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

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

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

REQUISIÇÃO

De: DIRETORIAGERAL

Data: 02/07/2021

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 do
instrumento convocatório e para competente

Setor Jurídico.

Para: GABINETEDO PRESIDENTE

Senhor Presidente:

Vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria a competente autorização para
aquisição de Pneus novos para uso dos veículos pertencentes a Câmara Municipal de
Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

o custo estimado importa em um valor total de R$ 17.196,00 (dezessete mil, cento e
noventa e seis reais).



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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046)3532-1172

85.460-000 OUEDASDOIGUACU PARANÁ

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem como objetivo a aquisição de Pneusnovos para uso
dos veículos pertencentes a Câmara Municipal de Vereadoresde Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná,visando a manutenção dos três veículos de propriedade da mesma, para que se torne
possívela realizaçãode atividades de locomoção,caracterizandoa necessidadeda contratação.

Quedasdo Iguaçu, 02 de julho de 2021.

\

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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

~5.460-000 QUEDAS DQ IGUACU 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 nO Qtde. Unido Produto Valor Valor Total
Unitário

1 12 Und Pneu: 195 X 65; R 15; radial '1bg~(oj} .ti 0/,b,(YJmisto; certificado pelo Inmetro.
2 12 Und Pneu: 195 X 55; R 16; radial

.§5tJ "c{)J 6< bu(}~afmisto; certificado pelo Inmetro.
3 12 Und Pneu: 175 X 70; R 14,:radial

lfIÇ-rli/O 1;.JPtJ/tJ~misto; certificado pelo Inmetro.

Atenciosamente:

ura do Responsável Legal

CNPJ
332.954/0001-76
GIEBMEYER&

GIEBMEYER LfO,A
Av plnh"'mfs 3GO. r,,)

(Local e data), d7{~J f)o J!ltAu ,fi de ~~_

(

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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172
j5.460-000 QUEDAS DO IGUACU 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 nO Qtde. Unido Produto Valor Valor Total
Unitário

1 12 Und Pneu: 195X 65; R 15; radial
R,.$~12.00 iZ1{ , ~, (ãG~.OGmisto; certificado pelo Inmetro.

2 12 Und Pneu: 195 X 55; R 16; radial
1<$: 5"10.00 R$ GbyO,aJmisto' certificado pelo Inmetro.

3 12 Und Pneu: 175 X 70; R 14; radial
6<$: ~JolOO K~ 50YO.QC)misto; certificado pelo Inmetro.

Atenciosamente:

VALEDO IGUAÇI1 PHfUS
CNPJ: 12.324.320/0001.86

(46) 3532·3210

Carimbo CNPl

(Local e data), {j. ~.u::cy-- , __LL_ de .fJ.LY7,n9: de 2021./J



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

RUA PALMEIRAS, 1254 - FONE (046) 3532-1172

~5.460-000 QUEDAS DO IGUACU 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 nO Qtde. Unido Produto Valor Valor Total
Unitário

1 12 Und Pneu: 195 X 65; R 15; radial 4-80/(;KJ 5.18:>CJ(7misto; certificado pelo Inmetro.
2 12 Und Pneu: 195 X 55; R 16; radial ~oO hJa<J,(fJmisto_Lcertificado pelo Inmetro.
3 12 Und Pneu: 175 X 70; R 14; radial 1~t:tJ;t) ~.13h,~misto; certificado pelo Inmetro.

r CNPJ ,
29.863.147/0001-97

T & T PNEUS E
RECAPAGENS LrDA
AV.rrE,382S·SLOJ. CENTRO

L'S.460.00Q-O .. das do 'glll~' n:J

Atenciosamente:

Nome da Empresa

Carimbo CNPl

(Local e data), <flwdot~~ ) / de O~ de 2021.,-- ------"----

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



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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

SOLICITAÇÃO

Ao
Setor de Contabilidade
AlC
Sra. Francieli Disner

Prezada Senhora:

Em função da necessidade da aquisição de Pneus novos visando a 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, 02 de julho de 2021.

, . 7

, 0~~It-SÓNPO~~ .
Presidente da Câmara Municipal



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

RUA PALMEIRAS, 1254 - FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

INFORMAÇÃO

Do: DEPTO.DECONTABILIDADE

Para: GABINETEDO PRESIDENTE

Data:05/07/2021

Senhor Presidente:

Em atenção à vossa solicitação informamos a dotação para aquisição de Pneus novos
para uso dos veículos pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do
Iguaçu, Estado do 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,

f)/'()yIc;~f e; 9v1n e...
Francieli Disner

Contadora



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

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

85.460-000 QUEDAS DO IGUAÇU PARANÁ

MINUTA PROCESSOADMINISTRATIVO NO005/2021
EDITAL N° 005/2021/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 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
Câmara Municipal de Vereadores, situada na Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três Poderes, Centro de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, será realizado certame Iicitatório na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, para contratação does) objeto(s)
constante(s) no Item 2 do presente Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas disposiçõesda Lei Federal
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
seusanexos, integrantes do processoacima indicado.

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

3 DA FORMADERETIRADA, FORNECIMENTOEDEENTREGA.
3.1 A retirada does)objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades
da Câmara Municipal de Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná, iniciando seu fornecimento à
contar do 10 (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.
3.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 02 (dois) dias corridos,
contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela CâmaraMunicipal de Vereadoresde
Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, sem que haja
qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.
3.3 O(s) objeto(s) constante(s) no(s) itens nO 01 e 02, obrigatoriamente deverão ser entregues
montados, pela empresa CONTRATADA.
3.4 O(s) objeto(s) quando solicitado(s), deverão ser entregues junto à CâmaraMunicipal de Vereadores
de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito á Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três Poderes,Centro,
local este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s), marca(s), modelo(s) e demais especificaçõesdoes)
objeto(s) entregue(s), reservando-se à CâmaraMunicipal de Vereadores, o direito de recusar o(s) objeto(s)
em desacordocom o pedido.
3.5 O prazo de entrega does)objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, § 1° e 2°,
da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

4 DAABERTURA.
4.1 A abertura da presente licitacão dar-se-á em sessão pública. dirigida por 01 (um)
P oeiro a ser realizada no dia ........ de .......... de .......... às ......... h........min na Sala de
Reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Ouedas do Iguacu. Estado do Paraná. no
endereco acima mencionado. de acordo com a legislacão explicita 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.
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5.2 Não poderão participar da presente licitação as interessadas que se encontrarem em processo de
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo suspensão
temporária de participar em licitação, declaradas inidôneas, impedidas de licitar ou contratar com o Poder
Públicoe/ou inadimplentes com o Tesouro Nacional, Estadual,Municipal, FGTSou INSS.
5.3 Poderão participar da presente licitação as interessadas que estiverem cadastradas ou não em
qualquer órgão público onde constem regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica, ou as
interessadasque apresentarem no envelope de habilitação todos os documentos exigidos para a habilitação.

