lucros acumulados ou reservas constantes no último balanço patrimonial.

Parágrafo Primeiro: Oexercício social poderá ter duração inferior a um ano, e deverá se
iniciar no 1.º (primeiro) dia de cada período, encerrando-se no último dia.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA:
. a eleito o Foro da Comarca de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, para o exercício e

cu rimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.
ESPAÇO ABAIXO DEVE SER RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL
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ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIçÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUALEM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

GELMAR JOÃO CHMIEL
CNPJ N.o79.717.716/0001-64- NIRE 41102980482

Folha: 7 de 7

E por estarem justos e contratados lavram, datam e assinam o presente instrumento de
contrato social.

QUEDASDO IGUAÇU,18 DE AGOSTO DE 2020.

o CHMIEL
30.069-00

~RD CHMIE: '"::::.
CPFn.º 032.442.659-36

,
Ed roaae

ti ,.do
OA R66.ISS

EDUARDOFELIPEVERONESE
OAB/PR66155
CPFn.g 062.787.239-56

~ --._;
~
CLARICHMIEL
CPFn.º 913.997.779-04
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PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO004/2021/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nome da Licitante:
GELMAR JOAO CHMIEL CNPJ/MF: 79.717.716/0001-64

Endereço:
AVENIDA PINHEIRAIS, 663 - CENTRO

Nome para Contato: GILLIARD CHMIEL Telefone: 46 3532 1166

Fax: E-mail:
º-ostoschmielCiiloutlook.com

NOConta-Corrente: (opcional) ~anco: (opcional) Agência: (opcional)
28777-6 OOP. SICREDI P727-0

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° 004/2021/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

Item Marca e/ou Valor Valor

nO Qtde. Tipo Especificação does) objeto(s) Procedência Unitário Total do
R$ Item

1 25.000 Litros GasolinaComum STRADA 5,69 142.250,00

Valor Global da Proposta R$l 2.250,00 (CENTO EQUARENTA DE DOIS MIL DUZENTOS E
CINQUENTA REAIS)

Informações Complementares:

se dará de forma parcelada,em conformidade com a efetiva
necessidades,e somente serão retirados mediante a autorização de (requisição)
a ser emitida pela CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estado

de Retirada does) do Paraná. "

(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, após
ecorrido o mês de fornecimento e de acordo com as quantidades retiradas no
eríodo

Local de Fornecimento does) será(ão) retirado(s) através de abastecimentos regulares a serem efetuados
junto a bomba da contratada.

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 N0 004/2021/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.

Quedasdo Iguaçu, 20 de maio de 2021.

N~DCHMIEL
RG:6.452.977-3
Cargo: 50CIOADMINISTRADOR

'79.717,716i0001-6d

AV F,NHEk\A:S [,03:' CENTRO

~
8ó46().()OO • QUEDAS DO IGUAÇU • PR.I

_.jl
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N0 004/2021/CMVQI

GELMARJOAOCHMIELECIA LTDA, inscrita no CNPJ/MFsob nO79.717.716/0001-64, sediada na AVENIDAPINHEIRAIS
nO663, BairroCENTRO,na cidade de QUEDASDOIGUACU,EstadoPARANÁ,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, § 20, da Lei Federal nO8.666/93.

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

Quedas do Iguaçu, 20 de maio de 2021.

"""'179.717 .716/0001 ,~()Ai'

\
"V u'NI-jEIRAiS 663 CENTRO

~~' .' QUEDAS DO IGUAÇU • \!:J



DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO 004/2021/CMVQI

GELMARJOAOCHMIELECIA LTDA, inscrita no CNPJ/MFsob nO79.717.716/0001-64, sediada na AVENIDAPINHEIRAIS
nO663, Bairro CENTRO,na cidade de QUEDASDO IGUACU,EstadoPARANÁ,declara(o), sob as penas da 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) 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.

Quedas do Iguaçu, 20 de maio de 2021.

pce

Nome: GILLIARD CHMIEL
RG: 6.452.977-3
Cargo: SOCIO ADMINISTRADOR

79.717}16/0001-6J1

AV PlNHbRP,:S 663 GDHF:O
~ _ QUEDAS DO !GUAÇU • Ph

-------------------- -- - _. - --------------------
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GELMARJOÃOCHMIEL,brasileiro, natural de Iraí, Estado do RioGrande do Sul, nascido
em 31/05/1956, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e
domiciliado na Rua Eucaliptus, n.º 661, Centro, Quedas do Iguaçu,Estado do Paraná, CEP
85.460-000, portador da Cédula de Identidade Civil n.!!1.386.534 SESP/PR, inscrito no
CPF/MF sob n.!!200.230.069-00.
Empresário individual sob o nome empresarial de GELMARJOÃOCHMIEL,com sede e
domicilio na Avenida Pinheirais, n.º 663, Centro, Sede, Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, CEP85.460-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIREn.º
41102980482 em sessão do dia 03/11/1986 e inscrita no CNPJ/MF sob n.!!
79.717.716/0001-64, fazendo uso que permite o Parágrafo 3.º do Artigo 968 da Lei n,!!
10.406/2002, com redação alterada pelo Artigo lO.!!da LeiComplementar n.!!128/2008,
ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO para SOCIEDADEEMPRESÁRIA
LIMITADA,uma vez que admite os sócios:
GILLIARDCHMIEL,brasileiro, natural de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, nascido
em 20/09/1979, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, residente e
domiciliado na Avenida Pinheirais, n.º 601, Centro, Quedas do Iguaçu,Estado do Paraná,
CEP 85.460-000, portador da Cédula de Identidade Civil n.!! 6.452.977-3 SESP/PR, e
inscrito no CPF/MF sob n.!!032.442.659-36;
CLARICHMIEL,brasileira, natural de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, nascida
em 10/12/1958, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e
domiciliada na Rua Eucaliptus, n.!!661, Centro, Quedas do Iguaçu,Estado do Paraná, CEP "~.
85.460-000,portadora da Cédula de Identidade Civiln.!!1.395.332SESP/PR, e inscrita no/l" "
CPF/MF sob n.!!913.997.779-04; "

LI
Resolve alterar por transformação e empresa individual passando a constituir o tipo1/.;
jurídico de Sociedade Empresaria mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULAPRIMEIRA: Da transformação do tipo jurídico: Fica transformada a
natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária de
Responsabilidade Limitada sob a razão de GELMARJOÃOCHMIELECIALTDA,conforme
faculta a Lein.!!10.406de 10 de janeiro de 2002,artigo 980,que doravante se regerá com
sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora
transformado.

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃODO INSTRUMENTO DE INSCRIçÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUALEM SOCIEDADEEMPRESARIA LTDA

GELMAR JOÃO CHMIEL
CNPJ N.o79.717.716/0001-64- NIRE 41102980482

Folha: 1 de 7

CLÁUSULASEGUNDA: Do capital social. O capital da empresa individual ora
transformada, já integralizado no valor de R$ 122.614,00 (cento e vinte e dois mil e
seiscentos e quatorze reais) totalmente integralizados, passa a constituir o capital da
Sociedade E"f\lpresariade Responsabilidade Limitada.

\: AÇO ABAIXO DEVE SER RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL
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ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃODO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUALEM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

GELMAR JOÃO CBMIEL
CNPJ N.o79.717.716/0001-64- NIRE 41102980482

Folha: 2 de 7

Parágrafo Único: O Titular do Empresário GELMARJOÃOCHMIEL,acima qualificado, o
qual possuía na sociedade 122.614 (cento e vinte e duas mil e seiscentas e quatorze)
quotas de capital, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 122.614,00
(cento e vinte e dois mil e seiscentos e quatorze reais), das quais, 61.308 (sessenta e uma
mil e trezentas e oito) quotas, a R$ 1,00 cada uma, totalizando R$ 61.308,00 (sessenta e
um mil e trezentos e oito reais) nesta data, são vendidas pelo seu valor nominal sem
lucros ao sócio ingressante GILLIARDCHMIEL,acima qualificado, pagos em moeda
corrente do País neste ato; 30.653 (trinta mil e seiscentas e cinquenta e três) quotas, a R$
1,00 cada uma, totalizando R$ 30.653,00 (trinta mil e seiscentas e cinquenta e três reais)
nesta data, são vendidas pelo seu valor nominal sem lucros a sócia ingressante CLARI
CHMIEL,acima qualificada, pagos em moeda corrente do País neste ato;

CLÁUSULATERCEIRA:Demonstração do capital.
O capital social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na
importância de R$ 122.614,00 (cento e vinte e dois mil e seiscentos e quatorze reais),
divididos em 122.614 (cento e vinte e duas mil e seiscentas e quatorze) quotas de R$ 1,00
(um real) cada uma, devidamente integralizados, e distribuídos entre os sócios quotistas
da seguinte forma:

SOCIOS QUOTAS CAPITAL %
GELMARJOÃO CHMIEL 30.653 30.653,00 25,00
CLARICHMIEL 30.653 30.653,00 25,00
GILLlARDCHMIEL 61.308 i 61.308,00 50,00
TOTAL 122.614 i 122.614,0( 100,00

CLÁUSULAQUARTA:Alteração de endereço.

exercer suas atividades comerciais na Avenida Pinheirais, n.!l 663, Centro, Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, CEP85.460-000.