6 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.
6.1 Oualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos. providênciasou impugnar os termos do presente
Edital oor 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 suoostamente 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 N° 005/2021/CMVQI
LICITANTE:
CNPJ/MF:

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

ENVELOPEN0 2 - DOCUMENTOSDE HABILITAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL N° 005/2021/CMVQI
LICITANTE:
CNP1/MF:

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

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

8 DA PROPOSTADE PREÇOS(ENVELOPENO1).
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 (unidade, caixa, metro, etc...), especificacões does)
objeto(s) e demais informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme
descrito no ANEXO I, deste Edital;
d) Informar a marca e o modelo do item proposto, caso não seja possível informar a marca e o modelo
does) objeto(s) proposto(s), obrigatoriamente deverá ser informado à procedênCiadesde que devidamente
justificada;
e) caso a proponente não informe a marca e o modelo e/ou a procedênciado(s) 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 valor unitário e o valor total nos itens propostos, bem como o valor global da proposta.
g) Somente serão aceitas propostas com 02 (dois) algarismosapós a vírgula;
h) Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessáriospara o atendimento
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 a forma de retirada, fornecimento e entrega do(s) objeto(s), nos termos do item 3;
j) Constar a forma de pagamento, nos termos do item 21;
k) Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a
contar da data de apresentação da proposta, sendo que se não houver indicação de prazo será considerado
como talo prazo de 60 (sessenta) dias correntes.
8.2 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 Juntamente com a proposta de preços, deverá ser apresentado pela proponente o Certificado de
Conformidade com o INMETRO para cada produto cotado, bem como comprovante de atendimento as
normas da ABNT,a não apresentação acarretará na desclassificaçãoda proponente no referido item.
8.5 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigênciasdo ato convocatório.
8.6 A proposta deverá limitar-se ao(s) objeto(s) desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
8.7 É permitido às licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os itens, objetos do
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presente Edital.
8.8 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no ANEXO I, sob
pena de desclassificaçãoda proposta no Item em que for detectada essa inconformidade.
8.9 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissãoa todas as condições estipuladas neste Edital e seusAnexos, sem prejuízo da estrita observância
das normas contidas na legislaçãomencionada no preâmbulo deste Edital.
8.10 caso a Licitante se enquadre na condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP). deverá ser apresentada juntamente com a proposta de preços. declaração conforme modelo
constante do ANEXO III deste Edital. devendo a mesma estar acompanhada pela Certidão Simplificada
expedida pela Junta Comercial. e/ou prova de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições - Simples Nacional, que comprove a condição de microempresa (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP). Em se tratando de sociedadesimples. o documento apto a comprovar a condição
de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte CEPP)deve ser expedido pelo Registro Civil das
PessoasJurídicas.
8.10.1 A Declaração especificada no subitem 8.10. ainda que apresentada de forma irregular ou em
desconformidade com o exigido na presente licitação. não será motivo de inabilitação da empresa licitante
respectiva. ficando tão somente prejudicado o direito a ser exercido.
8.11 Verificado e confirmado ser o licitante titular do menor lance empresa de médio ou grande porte, e
existir microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha sido classificada com valor de lance até 5%
(cinco por cento) acima do menor lance, será aberta a oportunidade para que a microempresa ou empresa
de pequeno porte melhor classificada formule lance melhor e, no caso de recusa ou impossibilidade.
proceder-se-á de igual forma com as demais microempresas ou empresas de pequeno porte classificadas
sucessivamente.
8.12 Em caso de ocorrência de participação de licitante que tenha a condição de microempresa ou de
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nO123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nO
147, de 07/08/2014, serão adotados os seguintes procedimentos:
8.13 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresase
empresas de pequeno porte. entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superioresà proposta mais bem classificada.

9 DOSDOCUMENTOSDEHABILITAÇÃO (ENVELOPENO2).
9.1 O envelope "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 ANEXO V deste Edital, assinada por quem de
direito.
9.2 As licitantes cadastradas ou não em outros órgãos públicos, além de atender ao item 9.1, deverão
apresentar os seguintes documentos:

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

II) QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Provade regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),demonstrando a
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
b) Prova de regularidade para com a FazendaMunicipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei, mediante apresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativosa Tributos e de
DívidaAtiva Municipal;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente,na forma da lei mediante a apresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativosa Tributos e de
DívidaAtiva Estadual;
d) 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,demonstrandosituaçãoregular no cumprimentodos encargossociaisinstituídospor lei:
d.i) 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, aprovadapelo Decreto
Lei nO5.452, de 01/05/1943. (Inciso incluídopelaLei nO12.440/2011),www.tst.gov.br.

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

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

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

9.3 Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência, na data de realizaçãodo pregão, na
hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, os mesmosdeverão ter sido emitidos
há menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas, com exceção dos
documentos solicitados no Item 9.2, Inciso I, Letra "a" e "b", ficando, a critério do Pregoeiro e Equipe
solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A
aceitação das certidões, quando emitidas través da internet, ficam condicionadas à verificação de sua
validade e dispensama autenticação.
9.4 Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJe
respectivamente referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns
documentos se refiram à matriz e outros à filial. caso o licitante seja a Matriz e a executora e/ou
fornecedora 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,
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no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus
sócios, nos termos do Artigo 43, § 5°, da Lei Federal nO8.666/93.
9.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restricão 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, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administracão, para regularizaçãoda documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissãode eventuais certidões negativasou 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 assinaturado contrato. ou revogar a licitação.

10 DAREPRESENTAÇÃOEDOCREDENCIAMENTO.
10.1 Antes do início da sessão, os representantes das interessadasem participar do certame, deverão se
apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro. devidamente munidos de documentos que os
credenciema participar desta licitação. inclusive com poderes para formulação de ofertas e lancesverbais.
10.2 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital. por sua
representada.
10.3 Por credenciamento. entende-se a apresentaçãoconjunta dos seguintes documentos:
a) 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 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 interposiçãode
recursos, limitando-se a sua participação à proposta escrita.
10.8 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
10.9 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

11 DORECEBIMENTOEABERTURADOSENVELOPES.
11.1 No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, na presença dos representantes das
licitantes e das demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá a Declaraçãode
Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e, em envelopes distintos, devidamente fechados, a
Propostade Precose os Documentosde 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 DOJULGAMENTO.
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12.1 O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas
somente para fins de ordenamento dos trabalhos e obedecerá ao critério do MENORPREÇOUNITÁRIO
PORITEM.
12.2 A primeira etapa, denominada Classificaçãode 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
"Documentosde Habilitação" da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento
das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por meio de consulta "on-line", se
necessário. A etapa se conclui com a declaração da licitante vencedora e a adjudicação do objeto em
disputa.

13 DAETAPADECLASSIFICAÇÃODEPREÇOS.
13.1 Serãoabertos os envelopes"Propostade 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 Pregoeiro fará 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 algarismosa partir da terceira casadecimal.
13.5 Ouando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no
item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas. até o máximo 03 (três), para que seus autores
participem dos lancesverbais. quaisquer que sejam os preçosoferecidos nas propostas escritas.
13.6 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das
licitantes classificadas,que deverão ser formulados de forma sucessiva,em valores distintos e decrescentes.
13.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas para os lances verbais, a
apresentar, individualmente, seus lances, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço,
prosseguindosequencialmente, em ordem decrescentede valor.
13.8 Casonão mais se realize lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas,
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 Casonão se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
13.11 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidadeda primeira classificada,quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
13.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital.
13.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances
verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessãodo Pregão.
13.14 Nas situações previstas nos itens 13.11 e 13.12 o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o
representante credenciado para que seja obtido preço melhor.
13.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, SUjeitando-se a licitante desistente às
penalidadesconstantes do item 24.1, deste Edital.
13.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço, execução e/ou fornecimento does) objeto(s)
condicionado a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, inclusive
financiamentos subsidiadosou a fundo perdido.
13.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica, prevalecerãoas da proposta.
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14 DA ETAPADE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃODA LICITANTE VENCEDORAEADJUDICAÇÃO.
14.1 Cumpridos os procedimentos previstos na Etapa de Classificaçãode Preços, e sendo aceitável a
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos
"Documentos de Habilitação" desta licitante.
14.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na
presente licitação, ou os apresentarem em desacordocom o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.
14.3 Constatado o atendimento pleno às exigênciasfixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora
e, não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudicar-lhe-á o(s) objeto(s) do certame.
14.4 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e, à ela adjudicado o(s) objeto(s) do certame pelo
Pregoeiro, caso não haja a interposição de recurso.
14.5 Da sessãodo 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 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
após o término do pregão. sua proposta adequada ao lance vencedor. discriminando o(s)
valor(es) unitário(s) e total(is) para cada item vencido.

15 DOSRECURSOS.
15.1 Após declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá se manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-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 atas 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 atas procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação e determinará a contratação com a adjudicatária.
15.6 Dos atas da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei Federal nO
8.666/93, caberá:
I) Recurso,dirigido a autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, interposto no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolado no endereço referido no preâmbulo deste
Edital, nos casosde:
a) Anulaçãoou revogaçãoda licitação;
b) Rescisãodo Contrato, a que se refere o Inciso I do Artigo 790 da Lei Federal nO8.666/93;
c) Aplicaçãodas penasde advertência ou multa.
II) Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o(s)
objeto(s) da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
15.7 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo
devidamente informados àquela autoridade. Neste caso, a decisãodeverá ser proferida dentro de 05 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 40 do Artigo 109 da Lei
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Federal nO8.666/93).
15.8 Os recursos, impugnaçõese contrarrazões interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

16 DOTERMOESPECÍFICODECONTRATO.
16.1 Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pela
Lei Federal nO 8.666/93 e Lei Federal nO 10.520/02, rescindindo-se automaticamente após o prazo
estipulado ou podendo ser alterado em suascláusulasatravés de Termo Aditivo.
16.2 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas
condiçõesda habilitação.
16.3 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação, ou recusar-se
injustificadamente em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
conforme for o caso, será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de
classificaçãonas mesmascondições da primeira colocadae demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da
aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicões contratuais, os acréscimos ou
supressõesQuese 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 Termo Contratual, os valores permanecerãofixos e sem reajuste.