CLÁUSULAQUINTA:Alteração da atividade econômica:
A sociedade que exercia sua atívídade de comércio varejista de combustíveis e
lubrificantes, loja de conveniência e serviços de lavagem e lubrificação passará a exercer a
seguinte atividade: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores;
Comércio varejista de lubrificantes; Lanchonetes, casas de chá e de sucos; Comércio

ÇO ABAIXO DEVE SER RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL
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GELMARJOÃOCHMIEL, brasileiro, natural de Iraí, Estado do RioGrande do Sul, nascido
em 31/05/1956, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e
domiciliado na Rua Eucaliptus, n.º 661, Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP
85.460-000, portador da Cédula de Identidade Civil n.º 1.386.534 SESP/PR, inscrito no
CPF/MF sob n.S!200.230.069-00; GILLlARD CHMIEL, brasileiro, natural de Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, nascido em 20/09/1979, casado pelo regime de separação total
de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Pinheirais, n.º 601, Centro,
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP85.460-000, portador da Cédula de Identidade
Civil n.º 6.452.977-3 SESP/PR, e inscrito no CPF/MF sob n.º 032.442.659-36; CLARI
CHMIEL, brasileira, natural de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, nascida em
10/12/1958, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e
domiciliada na Rua Eucaliptus, n.º 661, Centro, Quedas do lguaçu, Estado do Paraná, CE~"
85.460-000, portadora da Cédula de Identidade Civiln.º 1.395.332 SESP/PR, e inscrita no
CPF/MF sob n.º 913.997.779-04; Resolvem em comum acordo, constituir uma sociedade
limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIçÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

GELMAR JOÃO CHMIEL
CNPJN.o 79.717.716/0001-64-NIRE 41102980482

Folha: 3 de 7

varejista de mercadorias em lojas de conveniência; Padaria e confeitaria com
predominância de revenda.

CLÁUSULASEXTA: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu CONTRATOSOCIAL
da empresa, com o teor seguinte:

GELMARJOÃOCHMIEL EClA LTDA
CNPl/MF N.º 79.717.716/0001-64

CONTRATOSOCIAL

CLÁUSULAPRIMEIRA: Nome Empresarial, Sedee Domicilio.
Asociedade empresária girará sob o nome empresarial de GELMARJOÃOCHMIEL E CIA
LTDA, sendo regida em conformidade com o capítulo da sociedade limitada disposto na
Lei n.!!10.406/2002, com sede e foro a Avenida Pinheirais, n.º 663, Centro, Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, CEP85.460-000;
Parágrafo Primeiro: É facultado à sociedade a qualquer tempo ao arbítrio exclusivo de
sua administração, abrir manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do
território nacional, atribuindo-lhe capital autônomo, se necessário observado a legislação
pertinente à matéria;

CLÁUSULASEGUNDA:Oprazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e o
início das perações sociais, para todos os efeitos, considera-se dia 02 de janeiro de 1987;

ESPAço ABAIXODEVESERRESERVADOPARAUSOEXCLUSIVODAJUNTACOMERCIAL
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ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUALEM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

GELMAR JOÃO CHMIEL
CNPJ N.o79.717.716/0001-64- NIRE 41102980482

Folha: 4de 7

CLÁUSULATERCEIRA: A sociedade terá sua Sede e Foro na Avenida Pinheirais, n.2 663,
Centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85.460-0000, que é seu domicílio,
podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território
nacional, por deliberação dos Sócios, materializada pela maioria dos votos, contada
segundo o valor das quotas de cada um;

CLÁUSULAQUARTA: Do objeto social. Asociedade tem como objeto social a exploração
do ramo de: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores; Comércio
varejista de lubrificantes; Lanchonetes, casas de chá e de sucos; Comércio varejista de
mercadorias em lojas de conveniência; Padaria e confeitaria com predominância de
revenda.

CLÁUSULAQUINTA: Capital Social.
O capital social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na
importância de R$ 122.614,00 (cento e vinte e dois mil e seiscentos e quatorze reais),
divididos em 122.614 (cento e vinte e duas mil e seiscentas e quatorze) quotas de R$1,OO
(um real) cada uma, devidamente integralizados, e distribuídos entre os sócios quotistas
da seguinte forma:

SOCIOS QUOTAS CAPITAL 0/0
GELMARJOÃOCHMIEL 30.653 30.653,00 25,00
CLARICHMIEL 30.653 30.653,00 25,00
GILLIARDCHMIEL 61.308 61.308,00 50,00
TOTAL 122.614 122.614,0(] 100,00

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá aos sócios, GELMAR JOÃO
CHMIEL, CLARI CHMIEL e GILLlARD CHMIEL, aos quais compete privativa e
individualmente ou em conjunto o uso da firma e a representação ativa e passiva, em
juízo, ou fora dele, estando os mesmos dispensados da prestação de caução, podendo
praticar todos os atas necessários à consecução do objeto social, sendo-lhes, no entanto,
vedado o uso do nome da sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações
ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o
comprometimento dos mesmos em atas de liberação ou de favor, podendo passar poderes
para terceiros por procuração.

Parágrafo Único: O sócio que participar ativamente na administração da sociedade fará
jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixado anualmente pelo consenso

ESPAÇO ABAlXO DEVE SER RESERVADO PARA uso EXCLUSIVO DA rumA COMERCIAL
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ALTERAÇÃO POR TRANSFORt,"ÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIçÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

GELMAR JOÃO CHMIEL
CNPJ N.o 79.717.716/0001-64 - NIRE 41102980482

Folha: 5 de 7

unânime dos sócios, cuja importância, de acordo com a legislação do Imposto de Renda,
será contabilizada como despesa de administração da sociedade;

CLÁUSULASÉTIMA: Sessão e Transferência de quotas.
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a
qualquer título a terceiros sem o consentimento dos sócios remanescentes, aos quais fica
assegurado em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição
se postas à venda, formalizando, se realizada a sessão delas a alteração contratual
pertinente.

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas
postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou
renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias
contados do recebimento da notificação ou em maior prazo a critério do sócio alienante.
Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na
proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o
direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas;

CLÁUSULAOITAVA:Administração da sociedade e uso do nome empresarial.
A administração da sociedade caberá aos sócios Gelmar João Chmiel, Clari Chmiel e //;
GiUiard Chmiel, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da .
~oc~edad.er~p~e~entá-la ati~a e pa~sivament~, judicial e e~trajudicialmente, perante /~)
orga.os, mstítuíções fin~ncelras, entIda~es privadas : tercelro~ e.m geral: bem como /,/;'
praticar todos os demais atos necessários a consecuçao dos objetívos ou a defesa dOS@!./
interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente, I ,1
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações I '.
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens '
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único: Fica facultado ao administrador, atuando isoladamente, constituir em
nome da sociedade, procuradores, para um período determinado não superior a dois
anos, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos
procuradores nomeados;

CLÁUSULANONA: Retirada e Pró-labore.

ESPAÇO ABAlXO DEVE SER RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL
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ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIçÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

GELMAR JOÃO CHMIEL
CNPJ N.o 79.717.716/0001-64 - NIRE 41102980482

Folha: 6de 7

Ossócios empresários, Gelmar João Chmiel,ClariChmiele GilliardChmiel,terão direito as
retiradas mensais, a título de pró-labore, cujo valor não ultrapasse o limite fixado pela
legislação do Imposto de Renda;

cLÁUSULA DÉCIMA: Exercido socíal, demonstrações financeiras e participação dos
sócios nos resultados.
Aotérmino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço
Patrimonial e do Balanço de Resultados Econômíco, cabendo aos sócios os lucros ou
perdas apurados; Conforme Lei 10.406/2002, Art 1007 do Código Civil, fica ajustado
entre as partes que, em relação à distribuição de lucros, poderá ser efetuada aos sócios
não respeitando a proporcionalidade de suas quotas de capital, a qualquer período
durante o exercício social, através de demonstrações contábeis (balanços, ba]ancetes,
demonstração do resultado do período) mensalmente e distribuir lucros com base nos
lucros acumulados ou reservas constantes no último balanço patrimonial.

Parágrafo Primeiro: Oexercício social poderá ter duração inferior a um ano, e deverá se
iniciar no 1.º (primeiro) dia de cada período, encerrando-se no último dia.

CLÁUSULADÉCIMAPRIMEIRA: Falecimento ou interdição de sócio.
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os I/;
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou
dos sócios remanescentes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na !
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em Balanço 1ÍJ1?!
especialmente levantado; f!~/
CLÁUSULADÉCIMASEGUNDA:Desimpedimento. !
O administrador declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a
administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou
por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa de concorrência, contras as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade;

CLÁUSULADECIMATERCEIRA:
Fica eleito o Foro da Comarca de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, para o exercício e
cumpri ento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

ESPAÇO ABAIXO DEVE SER RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL



Página 7 de 8

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIçÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

GELMAR JOÃO CHMIEL
CNPJ N.o 79.717.716/0001-64 - NIRE 41102980482

Folha: 7 de 7

E por estarem justos e contratados lavram, datam e assinam o presente instrumento de
contrato social.

QUEDAS DO IGUAÇU, 18 DE AGOSTO DE 2020.

o CHMIEL
30.069-00

~D ("MIE: =-::,
CPFn.º 032.442.659-36

,
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d udt,
OA R 66.15S

EDUARDOFELIPEVERONESE
OAB/PR66155
CPFn.9 062.787.239-56

~"sv
CLARI CHMIEL
CPFn.º 913.997.779-04

F,sPAÇO ABAIXO DEVE SER RESERVADO PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 8 de 8

TERMO DE AUTENTICIDADE
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REPÚBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADE ABERTURA

79.717.716/0001-64 04/11/1986
MATRIZ CADASTRAL

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
47.31-8-00 - Comércio varejista de combustiveis para veículos automotores

NOME EMPRESARIAL
GELMAR JOAO CHMIEL E CIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
POSTO AVENIDA

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

I LOGRADOURO
AV PINHEIRAIS

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURiDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

INÚMERO
663

I COMPLEMENTO
••• *****

I BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

I MUNIClplO
QUEDAS DO IGUACU

~
~

ICEP
85.460-000

ENDEREÇO ELETRÓNICO
POSTOSCHMIEL@OUTLOOK.COM

I TELEFONE
;46) 3532-1166

I

SITUAÇÃO ESPECIAL
. *.******

DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

ENTE FEDERATIVORESPONSÁVEL (EFR)
*****

ISITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 2110512021 às 09:36:15 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

--------------------------------------------- _.