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

21 DO RECEBIMENTODO(S) OBJETO(S) EDO PAGAMENTO.
21.1 O recebimento does) objeto(s) da presente licitação se dará conforme o disposto no Artigo 73°,
Inciso II e seusParágrafos, 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) pagamentoCs)será(ão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, em conformidade com as
Quantidadessolicitadas e devidamente entregues, a ser(em) efetuado(s) através de depósito bancário em
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conta corrente em nome do CONTRATADA, mediante o fornecimento e a apresentação correta da(s)
Nota(s) Fiscal(is), em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUACU,
CNPl/MF nO 01.545.843/0001-36, bem como da comprovaçãode que a empresa está regular perante o
FGTS, INSS e Tributos Municipais, apresentando as respectivas Certidões de Regularidade junto com a
referida Nota Fiscal.
21.5 O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade does) serviço(s)
prestado(s) e fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidadesdetectadas quando à sua execução.
21.6 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJapresentado nos documentos de habilitação, na proposta de preços, não se admitindo
notas fiscais emitidas com outros CNPJs,mesmo 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 Sãoobrigaçõesda CONTRATADA:
a) Entregar o(s) objeto(s) da presente licitação dentro dos prazos, respeitadas as quantidades
solicitadase especificaçõescontidas no ANEXO I e no presente Edital;
b) 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 fiscalização será exercida no interesse da Administração Municipal e não exclui nem reduz a
responsabilidadeda CONTRATADA, inclusive perante 30 (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 especificada na alínea "a" acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a dito
termo, conforme o caso, no prazo e condiçõesestabelecidas;
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d} De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito,
vício do item rejeitado, caracterizando-sea recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que
se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito.
III} Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a licitante
que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentaçãoexigida para o certame, apresentar documentaçãofalsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçãodo contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
24.2 No processode aplicação de penalidades,é asseguradoo direito ao contraditório e à ampla defesa.
24.3 Seo valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento
a que a CONTRATADAfazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA,o
valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito na dívida ativa do município, e cobrado na forma
da Lei.
24.4 As sanções previstas nos incisos I e III do item 24.1 poderão ser aplicadas juntamente com as
multas do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.

25 DASDISPOSIÇÕES GERAIS.
25.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da Administração, sem o comprometimento
da segurançada contratação.
25.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
25.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
25.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-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 Divisão de Licitaçõesda Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no horário normal de expediente das
08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30. Cópia integral poderá ser adquirida, neste mesmo local, e/ou
obtida pela internet, no seguinte endereço eletrônico: www.camaragi.pr.gov.br.
25.10 Demais informações ou esclarecimentos relativos ao presente Edital serão objeto de consulta, por
escrito, ao Pregoeiro, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, até 01 (um) dia anterior à data da
abertura da licitação, e serão respondidas, igualmente por escrito, a ser encaminhado a todos os
interessadosque registrarem a obtenção do Edital.
25.11 Os casos imprevisíveis serão resolvidos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e autoridade competente e
setor jurídico da CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
25.12 Integram o presente Edital, os seguintes documentos:
ANEXOI - Termo de Referência;
ANEXOII - Modelo para Apresentaçãoda Propostade Preços;
ANEXOIII - Modelode Declaraçãode Enquadramentona condição de ME/EPP;



ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX
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- Modelode Declaraçãode Inexistência de Fato Impeditivo ParaLicitar;
- Modelo de Declaraçãode NãoUtilizaçãode Trabalho de Menor;
- Modelode Declaraçãode Cumprimento dos Requisitosde Habilitação;
_Modelode Declaraçãode Disponibilidadedos Objetos Licitados,Art. 299 CPB;
- Modelo da Minuta do Contrato de Fornecimento;
- Protocolo de Retirada do Edital.

Quedasdo Iguaçu, de de 2021.

..........................................
FRANCIELI DISNER

Pregoeira
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° OOS/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 8° e no Inciso II, do Artigo 21, do Decreto nO3.555, de 08/08/2000, publicado no DOUde
09/08/2000.

2 - NECESSIDADES E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

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

3 - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde pneus novos para uso e reposição junto aos
veículos pertencentes a Câmara Municipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná, devendo
os mesmos serem fornecidos em conformidade com as especificações constantes no presente termo e
demais condiçõesconstantes no PREGÃO PRESENCIAL NOOOS/2021/CMVQI e seus anexos, sendo:

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

Pneu novo 195 x 65, R 15
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

1 12 Unido aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
GM COBALT, Placa BBT-
9194.
Pneu novo 195 x 55, R 16
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

2 12 Unido aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
GM ONIX PLUS, Placa
BDT- 8J93.
Pneu novo 175 x 70, R 14
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

3 12 Unido aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
FORDFIESTA,PlacaASS-
8154.
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3.2. O(s) objeto(s) constante(s) no(s) itens nO 01 e 02, obrigatoriamente deverão ser entregues
montados, pela empresa CONTRATADA, devendo para tal a mesma informar mediante declaração, o local
junto a sededo Municípiode Quedasdo Iguacu, Estadodo Paraná,em que a mesma efetuara a montagem.

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

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

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

Quedasdo Iguaçu, 00 o 00 o 000 o o o de 00000 o 000 o 00 00 o 000 o o de 2021.

FRANCIELI DISNER
Pregoeira
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ANEXO II

MODELO P/APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NOOOS/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)

Do(s) Objeto(s) e Valor(es) Proposto(s):

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL NOOOS/2021/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

Item Qtde. Tipo Especificação does) Marca e Modelo Valor Valor Total
nO Objeto(sl e/ ou procedência Unitário R$ do Item R_!_

Pneu novo 195 x 65, R 15
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

1 12 Unido aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
GM COBALT, Placa BBT-
9194.
Pneu novo 195 x 55, R 16
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

2 12 Unido aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
GM ONIX PLUS, Placa
BDT- 8J93.
Pneu novo 175 x 70, R 14
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

3 12 Unido aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
FORDFIESTA,PlacaASS-
8154.

I
VALOR GLOBAL DA I
. PROPOSTA R$ .
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Informações Complementares:

Formade Retirada, Fornecimento Em conformidadecom o disposto no item 3 do edital.
e de Entrega:
Formade Pagamento: Emconformidadecom o disposto no item 21 do edital.

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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃO PRESENCIAL NO OOS/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 V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NOOOS/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:

OBS.:Essadeclaraçãodeverá 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° OOS/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 NO OOS/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:

OBS.: Essadeclaração deverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número
do CNPJ
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ANEXO VII

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NOOOS/2021/CMVQI

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

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

................. , na cidade de , Estado , declara, para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N0 OOS/2021/CMVQI, e sob as penas do Art. 299 do
Código Penal, que terá a disponibilidade dos objetos, caso venha a vencer o certame, e que efetuará a
entrega nos prazos previstos no item 3 do Edital.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
Cargo:

OBS.:Essadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número
do CNPJ
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO..... /2021/CMVQI Pregão Presencial nO005/2021/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, 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 srO Adilson 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: , 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 nO005/2021/CMVQI, mediante as seguintes cláusulase condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBlETO.

° presente instrumento tem por objetivo ° fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a
efetiva necessidades de pneus novos para uso e reposição junto aos veículos pertencentes a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as condições
contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I é demais
documentos e condições constantes e licitadas través do Pregão Presencial nO 005/2021/CMVQI,
sendo:

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

Pneu novo 195 x 65, R 15
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

1 12 Unido aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
GM COBAlT, Placa BBT-
9194.
Pneu novo 195 x 55, R 16
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

2 12 Unido aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
GM ONIX PlUS, Placa
BDT- 8J93.
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12

Pneu novo 175 x 70, R 14
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

Unido aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
FORDRESTA, PlacaASS-
8154.

3

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

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

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

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

cLÁUSULA SEGUNDA.

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO OOS/2021/CMVQI,
juntamente com seus anexos, documentaçãoe a proposta apresentada pela CONTRATADA.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇOE REAJUSTE.

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

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

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

cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

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

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

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

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

ParágrafO Quarto - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede da CONTRATANTE, no
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 - ATIVIDADESDOLEGISLATIVOMUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 0050.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nOOOS/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) Não ceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuênciaexpressado 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
condiçãodo contrato, não especificada na alínea "a" acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a dito
termo, conforme o caso, no prazo e condiçõesestabelecidas;
d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito,
vício do item rejeitado, caracterizando-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 entregar
documentaçãoexigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçãodo contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.

cLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕESCONTRATUAIS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.
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o 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.

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

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃOE DO FORO.

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

Quedasdo Iguaçu, de de 2021.

ADILSON POLEZE
Presidente
Contratante

RepresentanteLegal
Contratada
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ANEXO IX

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

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

REF.: PREGAOPRESENCIAL NOOOS/2021/CMVQI DE xxxx:/xxx/2021005
PROPONENTE:
CNPl/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 N0 005/2021/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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PARECER JURíDICO

Processo Administrativo n° 005/2021.
Pregão n° 005/02021.
Modalidade: Pregão Presencial

1. RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, do
tipo menor preço, em que o objeto se refere a aquisição de pneus novos para reposição
junto aos veículos pertencentes à Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu
- Estado do Paraná, em conformidade com as especificações constantes no termo de
referência - anexo 1 do certame.

o procedimento encontra-se devidamente instruído com: a) requisição
assinada pelo Diretor da Câmara, Sr. Edson Pillareck; b) ofícios solicitando
orçamentos/cotação de preços; c) 3 (três) orçamentos (Giebmeyer & Cia. Ltda., Vale do
Iguaçu Pneus, T & T Pneus e Recapagens Ltda.; d) justificativa da contratação; e) pedido
de informação contábil; f) dotação orçamentária; f) minuta do edital de pregão e do contrato.

É a síntese do essencial.

2. DO MÉRITO

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

A regra para a administração pública é a de realização de procedimento
licitatório, pelo qual ela poderá escolher o negócio que lhe será mais vantajoso, dentro das
regras da eleição por ela mesma dispostas, dando igual oportunidade a todos os
particulares interessados em oferecer seus bens e serviços ao Estado.

p.
. I
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A todos os particulares, sem distinção, é dada a oportunidade de contratar
com a administração, logo, restam respeitados os princípios da isonomia e da
impessoalidade. Quando a administração pública irá escolher, dentre todas as propostas
que recebe dos particulares, aquela que melhor atingirá o cumprimento de sua vontade,
com a indispensável verificação da maior vantagem que auferirá nessa escolha, está
respeitado o princípio da moralidade. Assim, está correta a forma e modalidade escolhida
na situação apresentada.

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

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

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

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

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

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

Nessa senda, em análise do feito, constata-se que o certame obedece aos
dispositivos da Constituição Federal, da Lei n?8.666/1993 e da Lei nO10.520/2002. 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 (Pregão Presencial nOOS/2021), opino pela completa legalidade e
sou favorável ao prosseguimento do feito, pois este atende aos ditames contidos na
Constituição Federal, na Lei nO8.666/1993 e na Lei nO10.520/2002.

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

Quedas do Iguaçu, 06 de julho de 2021.

Advogado - OAB/PR 57.459

3
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PROCESSOADMINISTRATIVO NO005/2021

EDITAL N° 005/2021/CMVQI

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

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 9:00h30min do dia 21 de julho de 2021, na Sala de Reuniõesda Câmara
Municipal de Vereadores, situada na Ruadas Palmeiras, 1254, Praçados Três Poderes~Centro de Quedasdo
Iguaçu, Estadodo Paraná, será realizado certame licitatório na modalidade de PREGAO PRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇOUNITÁRIO POR ITEM, para contratação does)objeto(s) constante(s) no Item 2 do
presente Edital. O certame licitatório reqer-se-á pelas disposiçõesda Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002,
subsidiariamente pela Lei Federal nO 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, na Lei
Complementar nO123, de 14/12/2006, Lei Complementar nO147, de 07/08/2014, no Decreto nO3.555, de
08/08/200 e demais legislações pertinentes, e ainda, pelo estabelecido neste Edital e seus anexos,
integrantes do processoacima indicado.

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

3 DA FORMA DE RETIRADA, FORNECIMENTO E DE ENTREGA.
3.1 A retirada does)objeto(s) se dará de forma parcelada,em conformidade com a efetiva necessidades
da Câmara Municipal de Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná, iniciando seu fornecimento à
contar do 10 (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.
3.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 02 (dois) dias corridos,
contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela CâmaraMunicipal de Vereadoresde
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, sem que haja
qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.
3.3 O(s) objeto(s) constante(s) no(s) itens nO 01 e 02, obrigatoriamente deverão ser entregues
montados, pela empresa CONTRATADA.
3.4 O(s) objeto(s) quando solicitado(s), deverão ser entregues junto à Câmara Municipal de Vereadores
de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito á Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três Poderes, Centro,
local este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s), marca(s), modelo(s) e demais especificaçõesdoes)
objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal de Vereadores, o direito de recusar o(s) objeto(s)
em desacordocom o pedido.
3.5 O prazo de entrega does)objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, § 1° e 2°,
da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

4 DA ABERTURA.
4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública. dirigida por 01 (um)
Pregoeiro. a ser realizada no dia 21 de julho de 2021 às 09:00h30min. na Sala de Reuniões da
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguacu. Estado do Paraná. no endereco acima
mencionado. de acordo com a legislação explicita no preâmbulo deste Edital.
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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.