24/05/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERO DE INSCRiÇÃO

79.717.716/0001-64
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA04/11/1986
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
GElMAR JOAO CHMIEl E CIA lTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
POSTO AVENIDA

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
47.31-8"()O. Comércio varejista de combustiveis para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
47.21.1'()2· Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.29-6.02· Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.32-6"()O· Comércio varejista de lubrificantes
56.11.2'()3 • lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206.2 • Sociedade Empresária limitada

IBAIRRO/DISTRITO
CENTRO

I COMPLEMENTO-**-I LOGRADOURO
~V PINHEIRAIS

ICEP
85.460"()OO

I MUNICíPIO
~UEDAS DO IGUACU

~
~

I TELEFONE
(46) 3532·1166

I~:; FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

I

SITUAÇÃO ESPECIAL

. ********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

24/09/2005
I SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

IMOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/05/2021 às 16:18:38 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

1/1



CAIXA
G,A,IXAECONCMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS- CRF

Inscrição: 79.717.716/0001-64
Razão Social:GELMARJOAOCHMIEL
Endereço: AVPINHEIRAIS1508/ CENTRO/ QUEDASDOIGUACU/ PR/85460-000

A Caixa EconômicaFederal, 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
Fundode Garantia do Tempode Servico - FGTS.

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

Validade:10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041002153461006739

Informação obtida em 21/05/2021 09: 35: 57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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24/05/2021 Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA
CAIXA ECONÓMI,CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS-CRF

Inscrição: 79.717.716/0001-64
Razão Social: GELMARJOAOCHMIEL
Endereço: AV PINHEIRAIS 1508/ CENTRO/ QUEDASDO IGUACU/ PR/ 85460-000

A Caixa EconômicaFederal, 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
Tempode Servico - 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:10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041002153461006739

Informação obtida em 24/05/2021 16:20:02

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

https:/Iconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1



!;7 • MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

CERTIDÃO NEGATIVA 4963/2021
FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS

IMPORTANTE: 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.

VALIDADE: 19/08/2021 CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHJ2QE5Z24XH3RP2

REQUERENTE: GELMAR JOAO CHMIEL PROTOCOLO:

FINALIDADE: CONCORR~NCIA 1 LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: GELMAR JOAO CHMIEL

INSCRIÇAO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇAO ESTADUAL ALVARA

5002 79.717.716/0001-64 057
ENDEREÇO

AVENIDA PINHEIRAIS, 663 - AUTO POSTO - CENTRO CEP: 85460000 Quedas do lquacu - PR
ATIVIDADES

Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, Padaria e confeitaria com predominância de revenda,
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio
~arejista de lubrificantes

Observações:

Certidão emitida gratuitamente ~~ em 21/05/2021.
Qualquer rasura invalidará este doc entoo
Conferir autenticidade em www.que oiguacu.pr.gov.br

~-: -- .>~
~/

I
, ). r



\

~C:OC:/80/6 ~ :epep!lel\
'v'1\1.L'v'E>3N:o,ªP!lJao ap od!.L

·LC:60 sl;1 ~C:OC:/SOHC:wa
'131~HO o'v'or l:I'v'~13E>rod epBl!O!loS·C:OOSled!:>!unwo~!J:>su! 131~HO o'v'or l:I'v'~13E>alU!nq!Jluo:>(e)o

eJed ep!l!w3 ·o,ªP!lJ9:>ep apep!:>!lUalnee euuguoo 'n~en61op sepano ap o!d!O!un~ (e)o sopsuuojut sopep sou aseq woO
C:dl:lCHXvZZSebC;[IlWlZ6:OV~e:l!lUalneap 06!P90

~C:OC; C96v· :oppJexa I 0VP!lJ9:>ep OJ9WIJN
0lP!1Je:l ep Sopea

"eÚ.lelSIS oUeld!nb3 Jod OP!AIOAUeSea e:'HnW16110!)sp il!'+lOd
q~90E'005:ewalS!S op 0lSJaJ\
leeJ odw81 we :Sopea ep o:lueg op o~DI 00 S\103flO30 O!dJ::::mlinW

~ZOZ/SOlvZ



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 024186922-71

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 79.717.716/0001-64
Nome: GELMAR JOAO CHMIEL E CIA LTOA

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 18/09/2021 - Fornecimento Gratuito

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

Página 1de 1

Emitido via Internet Pública (21/0512021 09:35:13)



24/05/2021

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da
Fazenda

Secretaria da Fazenda

Informações do Documento
Certidão 024186922-71
TIpo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática

. CNPJ 79.717.716/0001-64
Fornecidapara o GELMAR JOAO CHMIEL E CIA LTDA

Emissão 21/05/2021 09:35:13
Datade Validade 18/09/2021

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

www.fazenda.pr.gov.br/Servicos/Consultar-certidoes-emitidas-Sefa

I Voltar I

••

1/1



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

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

Nome: GELMAR JOAO CHMIEL E CIA LTDA
CNPJ: 79.717.716/0001-64

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 RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:30 do dia 21/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/11/2021.
Código de controle da certidão: 13A2.BF78.A8A9.EB37
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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F'()DEF. ,TUD
.L DO TI<!\BP~LH()

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GELMAR JOAO CHMIEL E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 79.717.716/0001-64
Certidão nO: 16238419/2021
Expedição: 21/05/2021, às 09:36:06
Validade: 16/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que GELMAR JOAO CHMIEL E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nO 79.717.716/0001-64, 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 omissão de Conciliação Prévia.

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



Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GELMAR JOAO CHMIEL E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 79.717.716/0001-64
Certidão nO: 16238419/2021
Expedição: 21/05/2021, às 09:36:06
Validade: 16/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que GELMAR JOAO CHMIEL E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito{a) no CNPJ sob o nO 79.717.716/0001-64, 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.b r)
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 omissão de Conciliação Prévia.

custas, a
decorrentes
Público do



TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de QUEDAS DO IGUAÇU

CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO - FINS GERAIS - CIVEIS - ESPECiFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CIVEIS, ESPECIFICAMENTE: FAL~NCIA,
CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INVENTÁRIOS E ARROLAMENTOS desta Secretaria, verifiquei
NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

GELMAR JOAO CHMIEL
CNPJ: 79.717.716/0001-64

Local da Sede: Quedas do Iguaçu - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de QUEDAS DO
IGUAÇU
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa juridica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8°, §2° da
Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

QUEDAS DO IGUAÇU, 21 de Maio de 2021

JATIR DE LIMA SOARES
Distribuidor

SDP-Sistema do Distribuidor do Paraná Data de emissáo:21/05/2021 17:35 Página de



~
JUCEPAR

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná "OV"II;,,"O 1)0 e.5!"CO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Nome Empresarial: GELMARJOAO CHMIELE CIA LTOA

NIRE (Sede)
41209483885

CNPJ
79.717.716/0001-64

Data de Ato Constitutivo
20/08/1994

Inicio de Atividade
02101/1987

Último Arquivamento
Data
26/08/2020

Situação
ATIVA
Status

SEMSTATUS

Protocolo: PRC2106882406
NaturezaJurldlca: SociedadeEmpresériaLimitada

Endereço Completo
Avenida PINHEIRAIS, N° 663, CENTRO - Quedas do Iguaçu/PR - CEP 85460-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTlVEIS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LANCHONETES,
CASAS DE CHA E DE SUCOS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA PADARIA E CONFEITARIA COM
PREDOMINANCIA DE REVENDA.

Capital Social
R$ 122.614,00 (cento e vinte e dois mil e seiscentos e catorze reais)
Capitallntegralizado
R$ 122.614,00 (cento e vinte e dois mil e seiscentos e catorze reais)

Porte
Demais

Prazo de Duração
Indeterminado

Dados do Sócio
Nome
GELMAR JOAO CHMIEL
Nome
CLARI CHMIEL
Nome
GILLlARD CHMIEL

Término do mandato

III~ 11111~II~IIIIII~ IIII~1111
PRC2106882406

CPF/CNPJ
200.230.069-00
CPF/CNPJ
913.997.779-04
CPF/CNPJ
032.442.659-36

Espécie de sócio
Sócio
Espécie de sócio
Sócio

Administrador
5
Administrador
S
Administrador
S

Término do mandato

Término do mandato

Dados do Administrador
Nome
GELMAR JOAO CHMIEL
Nome
CLARI CHMIEL
Nome
GILLlARD CHMIEL

(horário de Brasllia).
""'~~."lli""I~U'.br, com o código XGJ2AHL2.