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 s!loosto vício não suspenderá o curso do
certame.
6.3 A impugnação feita temoestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisãoa ela pertinente.
6.4 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.

7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
7.1 Cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro 01 (um) conjunto de documentos composto por 03
(três) elementos:
a) Declaraçãodo Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
b) Envelopecontendoa Proposta de Preços;
c) Envelopecontendoos Documentosde 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 Q envelope contendo a Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJda licitante, o número e o objeto da licitação e o título do conteúdo, na
forma abaixo.

ENVELOPE NO1 - PROPOSTA DE PRECOS
CAMARAMUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR.
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021/CMVQI
LICITANTE:
CNPl/MF:

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

ENVELOPE NO2 - DOCUMENTOS DE HABILITACÃO
CAMARAMUNICIPAL DEVEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR.
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021/CMVQI
LICITANTE:
CNPl/MF:
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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
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
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 PROPOSTADE PREÇOS(ENVELOPEN° 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 (unidade, caixa, metro, etc...), especificações does)
objeto(s) e demais informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme
descrito no ANEXO I, deste Edital:
d) Informar a marca e o modelo do item proposto, caso não seja possível informar a marca e o modelo
does) objeto(s) proposto(s), obrigatoriamente deverá ser informado à procedência desde que devidamente
justificada;
e) caso a proponente não informe a marca e o modelo e/ou a procedênciadoes)objeto(s) proposto(s),
a mesma será desclassificada no referido item, face a ausência de informações para avaliação does)
objeto(s) proposto(s):
f) Apresentar o valor unitário e o valor total nos itens propostos, bem como o valor global da proposta.
g) Somente serão aceitas propostas com 02 (dois) algarismosapós a vírgula;
h) Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessáriospara o atendimento
does) objeto(s) desta licitação, bem como todos os impostos diretos e indiretos, tributos incidentes,
encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, peças, materiais, mão de obra,
equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus, motoristas, seguros, deslocamentos de pessoal,
fretes, entregas, prestação de serviços, assistência técnica, garantias e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir sobre o(s) objeto(s) licitado(s), constante(s) da proposta;
i) Constar a forma de retirada, fornecimento e entrega does)objeto(s), nos termos do item 3;
j) Constar a forma de pagamento, nos termos do item 21;
k) Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a
contar da data de apresentação da proposta, sendo que se não houver indicação de prazo será considerado
como talo prazo de 60 (sessenta) dias correntes.
8.2 Ocorrendo discrepância entre os preços unitários, totais e globais, prevalecerãoos unitários.
8.3 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidadeda licitante, não lhe assistindoo
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegaçãode erro, omissãoou qualquer outro pretexto.
8.4 Juntamente com a proposta de preços, deverá ser apresentado pela proponente o Certificado de
Conformidade com o INMETRO para cada produto cotado, bem como comprovante de atendimento as
normas da ABNT,a não apresentaçãoacarretará na desclassificaçãoda proponente no referido item.
8.5 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigênciasdo ato convocatório.

-------------------------- -- - - - -- -- --
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8.6 A proposta deverá limitar-se ao(s) objeto(s) desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
8.7 É permitido às licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os itens, objetos do
presente Edital.
8.8 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no ANEXO I, sob
pena de desclassificaçãoda proposta no Item em que for detectada essa inconformidade.
8.9 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissãoa todas as condições estipuladas neste Edital e seusAnexos, sem prejuízo da estrita observância
das normas contidas na legislaçãomencionada no preâmbulo deste Edital.
8.10 Caso a Licitante se enquadre na condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), deverá ser apresentada juntamente com a proposta de preços, declaração conforme modelo
constante do ANEXO III deste Edital, devendo a mesma estar acompanhada pela Certidão Simplificada
expedida pela Junta Comercial, e/ou prova de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições - Simples Nacional, que comprove a condição de microempresa (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP). Em se tratando de sociedade simples, o documento apto a comprovar a condição
de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) deve ser expedido pelo Registro Civil das
PessoasJurídicas.
8.10.1 A Declaração especificada no subitem 8.10, ainda que apresentada de forma irregular ou em
desconformidade com o exigido na presente licitação, não será motivo de inabilitação da empresa licitante
respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a ser exercido.
8.11 Verificado e confirmado ser o licitante titular do menor lance empresa de médio ou grande porte, e
existir microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha sido classificada com valor de lance até 5%
(cinco por cento) acima do menor lance, será aberta a oportunidade para que a microempresa ou empresa
de pequeno porte melhor classificada formule lance melhor e, no caso de recusa ou impossibilidade,
proceder-se-á de igual forma com as demais microempresas ou empresas de pequeno porte classificadas
sucessivamente.
8.12 Em caso de ocorrência de participação de licitante que tenha a condição de microempresa ou de
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nO123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nO
147, de 07/08/2014, serão adotados os seguintes procedimentos:
8.13 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresase
empresas de os_!quenoporte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas õêíãsmicroempresase empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superioresà proposta mais bem classificada.

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

I) QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social e
a ultima alteração em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedadescomerciais e, no caso de
sociedadespor açães, 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:
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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;

II) QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Provade regularidade relativa ao Fundode Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),demonstrando a
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
b) Prova de regularidade para com a FazendaMunicipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei, mediante apresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativosa Tributos e de
DívidaAtiva Municipal;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente,na forma da lei mediante a apresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativosa Tributos e de
DívidaAtiva Estadual;
d) 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,demonstrandosituaçãoregular no cumprimentodos encargossociaisinstituídospor lei:
d.!) Emvirtude da Instrução 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 leis do Trabalho, aprovadapelo Decreto
lei nO5.452, de 01/05/1943. (Inciso incluídopela lei nO12.440/2011),www.tst.gov.br.