SecretárioGeral

1de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

41102980482 79.717.716/0001-64
NOMEEMPRESARIAL
GELMARJOAOCHMIEL

PESSOAJURIDICA(E-CNPJOU E- GELMARJOAO ••152484075320088537 07/04/2020a
PJ) 79717716000164 CHMIEL:7971771600016i 56801952~;~0999989 07/04/2021 Sim

CONTADOR 13962868968
GERALDO 206759170266030750

FONTANELLA:13962868·390980702944412132
968 85

10/08/2019a
09/08/2020 Nêo

NÚMERO DO RECIBO:

F6.04.4B.1A.EF.B6.1 E.OA.OC.AA.OO.1
B.4C.EF.BF.82.93.27.BF.77-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/05/2020 às 08:58:27

9F.3B.3E.55.78.23.3A. 70
3E.23.AC.3F.C6.99.91.16

Considera-seautenticadoo livro con ii a que se refereeste recibo,dispensando-sea autentícaçãode que trata o art. 39 da Lei nO8.934/1994.
Este recibocomprovaa autenticação.

BASELEGAL:Decreton° 1.800/1996,coma
Lei ComplementarnO1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

Número de Ordem do Livro: 31

CNPJ: 79.717.716/0001-64

Entidade: GELMAR JOAO CHMIEL

41102980482

Nome Empresarial GELMAR JOAO CHMIEL

NIRE

79.717.716/0001-64

31

Natureza do Livro LIVRO OIARIO

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos
Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedacj.E!...E!rnprE!S;~ria

QUEDAS DO IGUACU

03/11/1986

Nome Empresarial

LIVRO OIARIO

GELMAR JOAO CHMIEL

Natureza do Livro

Número de ordem 31

Quantidade total de linhas do arquivo
ital

ata de inicio

Data de término 31/1212019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação e comprova pelo recibo de número
F6.D4.4B.1A.EF.B6.1 E.0A.DC.AA.OD.1B.4C.EF.BF.82.93.27.BF.77-7, s termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Spe

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 1



------------------------------ - - - - " - - --

Jopez!lenS!1\op S"O"B o~SJal\

o~eJn~!Jos3 ep OO!IQlJdewa~s!s olad opeJa6 !~ o!J9~elaJa~s3

O~OZl80/60e 6~OZl80/0~

896898~96€~:Vl13N'v'lNO.:lOm~3E>

S8~€~~~v~~OL08606€OSLO€099~OL~6SL90~

9~06866660~~S~S6~089SL€S8800~€SL0V8v~S~

vg-~000/9~LHL"6L :rdN8

~E :OJI\!l op wapJO ap OJawl)N
6~OZIZ~HE e 6~OZHOHO :o~:5eJnJ!J:>s3ep OPOpad

1311111H:::>ovor ~'V1III13E> :apep!Ju3

s~nlVNISSV svo soava



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GELMAR JOAO CHMIEL

Penado da Escrituração: 01111112019.31/1212019 CNPJ: 79.717.718/0001-64

Número de Ordem do Uvro: 31

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

RS8_151,188.09

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RS 136.898,90 RS 161.01',98

CAIXA E EQUIV. CAIXA EM MOEDA R$107.384,62 R:$106,716,96
NACIONAL

CAIXA R$107.384,62 RS 108.716,96

DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA RS 25.151 ,ee RS62.982.33

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 25.151 ,6B RS62.982,33

AF'LICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$4.480,eo RS' 1.312,69

BANCOS CONTA APLI.FINANCEIRAS R$4.480,eo R$1'.312,6G

CREDlTOS RS 5.008.783,42 RS 5.737.301.85

DUPLICATAS A RECEBER RS5.008.783.42 RS 5.737.301.85

CHEQUES A COMPENSAR R$5.008.783,42 R$5.737.301.85

CREDITOS DE FUNCIONARIOS RlO,ao RS 0,00

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR RSO,OQ RS 0,00

INSS A RECUPERAR RS 0,00 RS 0,00

ESTOQUES

ESTOQUES RS 232.874,26

MERCADORIAS PARA REVENDA R$118.808,18 R$119.199,11

ESTOQUE DEPOSITO COM8USTIVEL R$84.1a5,93 R$113.675,15

ATIVO NAO CIRCULANlE RS..a7.471,85 RS 478.621 ,95

DEVEDORES POR FINANC.A LONGO RS 383,47 RS 18.893,47
PRAZO
TITULOS E VALORES RS 0,00 RS 18.SOO,00

TITULOS E VALORES M081LIARIOS RS 0,00 RS 18.SOO,00

DEP. E APLIC.DE INCENTIVOS FISCAIS RS 393.47 RS 393,47

FINDR R$31i13.47 RS 393,47

CQMPENSACAO DO ATIVO R$23.«XI,OO RS2tHi50,00

BENS RECEBIDOS DE TERCEIROS R$ 23.400,00 RI 26.550,00

BENS RECEBIDOS EM COMOOATO R$ 23.400,00 R$ 26.550,00

IMOBILIZADO RS 443.878,48 RS 433.178,48

BENS EM OPERACOES· CUSTO RS 443.e7e,48 RS 433.178,48
CORRIG

INSTALACOES R$ 77.874,47 RS n.tf14,47

CONSTRUCOES R$ 24.254,77 RS 24.254,77

CONSTRUCOES EM ANDAMENTO R$18.350,88 RS 18.350,88

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RS 148.238,28 RS 148.238,29

MOVEIS E UTENSILlOS RS 103.878,45 RS 103.979.45

VEICULOS R$48.211,11 RS37.71',11

EDIFICACOES RS 10.720,12 RS 10.720,12

APARELHOS DE COMUNICACAO RSeoe,le RS eoe,3Q

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA RS 15.243,00 RI 15.243,00

PASSIVO R$5.814.247,38 RS 8.1S27.810,04

PASSIVO CIRCULANTE RS 274.772.47 RS 381.580,52

CREDORES POR FUNCIONAMENTO RS 274.rn.47 RS 381.580,52

fORNECEDORES RS 206.424,32 RS 303.845,42

FORNECEDORES NACIONAIS RS 188.855,81 RS 303.845,42

VENDAS TRADICAO FUTURA A RS 17.588,71 0$ (0.00)
ENTREGAR
OBRIGACOES TRIBUTARIAS RS 48.582,10

COflNS A RECOLHER RS 5.180.31 R$3.382,29

PIS A RECOLHER RS 1.118,08 RS 732,81

(-) IMPOSTO OE RENDA NA FONTE A 0$ (0.00) RS (0,00)RECOLH
PROVISAO PARA IMPOSTO OE RENDA RS8.1S3,37 RS 9.498,44

ICMS A RECOLHER RS 2.425.88 RS 2.965.38

(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A 0$(0.001 RS (0,00)RECOLHER
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER RS 31 ,007,40 RS 33.003,18
OBRIGACOES TRABALHISTAS E RS 19.463,15 AS 28.333,00PREVlOEN
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER Rl1le,ao RS 682,48

INSS A RECOLHER RS 2.488,48 RS 7.013.24

FGTS A RECOLHER RS 1.982,81 RS 2.030,00

(-) fERIAS A PAGAR RS (0,00) RS (0,00)

(-) DECIMO TERCEIRO A PAGAR RS (0,00)

ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR RS 14.831 ,SIB RS 18.271 ,05

(-) RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR RS (0.00) RS 2.338,23

(-) OUTRAS OBRIGACOES RS (0.00) ASCO,OO)

(-) CONVENIOS A PAGAR ,.....w.,~!O,OO) RS (0,00)

PASSIVO NAO CIRCULANTE RS 23.«0,00 RS 26.550,00

COMPENSACAO 00 PASSIVO RS 23.400,00 RS 26.550,00

BENS RECEBIDOS OE TERCEIROS RS 23,400,00 RS 26.550,00

BENS REC. COMODATO A DEVOLVER RS 23.400,00 RS 26.550,00

PATRIMONIO LIQUIDO RS 5.516.074,91 RS 8.219,699,52

CAPITAL SOCIAL RS 122.614,00 RS 122.614,00

CAPITAL SUBSCRITO RS 122.814,00 RS 122.614,00

CAPITAL INTEGRALIZADO RS 122.614,00 RS 122.614,00
RESERVAS RS 383.80 RS 393.ao
RESERVAS DE CAPITAL RS 0,33 RS 0,33
CORRECAO MONETARIA CAPITAL

RS 0,33 RS 0,33INTEGRA
RESERVAS DE LUCROS RS 393.47
FUNDO DE INveSTIMENTOS RS 393.47

LUCROS ou PREJULZOS LIQUIDOS RS 5.383.087,11 RS 8.098.681.72
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS RS 5.383.087,11 RS 8.098.691 ,72
LUCROS ACUMULADOS RS 5.393.087,11 RS 8.086.691 ,72
(-) LUCRO 00 EXERCICIO RS (0.00) RS (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituraçlo alja autenticaçAo se comprova pelo recibo de número
F6.D4.4B.1A.EF.B8.1E.0A.DC.AA.OD.1B.4C.EF.BF.82.93.27.BF.77-7. nos termos do 08_0 n' 8.683/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrfturaçlo Digltal- Sped

VersAo 8.0.5 do Visuallzador Péglna 1 de 1



REC.BRUTA OE VENDAS E SERVlCOS RS 9.377.935,96 RS 11.249.785,34

\lENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS RS9.3n.935,96 RS 11.237.964,93

VENDAS MERCADORIAMERCADO RS9.m.935,96 RS 11.237.964,93INTERNO

VENDAS DE SERVICOS RS10,(0) RS 11.820,41

OUTRAS RECEITAS RS10,(0) RS 11.820,41

(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA RS146,069,51) RS(46.115,29)
HIMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RS(46.069,51) RS (46.115,29)VENDAS
(-) ICMS SNENDAS E PRESTACAO RS(21.720,14) RS119.041,47)SERVICOS

(-) PISlPASEP SlRECEITA BRUTA RS(4.336,16) RS (4.821,33)