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

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

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

9.3 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
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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
corresponderáao momento em Queo proponente for declaradovencedor do certame. prorrogáveis por igual
período. a critério da Administracão. para regularizacãoda documentação. pagamento ou parcelamento do
débito. e emissãode eventuais certidões negativasou 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.

10 DA REPRESENTAÇÃOEDOCREDENCIAMENTO.
10.1 Antes do início da sessão. os representantes das interessadasem participar do certame. deverão se
apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro. devidamente munidos de documentos Que os
credenciema participar desta licitação. inclusive com poderes para formulação de ofertas e lancesverbais.
10.2 cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante Que será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório e a responder. para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua
representada.
10.3 Por credenciamento. entende-se a apresentaçãoconjunta dos seguintes documentos:
a) 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. Emambos 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
Quecomprovem 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 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

11 DO RECEBIMENTOEABERTURADOSENVELOPES.
11.1 No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, na presença dos representantes das
licitantes e das demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá a Declaracão de
Cumprimento dos Requisitos de Habilitacão e, em envelopes distintos, devidamente fechados, a
Proposta de Precos e os Documentos de Habilitacão, registrando em ata a presençados participantes.
11.2 A licitante Quenão 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

- - ----
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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 MENORPREÇO UNITÁRIO
POR ITEM.
12.2 A primeira etapa, denominada Classificação de Preços, compreenderá a ordenação das propostas
das licitantes, classificação das propostas por valor. As propostas classificadas poderão formular lances
verbais seguindo a sua ordem de classificação, recebimento dos lances verbais, classificação final das
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 classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento
das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por meio de consulta "on-line", se
necessário. A etapa se conclui com a declaração da licitante vencedora e a adjudicação do objeto em
disputa.

13 DAETAPADECLASSIFICAÇÃODEPREÇOS.
13.1 Serãoabertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.
13.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram proposta de preços
para execuçãoe/ou fornecimento do(s) objeto(s) da presente licitação e 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 superiores em 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 preco, será desprezadoos algarismosa partir da terceira casadecimal.
13.5 Quando 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 Casonão mais se realize lances verbais, 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 Casonão se realize nenhum lanceverbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
13.11 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidadeda primeira classificada,quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
13.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital.
13.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances
verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessãodo Pregão.
13.14 Nas situações previstas nos itens 13.11 e 13.12 o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o
representante credenciado para que seja obtido preço melhor.
13.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidadesconstantes do item 24.1, deste Edital.
13.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço, execução e/ou fornecimento do(s) objeto(s)
condicionado a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, inclusive
financiamentos subsidiadosou a fundo perdido.
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13.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica,prevalecerãoas da proposta.

14 DA ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃODA LICITANTE VENCEDORA EADJUDICAÇÃO.
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
"Documentosde 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 estabelecidoneste 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,
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 mencionará as licitantes credenciadas,as
propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da
documentaçãoexigida para habilitação e os eventuais recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada,
ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos representantescredenciadosdas licitantes presentesà
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 proponentevencedoradeveráapresentar. no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
após o término do pregão. sua proposta adeguadaao lance vencedor. discriminando o(s)
valor(es) unitário(s) e total(is) paracadaitem 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-lhesasseguradavista 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 790 da Lei Federal nO8.666/93;
c) Aplicaçãodas penasde advertência ou multa.
II) Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o(s)
objeto(s) da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
15.7 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual

- ------
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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, impugnaçõese contrarrazões interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

16 DO TERMO ESPECÍFICO DE CONTRATO.
16.1 Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pela
Lei Federal nO 8.666/93 e Lei Federal nO 10.520/02, rescindindo-se automaticamente após o prazo
estipulado ou podendo ser alterado em suascláusulasatravés de Termo Aditivo.
16.2 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas
condiçõesda habilitação.
16.3 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação, ou recusar-se
injustificadamente em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
conforme for o caso, será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de
classificaçãonas mesmascondições da primeira colocadae demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da
aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicões 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 Termo Contratual, os valores permanecerãofixos e sem reajuste.

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

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

21 DO RECEBIMENTO DO(S) OBJETO(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 do(s) objeto(s) contratado(s) se dará apenas após a verificação da
conformidade com a especificação, bem como verificação da qualidade do(s) mesmo(s) conforme

_._-------
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mencionadoem edital e, constantes no ANEXO I deste instrumento.
21.4 O(s) oagamento(s) serMão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias útei~, em conf?~midade~~m as
quantidades solicitadas e devidamente entregues, a ser(em) efetuado(s) atraves de deoo~lto bancarlo em
conta corrente em nome do CONTRATADA, mediante o fornecimento e a apresentaçao correta da(s)
Nota(s) Fiscal(is), em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE OUEDAS DO IGUACU,
CNPJ/MF nO 01.545.843/0001-36, bem como da comprovacãode que a empresa está regular perante o
FGTS, INSS e Tributos Municipais, apresentando as respectivas Certidões de Regularidade junto com a
referida Nota Fiscal.
21.5 O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade does) serviço(s)
prestado(s) e fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidadesdetectadas quando à sua execução.
21.6 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJapresentado nos documentos de habilitação, na proposta de preços, não se admitindo
notas fiscais emitidas com outros CNPJs,mesmoaqueles 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) Prestaras 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) Pagartodos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre o fornecimento does)objeto(s) oferecido(s);
c) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerentes ao(s)
objeto(s) da contratação;
d) Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressado CONTRATANTE.