(-) CORNS SOBRE REC. BRUTA RS (20.013.21) RS (22.252,49)
(-)C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS RS(7.904.246,42) RS(9.512.817,881
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS RS(7.904.246,42) RS(9 512.817,88)VENDIDAS

(-) ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO RSI115 956,37) RS(114.196,93)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS RS17.885.127,05) RS (9.543.350,30)PIREVENOA
(-) ENTRADAS DE MERC.POR RS(0,00) RS(203,00)DEVOLUCAO

1-)ENTRADA MERC. REC,BONIFIC RS1.345,42 RS910,55
1-)DEVOLUCAODE MERCADORIA RS255,90 RS145,n
1-)MERCADORIAS DANIFICADAS RS (107.759,43) RS(131.269,57)
(-) ESTOQUE FINAL DO EXECICIO RS 202.995,11 RS245.355,55

(-) DESPESAS OPERACIONAIS RS(143.788,06) RS(110.206,87)
(-) UTILIDADES E SERVICOS RSI73.Q93,54) RS(62,288,31)
(-) ENERGIA ELETRICA RS(69.459,79) RS(70 555,06)
(-)AGUA RS(1.315,35) RS (1,301,29)
(-) TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA RS(2.310,40) RS12,131,96)

(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE RS10,(0) RS (2,000,00)
(-) PUBLICIDADE RS10,(0) RS 12.000,00)

(-) DESPESAS GERAJS RS(83.354,96) RS1'4,462,43)
(-) MULTAS FISCAIS DEDUTlVEIS RS(0,00) RS(212,69)
(-) LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS RS(5.444,00) RS(5.948,00)
(-) SERVICOS PROF. DE CONSULTORIA E RS(5.m,38) RS(1.789,26)ASSESSORIA

(-) CONSERTOS E PECAS RS(0,00) RS(4n,00)
(-) SERVICOS RESP TECNICOS E PROF RS(0,00) RS(3,033,00)
(-) DESPESAS COM INTERNET RS(1.796,80) RS(1,796,80)
(-) MANUTENCAO E UMPEZA RS(1.228,68) RS(1.220,80)

(-) IMPOSTOS E TAXAS RS(7.339,68) RS111,438,13)
(-) IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS RS(7.339,68) RS(11,436,13)

(-) ADM"STRATlVAS RS(465.578,62) RS (595 763,12)
(-) DESPESAS COM PESSOAL RS (335.711 ,SO) RS (339.758,67)

(-) $ALARIOS E ORDENADOS RS(205.452,70) RS (204.964,05)
(-)FERIAS RS(21.919,26) RS(22 349,97)
(-) 130 SAlARIOS RS(10.019,33) RS (18.317,33)
(-)INSS RS(83.713,46) RS(83.400,65)
(-)FGTS RS(24.794,75) RS120.909,67)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL RS1'.0'2,(0) RS(2,117,00)

(-) OCUPACAO RS(7,344,68) RS(0.547,40)
(-)SEGUROS RS(0.547,40)

1-)HONORARIOS RS(10.560,00) RS(11.976,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS RS(10,560,00) RS(11.976,00)

(-) DESPESAS GERAJS RS1111.962,44) RS(235.246,62)
(-) CESTA BASlCA. P/FUNCIQNARIOS RS(80,349,54) RS(60.101,28)
(-) SERVICOS PAGOS A TERCEIROS RS1'75,(0) RS(175,00)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE

RS(30.877,90) RS (153170,54)CONSUMO
(.) SERV.?ROF.SEGURANCA E

RS(20.760,00) RS(21.720,00)VIGltANCIA

(-) IMPOSTOS E TAXAS RS(0,00) RS(234,15)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL RS(0,00) RS(234,15)

(-) RESULTADOS FINANCEIROS LlQUIOOS RS 24.492,80 RS15.238,21)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS RS(9.994,75) RS (11.280,55)
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS RS(6,363,33) RS14,302,79)
(-) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS RS(3.831,42) RS (6.9n,76)

RECEITAS FINANCEIRAS RS34.467,55 RS8042,34
RECEITA SOBRE APLlCACAQ

RS3.226,02 RS205,05FINANCEIRA

RECUPERACAODE DESPESAS RS31.280,73 RS 5.837,29
1-)RESULTADOS NAO-OPERACIONAJS RS1'30,83',55) RS(156.217,36)
(-) PROVo PIIR. CONT.SOCIAl,ADlC.EST RS(130 031,55) RS(155,717,36)
(-) PROVlSAO pnR, CONT.SOCIALADIC.ES RS(130.831,55) RS1155,717,36)
(-) PROVlSAQ PARA IR. RS(29259,54) RS (34.340.33)
(-) PROV.PICONT.SOCIAL RS (101.5n,11) RS (121.3n,03)

(-) LUCROIPREJUIZO DO EXERCI CIO RS(0,00) RS1500,(0)

~-
(-) RESUL TADQ DA VENDA DE BENS RS(0,00) RS(500,00)
(-) LUCROSl PREJUllO CNENDA OE

RS(0,00) RS(500,00)BENS ATIVO IMOBtL

(-) CUSTO DE PRODUCAO RS (444,00) RS(0,00)
(-) CUSTOS INDlRETOS DE OCUPACAO RS1444,(0) RS(0,00)
(-) MANUTENCAO E REPAROS RS (444,00) RS(0,00)
(-) FRETES RS(49,110,00) RS(0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Entidade: GELMARJOAOCHMIEL
Período da Escrituração: 01/0112019a 31/1212019
Número de Ordem do Livro: 31

CNPJ: 79,717,716/0001-64

Período Selecíonado: 01 de Janeirode 2019a 31 de Dezembrode 2019

Estedocumentoé parteintegrantede escrituraçlocujaautenticaçAose comprovapelo recibo de número
F6,D4.4B,1A,EF,B6,1E,0A.DC,AA,OD,1B,4C,EF,BF,82,93.27,BF.n-7,nostermo. doDecseto nO8.68312016,

Esterelatóriofoi geradopeloSístemaPúblicode Escriluraçlo Digital- Sped

Versio 8,0,5doVisualizador Página1de 1



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÓES DO PATRIMÓNIO LíQUIDO

Entidade: GELMAR JOAO CHMIEL

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNP 79.717.716/0001-64 Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
F6.D4.4B.1A.EF.B6.1E.0A.DC.AA.OD.1B.4C.EF.BF.82.93.27.BF.77-7, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 1



0005 0001 GELMAR JOAO CHMIEL E CIA LTOA

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU 1 PR

79.717716/0001-S4 I.E.: 4250097889 N.I.R.E.: 41209483885 Data Reg.: 03/11/1986

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL FONTANELLA LTOA

Folha 00001

Emissão: 31/12/2019

Hora: 10:41:55

Registro: 99200176

DFC - DEMONSTRAÇAO DE FLUXO DE CAIXA

Em - Dezembro/2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS
RECEBIMENTO DE CLIENTES
RECEBIMENTO DE JUROS
DUPLICATAS DESCONTADAS
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS
PAGAMENTO DE IMPOSTOS
PAGAMENTO DE SALARIOS
PAGAMENTO DE JUROS
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
AUMENTO DE CAPITAL
PGTO EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL

0.00
11.255.679,36

21,29
0,00

(10.287.493,68)
(290.174,43)
(214.814,03)

(4.515,48)
(253.050,53)
205.652,50

0.00
10.000,00

(16.500,00)
(6.500,00)

0.00
0,00
0,00

(120.000,00)
0,00

(120.000,00)
79.152,50

136.996,90
181.011,98

CPF: 200.230069-00

RG: 1.386 534/SESP/PR

GERALDO FONTANELLA JUNIOR

Contador

PR04150002

CPF 73766712934

RG: 5099.015-0/SESP/PR



t9 717 716/0001-64 I.E.: 4250097889 N.I.R.E.. 41209483885 Data Reg.: 03/11/1986

Folha: 00001
Emissão: 31/12/2019

Hora: 10:42:27
Registro: 99200176

0005 0001 GELMAR JOAO CHMIEL E CIA LTOA

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU / PR

Licenciado Para: ORGANIZACAO CONTABIL FONTANELLA LTDA

Em - Dezembro/2019

NOTAS EXPLICATIVAS

1.CONTEXTO OPERACIONAL
GELMAR JOAO CHMIEL E CIA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 79.717.716/0001-64,
constituída em 31/12/2004, tributada pelo Lucro Presumido com apuração Trimestral- Pagto Trimestral,
com ramo de atividade COM!:RCIO VAREJISTA DE COMBUSTlvEIS PARA VElcULOS
AUTOMOTORES. Com sede no município de QUEDAS DO IGUACU, na AVENIDA PINHEIRAIS, nO
663, CENTRO.

2. POLíTICA ADOTADA
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2019 (comparativas), aqui
compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do
Patrimõnio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das
diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações
aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência,
que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos
períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente
de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE Competência).
As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e
calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda
as relacionadas ás operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.
As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as
características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:
Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência
sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas
com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DEAPRESENTAÇÃO
As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.
Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo
quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e
convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e
perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo
ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILlDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)
Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da
Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos
submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como:
uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativ líquido
é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significati que
afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econõmico pior
esperado. Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontr
a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos d
Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5.AJUSTE A VALOR PRESENTE
O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o
qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os
passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base
exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade.
Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como
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receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da
taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstra~ões contábeis
estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas,
expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A ad~inistração
da empresa também procedeu ao exame conceituai e concluiu que a empresa.não pOSSUipr~stação
pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES,ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.
As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores
jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos
anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais
provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que
algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo
quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2019 (comparativamente) e está em obediência ao
regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em
conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações
aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base no que determinada o PronunciamentoTécnico
PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:
a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da
entidade;
b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o
ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES
Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos
necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os
tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos
do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como
despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.
Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a
experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda menos
despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES
A classificação das contas é realizada com base no que determinada o PronunciamentoTécnico P
Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contáb
que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliado
pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos
valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO
Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários
para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão
fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de
cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o
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PronunciamentoTécnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

13. INTANGíVEL
Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal
custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os
eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do
período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil
estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de
dez anos.

14.PASSIVO CIRCULANTE
A ctassíãcação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME -
Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:
a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou
a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze
meses após a data de divulqaçáo. (PME, item 4.7).

GELMAR JOAO CHMIEL GERALDO FONTANELLA JUNIOR
Adminislrador Contador

CPF: 200.230.069-00

RG: 1 3B6.534/SESP/PR

PR04150002

CPF: 73766712934

RG: 5099.015-O/SESP/PR
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licença Sanitária

LICENÇA SANITÁRIA N° 57/2021
VENCIMENTO: 21 / 05/ 2022

Razão Social:
Nome Fantasia:
CNPJ:
Endereço:

GELMAR JOAO CHMIEL E CIA LTDA
POSTO AVENIDA
79.717.716/0001-64
Pinheirais, 663 - Centro - Quedas Do Iguacu/PR - 85460-000

,AcTIVIDADES LICENCIADAS:

4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
5611-2103 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
4732-6100 - Comércio varejista de lubrificantes
4731-8/00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

LOCAL E DATA: Quedas Do Iguacu, 21 de Maio de 2021

lIone AP dos Santos Lima
Gestor da Vigilância Sanitária

Código de Autenticidade: 82155C614213651F07869F8880F7F4FC
Endereço para Validação: https://www.sievisa.sesa.pr.gov.brlsievisa/validarLicenca

Departamento de VigilânciaSanitária
Rua Castanheira sln 85460-000 - Fone (46) 3532-5170 visaquedas@gmail.com
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o II1IIiIuIo Ambiental cio PwIIné -!AP, com _ na ~ antIienIIIe dam8Is normas~, e tancIo MI.. o canIido no tIICP8dienIB pnIIocaIado mb o ri' 16.076.32$6, concede LO - LicençIIde
0peraçI0naa c:ondiçiIes e .-IçlIeB lIb8ixo e!lP8Cificadal.

1.1DEfITIPICAÇAoDO_
CPI'lCNPJ
79.711.71M1OO1.....-....- -GEUIAR..JOÃO CHMEL.__...-

AvanIda Pinheirais, 663-Centro c&P
85.461).()0()

2.IDEfITIPICAÇAoDOI_-Posto de combuativelll para vefcuIos aulllnJotorw_.._.._
1efvIC:oe_ ....... ,IuIIrIIfIcaI;Io.~ ................ ,c.Mn:Io ................... ~ ......... ...adorIIa_ ...... ee"'..n.R.... ".... ..... 'III .., ti:_da_
....... "..,...deOUOkIU' .........................

-Pequeno
_UTllIE..,
308234.0 - 7183758.0--...-
19uaçu

.__...
Avenida PWIeIraIs, 663-Centro ........ /UF

Quedasdo 19uaçulPR
CEP

85.461).()0()

3.CARACTI9IIsT1c: DO_lIo.llno

3.1 T_ DE COIIIIII81'IvIL
TIpO'",.."....
Tanque jaquelado de pInde dupla
Tanque jaquetado de parede dupla

~
01
02

--Etanol; Gasolina aditMlda
GasoIna; DIesel 810

_da~
01I06I2010
01/0612010

TIpO"'''''
Humano a Empraendlmento

-..-J
0,33 - U1II(EoII)

308234 - 7183758

UEFWEIITES~
ar.--
Etluente de asgoID sa1IIárIo
Eftuemea IIq.geradoc em ... de pisIa _1aYagem de

_,._
Rede PIlbllca
ETOI

-Rede PIlblica
Galeria deÃlpI PluvIal

-...-.,
0,16
0,16

_U1II~

3.AUlIlElI PARA UIIÇMEIITODE EfLUEII1'U ~P-BenzBno
DOO - Demanda Qulmica de Oxigêrio
Materiais Sedimentãveis
Tolueno
Toxicidade Aguda (Fiei para DaphnIa magna)
Óleos Minerais
JS COIIDIÇOE1I PARA l.AIIÇAImITODaI!Fl..Ul!lll'U ÚQUIDDS

a) pH entre 5a 9

b) temperatura: lnIiIriora 4O"C,8Mldo que a variaçIo da temperatura do corpo l8C8ptor niodeYeré exceder a 3"C no l8niIB da zona de mistura

-~1,20-rng/l.
300,00 - rng/l

1,00-
1,20-rng/l.
16,00-

20,00 - mgII..

-DB05 - Demanda 8ioqUfmIr:a de 0xigIniD
EIiIIeIIZ8lIO
TemperaIura
Toxicidade Aguda (FTbI paraVlbrio Ischari)
XIeno
Óleos VegeIaIs.GonIuras ArWnais

-~100,00 - rng/l
0,84 - rng/l
4O,OO-OC

'S,OO-Nenhum
1,60-rng/l
5O,OO-rng/l

c) materiais Mdlmentã\lels: at6 1mUL em 18ste de 1 hora em cone 111II1hoff. PIn o lançamen10 em lagoa_lagoas, cuja velocidade de cIrcuIaçIo reja pratIcamenIe nula, os
materiais MdlmentéYals devarIo estar virtualmente auuntes

d) AIgime de lançamento com vazio máxima de atá 1,5 vez a vaziomédia do periodo de atIvIdade ClIérIaCIo agente poIUlCIor, exc:eto 1'108 ~ pennl1lCloepela autorICIaCIe
competente

uRElkJuos'_
C6dIgo .1IeIcttGIo
130201 - O!eosdemotores, transmissiIes e lubrificaçAo usados ou COIIIDn*Iados
200108 - ReslCluos biodegI'acI6wIs de cozinhas e cantinas

~
3,301
1.00 kg

0bL:/oailllOnMÇ6oOdoI_1,2. 3 do.,.._.
.. COIIIIICIOIIMTD

1. A concessAo desta licença nio impedlrã exigências futuras, CIecomII dila CIo lWBIlÇO lealoIógico ou ClamodIIIc:açIo elas conCIIçI5es arnbIenIais. oonforme Oeaeto EstaCIual
857n9 - Artigo ro, § "J!'.

2. As emiss6es atmosrãticas devarIo atender os pack&ts de lIKlçarnento esIBbeIecidos na Resob;Ao SEMA 016114.

3. Os nivela de pIM8Io sonora (ruklos) decoITentes da aIividade deMl'NOIIIkIa no local CIo ~imento d-ao estar em confonnidade com aqueles preconizaClos pelEI
ResoIuçAo CONAMAH.o001190.

4. I:tenninantemente proibida a quelms a céu aberto de qualquer tipo de matertaI.

5. O nAo cumprlmenlD à IeglalaçAo ambientai vigente suj_ltarà a empresa alou seus representantes, àa sanç6ea previstee na Lei Federal 9.605198, e seus Clecretoa
reguladores.

-lo Deverà realizar a _rbaçAo das àreas contaminadas após a avaliaçAo lémica ele acordo CXlI'Il o estabelecido na Resoluçlo CONAMA 420/2
03212016 AIt. 46, Inc:Iaos 1° e "J!'.

8. Deverà realizar o Teste de Estanqueidade das bombas, Ilnhas e filtros 8 cada dois anos _ CIos tanques a cada quatro anos por empresa aeCIencIaCIa

6. Com reIaçIo ao dInIenàInarnent CIo sistema de drenagem alou prajetos de melhoria fica augerIdo o ~ • l'8U8Ode éguas
estabeIeciCIos pela Nonna NBR 15.527.tendo em vista as classes de reuso aslabelecidas na Norma NBR 13.969, bem como o projeto de
Normas: NBR 5626 e NBR 10.844.
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•10_ Aca proibida a infillraçAo dIreIa no solo de eIIuenteI pt'OIIWliIntes de águM de laVagem de veIcuIo8 e do seu ele aba.tl cimento. mesmo que sejam 1nII8da8_

11, Fica proibido o lançamento de elluentes liquido., dlreta ou lndlrelamenlll. em CCI'pOS hldrloos superftcIaIII utllIzadoe ou potencialmente ldentIIicado8 como mananciais de
abaat8dmento público.

12. A preMnte l..Icença foi emitida de lICOfdo com o que esIabeIeoIIm 01ArtIgos 8". inciso III da RHoIuçIo N"237197 • CONAMA.. e "Z', Inciso V da ResokJçIo N· 06512008·
CEMA. 01 de julho de 2008. e eu1Ioriza • operaçio propriamenIedila do eqJI_IIIiI,lIIdo e atIvIdade. deVendo ser obIIIIV8cIos rigoIOsamente, duranIa suaopanIÇIo, os ltIns
abaixo listados. bem como outros .......muais. constantes de ._ anterionIs do 1I00IIclllmelltoambientai.

13. No caso de deatlnaç60 final de reslduoa s6tldos. deverAo ser atendido. os requisitos da Portarta IAP 20212016 e/ou ResoIuçlo CEMA 076/2009. observando 8
nec:essIdade de soIIcItaçIo de AlltorlDÇloAmbientai.

14. Para envio do resfeluo autortzado. deWrá atrav6a do l!IStIIma de movimentIIçIIo (WWW.&glHlr.pr.govbl1sga-mr) l'I9strW 8 carga prevista na AutorizaçIo AmbIenIaI. a.ldo
necauário 8 confinnaçIo de todos 011enwlvldOll. NIo havendo IIcon1InnaçIo pelo aiatema informado. o mesno comprometeré e emlSlllo do Cartlficado de AprovaçAode
Destinaçlo finai- CADEFe da nova AutorIzaçAo AmbIentaI.

15. Quando da RenovaçAoda Ucança de 0peraçI0. RLO. deverá ser apresentado o PGRS aIuaIIzado em conformIdlCle com o Dea"eto 667412002.aIt. 16 e dIretrtzea no
anexo 5 da ResoluçAo CEMA 70r.!009.

16. O armazenamento1Iemporérlo de reslduoe IIÓsará permi1Ido. por pI1IZOnIio SI.Ip8I1or 8 1 (um)ano.

17.0-6 II1II' 8preaehtado o EaIudo de Idelltlllcaçlo de PIIIIIIivo AmbienIIII de KOIdo com o Arl4O, Anuo VII. da RwoIUçIo SEMA 03212016_

18. Para operaçio da atIvIdade de Lavador de Velculos Pesados. deverá ser Implantadoum SisMma de Reuso dosalluentesgerados.

19. Quandoda atuaIiZaçIIo do PGRS,_118 Autorizaç6esAmbIenIai8 refeRIntes. deslil8Ç6o dos resIduos sólidos provarVentes da aIIvIdade..

20. No pecfldode ranovaçAoda ~1811cança. e requerente dever6 aprMentar os cIocumentoII reIatIYOIIlI ResoIuçIo SEOEST nO05612019e Relat6rlo8SEMESTRAISda
automonitoramentodos Inl8rst1ciosde tanques. Unhese de ManutençAo Mec6nica daa bombas e c:onexõea. com relatórios de impreaslo e oomprovantede lreinamento da
pelo manosdois func:ionérios quanto8operaçAodo monItoramento e procedimentos de 8I1I8Ig6I1cia.

21. e Onusdo projetIata e da contratante o ctI'IIprimanto na Integra doa projetos apreMntadoe e a perfeita operaçIo doa aIseemas de controle ambIantaI da empresa e das
inBtaIIIç68S prevIBtaa nos projetos ...-ntados. e deWrá ser apresentade, na renovaçIo desta licença de operaçIo ou 8 qualquer momento em que for solicitada por este
IAP. a ART • AnotaçIo de Responsabilidade T6cn1cado rasponsãY81técnico pelo Controle Ambiental do empreendimento e 81188 _trutu ..... conforme determina a Lei
Eatadual 16.346109.

22. Em conformidacIe com o que consta do ArtIgo 73 de RII8OIuçIo CEMAN"06512008.88ampIIaç6es ou alllllaçOas deIInItIvas nos proc8IIIIOB de tancageme ab.... cImento •
..-sIt8m de Lk:encIamento PWMo. de InstaIaçAoe de 0peraçI0 para IIparte ampliada ou alterada.

8_21 ..._ ....,' _ .......... _

Sumula dessa licença deverá ser publicada no DlérIo OfIciai do Estado e em jornal de grande
drculaçAo local ou ragIonaI. no prazo méximo de 30 (trinta) dtes. noe l8rrnoe da resoIuçIo CONA.MA
no 006I86.Esta UCENÇA DE OPERAÇAo. 111m a validade acima mencionada. devendo em sua
renovaçAo ser solicitada ao IAP com antecedência mlnima de 120 (cenID e vinte) dias. QuaIsquer
àltaraçOes ou expana6es nos processos de produçio ou volumes produzidos peJa industria e
aneraçoea ou expansOesno ~dmento. deverAo ser llcellclados pelo IAP. Esta UCENÇA DE
OPERAÇÃO deyeré ser afixada em locaJ visIveI.



CERTIFICADO DE
POSTO REVENDEDORanp

Razão Social GELMAR JOAO CHMIEL

79.717.716/0001-64CNPJ

Número de Autorização PR/PR0012983

Número Despacho ANP N° 832

Data da Publicação 14/09/2001

Endereço AVENIDA PINHEIRAS - 663 -
CENTRO - QUEDAS DO IGUACU - PR

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustfveis, no uso da
atribuição que lhe confere o artigo 8°, inciso XV da Lei nO9.478, de 06 de
agosto de 1997, certifica que, nesta data, a empresa acima mencionada
encontra-se autorizada, por esta Agência, a exercer a atividade de revenda
varejista de combustíveis automotivos, nos termos da Resolução ANP nO41,
de 06 de novembro de 2013.

Emitido às 10:12:12 horas do dia 21/05/2021 (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: 2C4A.2BF9.F995.958E

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não
prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor
Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da
ANP:www.an.ov.br



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° 004/2021

MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta
minutos, 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 nO006, de 13 de janeiro de 2021, onde foi instalada a sessão de
abertura e julgamento da licitação em epígrafe, autorizada pelo Sr. Presidente. A empresa que
está participando da presente licitação e apresentou documentação de
identificação/credenciamento, é a seguinte:

EMPRESA REPRESENTANTE
GELMAR JOÃO CHMIEL E CIA LTDA ME Gilliard Chmiel

RG 6.452.977-3 -SESP/PR

A empresa GELMAR JOÃO CHMIEL E CIA LTDA ME foi à única participante da licitação.

Após credenciamento por parte dos representantes o Sr. Pregoeiro informou aos presentes as
regras da licitação e seguiu com a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços.

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

Item Qtde. Tipo Discriminação dos Produtos / Valor Valor Total
nO Materiais Unitário R$ por Item
1 25.000 Litros Gasolina Comum 5,69 142.250,00

Após tentativa de negociação com a proponente vencedora a mesma MANTEVE o preço da
proposta.

Dado por satisfeito o Pregoeiro declarou vencedora a empresa GELMAR JOÃO CHMIEL, para
todos os LOTES da presente licitação.

Resultado da Licitação:

1 - Empresa GELMAR JOÃO CHMIEL foi vencedora da licitação com os valores abaixo
descritos:

Valor Valor
Item Qtde. Tipo Discriminação dos Produtos / Máximo Máximo
nO Materiais Unitário R$ Total por

" Item
1 25.000 litroS\:: Gasolina Comum 5,69 142.250,00

---~~~
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Valor total de gastos com a licitação: R$ 142.250,00 (cento e quarenta e dois mil, duzentos
e cinquenta reais).

Dando seqüência à sessão foi aberto o envelope contendo a documentação para habilitação
da proponente vencedora. Após verificação da conformidade da documentação com o edital,
verificou-se que a empresa não apresentou alguns documentos exigidos no envelope nO002 -
Documentos de habilitação, seu representante alegou estar em dia com todas as certidões e
documentos solicitados e que ocorreu um equívoco ao fazer o envelope, assim, como ela foi a
única participante e a fim de aproveitar o certame, a pregoeira concedeu prazo de 48
(quarenta e oito) horas úteis para providenciar os mesmos, sob pena de não ter o certame
Adjudicado e Homologado, nos termos do que estabelece os itens 9.6 e 9.7 do edital em
questão.

Os demais documentos foram passados para análise e rubrica dos participantes. Em seguida
foi deixada livre a palavra para os representantes 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 e Apoio e representantes das empresas
participantes.

EDSON PILLARECK

FRANCIELI DISNER

SAURO CESAR CÉ

GILLlARD CHMIEL



"CAMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o
fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades de
Gasolina Comum, para abastecimento junto a bomba, para uso dos veículos
pertencentes a 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 GELMAR JOÃO CHMIEL E CIA LTOA ME 142.250,00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 142.250,00 (cento e quarenta e dois mil,
duzentos e cinquenta reais).

Quedas do Iguaçu, 24 de maio de 2021.

tc,nc,i('t ,JWor>é l
FRANCIELI DISNER

Pregoeira
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PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo n° 004/2021.
Pregão n° 004/2021.
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 aquisição de 25 (vinte
e cinco mil) litros de gasolina comum, para uso nos veículos da Cãmara Municipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu/PR.

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 homologaçãoenvolveduas ordens de considerações, uma no plano da
legalidade, outra no plano da conveniência, e, didaticamente, passa a
explicar, in verbis: Preliminarmente,examinam-seos atas praticados para
verificarsua conformidadecoma lei e o edital. Tratando-se de um juízo de

------------------------
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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. Ahomologação 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).

No mesmo sentido, Lucas Rocha Furtado assevera que:

A homologação corresponde à manifestação de concordància da
autoridade, competente para assinar o contrato, com os atos até então
praticados pela comissão. Essa concordància 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,
esse parecer restringir-se-à tão-somente ao plano da legalidade, cabendo à
autoridade competente deliberar acerca da conveniência da licitação.
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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, opmo 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/PR, 25 de maio de 2021.

Marcos Vinícius Tombini Munaro
Advogado - OAB/PR 57.459

ríd 3



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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046)3532-1172

85.460-000 QUEDAS DQ IGUACU PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021

Eu, ADILSON POLEZE, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o resultado do
Pregão Presencial nO004/2021, o qual teve seu objeto adjudicado aos seguintes
vencedores:

I LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
I 1 GELMARJOÃOCHMIELECIALTDAME 142.250Jl(l

uarenta e doisCa --
Valor total de astos com a licita ão: R$ 142.25000 cento eg ç
duzentos e cinquenta reais).

( q

Quedas do Iguaçu, 25 de maio de 2021.

/'l

;C~~fo~~
Presidente da Câmara
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇAo - REF.: PREGAO PRESENCIAL N° 00412021

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o
fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades de
Gasolina Comum. para abastecimento junto a bomba. para uso dos veiculos pertencentes
a 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 epigrafe, apresentando
o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item:

EMPRESA VALOR TOTALlOTE RS

GELMAR JOÂO CHMIEL E elA LIDA ME 142.250,00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 142.250,00 (cento e quarenta e dois mil, duzentos
e cinquenta reais).
Quedas do Iguaçu, 24 de maio de 2021.
FRANCIELI DISNER - Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇAO - PREGAO PRESENCIAL N° 00412021

Eu, ADILSON POLEZE, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado
do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Presencial nO004/2021, o qual teve seu objeto adjudicado aos seguintes vencedores:

EMPRESA VALOR TOTAL LOTE RS

GELMAR JOÃO CHMIEL E CIA LTOAME 142.250.00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 142.250,00 (cento e quarenta e dois mil, duzentos
e cinquenta reais).
Quedas do Iguaçu, 25 de maio de 2021.
ADILSON POLEZE - Presidente da Câmara

Cod362333

Matéria publicada no DIARIO OFICIAL DOS MUNICfplOS DO SUDOESTE DO PARANA no dia 26/05/2021.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://quedasdoiguacu.diofm.com.br
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CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato n° 006/20211CMVQI Pregão Presencial n° 004/20211CMVQI de 05/05/2021.

Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná e a Empresa GELMAR JOÃO
CHMIEL E CIA LTDA - ME.

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/MF sob o n" 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 Adilson Poleze, brasileiro, amasiado, portador da Cédula de Identidade sob
Rg. n" 7.112.669-2/SSP-PR e do CPFIMF sob n" 031.798.709-74, residente e
domiciliado no Assentamento Celso Furtado, SN, Cep: 85.460-000, Zona Rural,
Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, e

CONTRATADA: GELMAR JOÃO CHMIEL E CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 79.717.716/0001-64, com sede na Avenida
Pinheirais, 663, centro Cep: 85.460,000, Município de Quedas do Iguaçu, Estado
do Paraná, neste ato devidamente representada por seu representante legal,
Gilliard Chmiel, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade
sob RG n° 6.452.977-3 SESP/PR, inscrito no CPFIMF sob n" 032.442.659-36,
residente e domiciliado na Avenida Pinheirais, 601, centro Cep: 85.460,000,
Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, estando as partes sujeitas às
normas da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o
presente Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão Presencial
n° 004/20211CMVQI, 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 Gasolina Comum, para abastecimento junto a bomba, de Filtros de ar,
Filtros de Óleo e Palhetas Limpador de Para-brisa, todos para uso 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 é demais documentos e condições constantes e licitadas través do Pregão Presencial n°
004/20211CMVQI, sendo:
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Marca e/ou Valor Valor
Item Qtde. Tipo Especificação does) objeto(s) Procedência Unitário Total donO

R$ Item
1 25.000 Litros Gasolina Comum STRADA 5,69 142.250,00

Parágrafo Único - As quantidades constantes na presente Cláusula, 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 n?
004/2021/CMVQI, juntamente com seus anexos, documentação e a proposta apresentada pela
CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E REAJUSTE.

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância global de R$ 142.250,00 (cento e
quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais), pelo fornecimento does) objeto(s) ora
contratado(s), conforme estabelecido 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, 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 vigência do presente contrato não haverá qualquer reajuste, salvo
quando para restabelecer a equação econômico-financeira prevista no Art. 65, Inciso II, Alínea "d",
da Lei Federal n° 8666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

o(s) pagamento(s) serMão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, após decorrido o mês de
fornecimento e de acordo com as quantidades retiradas no período, 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) Fiscalill), em nome da CÂMARA MUNICPAL DE
VEREADORES DE QUEDAS DO IGUACU, CNPJ/MF n° 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.



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

Parágrafo Primeiro - O(S) pagamento(s) seráíão) efetuadors) mediante a apresentação da(s)
respectiva(s) fatura(s), nota(s) fiscal(is) does) objeto(s) contratado(s).

Parágrafo Segundo - A(s) fatura(s) deverá(ão) ser apresentada(s) pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, em 01 (urna) 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, independentemente de
sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento does) objeto(s) contratado(s).

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 LEGISLATIVO
MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 0050.

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA E LOCAL DE RETIRADA.

A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades,
iniciando seu fornecimento à contar do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo
Contratual, e somente serão retirados mediante a autorização (requisição) para abastecimento a ser
emitida pela Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

Parágrafo Primeiro - O(s) objetos(s) do item 01 será(ão) retirado(s) através de abastecimentos
regulares a serem efetuados junto a bomba da CONTRATADA, localizada na Avenida Pinheirais,
663, centro, Cep: 85.460,000, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, local este onde
será verificada a qualidade, marca 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 Segundo - O prazo de retirada does) objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas
no Art. 57, § 1° e 2°, da Lei Federal n" 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

o presente contrato rege-se pelos preceitos do direito públicc, 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 a

efetiva entrega does) objeto(s) deste contrato;
b) Efetuar a transição does) pagamento(s) 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(s) objeto(s) do presente contrato dentro dos prazos, respeitadas as quantidades

solicitadas e especificações contidas no Pregão Presencial n° 004/2021/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 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 Federal n" 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:
a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do cor trato. 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 especificada na alínea "a" acima, e aplicada em dobro na sua
reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor .ota: 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 for.nal 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
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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 aceita', n.ic nesm.is condições contratuais os acréscimos ou
supressões contratuais que se fizerem necessárias cm 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 n° 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso
de rescisão administrativa prevista no Art. 77, da Lei Federal n° 8.666/93.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução totai 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 n" 8.666, de 21/06/1993 e multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total
do objeto adjudicado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLA(.Ã.O AllLICÁ VEL.

o presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal n" 8.666, 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 outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

A troca eventual de documentos e correspondências entre a CONTRATANTE e a CONTRA TDA,
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 '!1f,J1LL21l92Liniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA Pl'BLICIOAUE.

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 n°
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CA~OS 01\11SS0S.
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Os casos omissos serão resolvidos H luz (,Á LE,i Fe.ler.u n? ~ 666/93, e dos princípios gerais de
direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E DO FORO.

As partes firmam o presente instrumento cm 1)3 ('r~s) 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 mame! um representante com plenos poderes
para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Quedas do Iguaçu, 27 de maio de 2021.

ADILSON POLEZE
Presidente
Contratante

---~

Representante Legal
Contratada

Testemunhas:
/

/1//' ?, ~ /('-, «« ~v ,/{:;I 'I, / U(
Sauro Cesar ~

CPF: 587.543.939-49

>~(dR' cp."[ê;zz:'l k,c)
Claudete Gâgi ski Souza:

CPF: 961.100.589-04



UlarlO UnClal t.retroruco dO IVlunlClplO ae

Quedas do Iguaçu
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
CONTRATO N°: 003/2021

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu
CONTRATADA: Luiz Carlos Adami Eirelli-ME
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a locação de máquinas copiadoras!
impressoras multifuncionais e plotter, com fornecimento total de suprimentos e
manutenção, para atender as demandas de Cãrnara tvlunicioal de Quedas do Iguaçu,
em conformidade com as especificações constantes na proposta de preços apresentada
pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Edital de Pregão Presencial nO
002/2021 e seus anexos. sendo:
LOTES N° : 01, 02 e 03.
VALOR GLOBAL: R$ 113.500,00 (cento e treze mil e quinhentos reais).
VIG~NCIA: 25/05/2022
DATA ASSINATURA: 26/05/2021

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
CONTRATO N°: 00412021

CONTRATANTE: Câmara Municipal de cuecas do Igua';u
CONTRATADA: Rodrigo Casagrande-ME
OBJETO: O presente instrumento tem por cbjetivo O fornecimento de forma parcelada,
em conformidade com a efetiva necessídeoes de Papei A4, 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 través do
Pregâo Presencial nO003/2021/CMVQI.
LOTE: 01.
VALOR: R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais),
VIG~NCIA: 31/12/2021
DATA ASSINATURA: 26/05/2021

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBliCAÇÃO
CONTRATO N°: 00512021

CONTRATANTE: Câmara Municipal ce Quedas dO Iguaçu
CONTRATADA: D.J. Jakubowski e Cia LIda.
OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em
conformidade com a efetiva necessicaces de Plástico para plastificação, em conformidade
com as condições contidas na proposta apresentada p8!a CONTRATADA, no Termo de
Referência - ANEXO I e demais documentos e condições constantes e licitadas través do
Pregão Presencial nO003/2021/CMVQI.
LOTE: 02.
VALOR: R$ 4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta reais).
VIG~NCIA: 31/12/2021
DATA ASSINATURA: 26/05/2021

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PIJEUCAçA.o
CONTRATO N°: 006/2021

CONTRATANTE: Câmara Munic,pál ce Quecas 00 Iguaçu
CONTRATADA: Gelmar Jcão CI ir1,~' e Cia Lda ·ME
OBJETO: O presente instrumento tem por objstivo O fornecimento de forma parcelada,
em conformidade com a efetiva necessidades de Gasohna Comum, para abastecimento
junto a bomba, para uso 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 ~') :~rmo d> "i~ferência -ANEXO I e demais
documentos A condições constantes e ucítadas través 00 Pregão Presencial nO004/2021/
CMVQI.
LOTE: 01
VALOR: R$ 142.250,00 (cento E' ouarenta e 110'" rr!l. duzeotos e cinquenta reais)
VIGi:':NCIA: 31/12/2021
DATA ASSINATURA: 27/05/2021
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