23 DA EXECUÇÃODO CONTRATO.
23.1 O recebimento does) objeto(s) será acompanhado e fiscalizado por um representante da
CONTRATANTE.
23.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração Municipal e não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 30 (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;
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ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXO IX

- Termo de Referência;
- Modelo para Apresentação da Proposta de Preços;
- Modelo de Declaração de Enquadramento na condição de ME/EPP;
- Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo Para Licitar;
- Modelo de Declaração de Não Utilização de Trabalho de Menor;
- Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
- Modelo de Declaração de Disponibilidade dos Objetos Licitados, Art. 299 CPB;
- Modelo da Minuta do Contrato de Fornecimento;
- Protocolo de Retirada do Edital.

Quedas do Iguaçu, 07 de julho de 2021.

~.1:J.~~r..?~....~r.!.~ ......
FRANCIELI DISNER

Pregoeira
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NOOOS/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
manutenção e a reposição does) mesmo(s) junto aos veículos pertencentes à Câmara Municipal de
Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

3- ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde pneus novos para uso e reposição junto aos
veículos pertencentes a Câmara Municipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná, devendo
os mesmos serem fornecidos em conformidade com as especificações constantes no presente termo e
demais condiçõesconstantes no PREGÃO PRESENCIAL NOOOS/2021/CMVQI e seusanexos, sendo:

Item Qtde. Tipo Especificação does) Valor Unitário R$
Valor Total

nO Objeto(s) do Item R$
Pneu novo 195 x 65, R 15
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

1 12 Unido aprovação do INMETRO, 468,00 5.616,00
para uso junto ao veículo
GM COBALT, Placa BBT-
9194.
Pneu novo 195 x 55, R 16
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

2 12 Unido aprovação do INMETRO, 550,00 6.600,00
para uso junto ao veículo
GM ONIX PLUS, Placa
BDT- 8393.
Pneu novo 175 x 70, R 14
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

3 12 Unido aprovação do INMETRO, 415,00 4.980,00
para uso junto ao veículo
FORDFIESTA,PlacaASS-
8154.
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3.2. O(s) objeto(s) constante(s) no(s) itens nO 01 e 02, obrigatoriamente deverão ser entregues
montados, pela empresa CONTRATADA, devendo para tal a mesma informar mediante declaração, o local
junto a sede do Municípiode Ouedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,em que a mesma efetuara a montagem.

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

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

3.5. VALOR MÁXIMO GLOBAL DE GASTOS ESTIMADO COM O PRESENTE PREGÃO: R$
17.196,00 (dezessete mil, cento e noventa e seis reais).

Quedasdo Iguaçu, 07 de julho de 2021.

'1

I?~(tl' i;7v\n~
FRANCIELI DISNER

Pregoeira
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ANEXO II

MODELO P/APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NOOOS/2021/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: CNPJjMF:

Endereço:

Nome para Contato: Telefone:

Fax: E-mail:

NOConta-Corrente: (opcional) IBanco: (opcional) Agência: (opcional)

Do(s) Objeto(s) e Valor(es) Proposto(s):

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL N° 005/2021/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

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

Pneu novo 195 x 65, R 15
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

1 12 Unido aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
GM COBALT, Placa BBT-
9194.
Pneu novo 195 x 55, R 16
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

2 12 Unido aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
GM ONIX PLUS, Placa
BDT- 8J93.
Pneu novo 175 x 70, R 14
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

3 12 Unido aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
FORDFIESTA,PlacaASS-
8154.

I
VALOR GLOBAL DA I
. PROPOSTA R$ .
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Informações Complementares:

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

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

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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃO PRESENCIAL NO OOS/2021/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.

. , de de 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

OB5.: A proposta deverá ser impressa em 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 00S/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 00S/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 8.10 do edital.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
Cargo:

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

065.: Essadeclaraçãodeverá 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 NO OOS/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
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 .

...... , de de 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

OB5.: Essa declaração deverá ser impressa em 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.: PREGÃOPRESENCIAL N° OOS/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.: Essadeclaraçãodeverá 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 NOOOS/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 NO OOS/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.: Essadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número
do CNPJ
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ANEXO VII

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

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

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

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

................. , na cidade de , Estado , declara, para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL NO OOS/2021/CMVQI, e sob as penas do Art. 299 do
Código Penal, que terá a disponibilidade dos objetos, caso venha a vencer o certame, e que efetuará a
entrega nos prazos previstos no item 3 do Edital.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
Cargo:

OB5.: Essadeclaração deverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número
do CNPJ
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO..... /2021/CMVQI Pregão Presencial nO00S/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 srO Adilson 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: , 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 nO00S/2021/CMVQI, mediante as seguintes cláusulase condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

° presente instrumento tem por objetivo ° fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a
efetiva necessidades de pneus novos para uso e reposição junto aos veículos pertencentes a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as condições
contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I é demais
documentos e condições constantes e licitadas través do Pregão Presencial nO 00S/2021/CMVQI,
sendo:

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

Pneu novo 195 x 65, R 15
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

1 12 Unido aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
GM COBAlT, Placa BBT-
9194.
Pneu novo 195 x 55, R 16
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

2 12 Unido aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
GM ONIX PlUS, Placa
BDT- 8J93.
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3 12

Pneu novo 175 x 70, R 14
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

Unido aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
FORDFIESTA,PlacaASS-
8154.

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

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

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

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

cLÁUSULA SEGUNDA.

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO 005/2021/CMVQI,
juntamente com seus anexos, documentaçãoe a proposta apresentada pela CONTRATADA.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇOE REAJUSTE.

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

Parágrafo Primeiro - No valor acima, estão contemplados, todos os custos necessários para o
atendimento does) objeto(s) desta licitação, bem como todos os custos e impostos diretos e indiretos,
tributos incidentes, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, peças,
materiais, mão de obra, equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus, motoristas, seguros,
deslocamentosde pessoal, fretes, entregas, prestaçãode serviços, assistênciatécnica, garantias e quaisquer
outros que venham a incidir sobre o(s) objeto(s) contratado(s), cabendo-lhe, ainda, a inteira
responsabilidade (civil e 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 termo, os valores permanecerão fixos e sem
reajuste.

cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, em conformidade com as
quantidades solicitadas e devidamente entregues, a ser(em) efetuadoCs)através de depósito bancário em
conta corrente em nome do CONTRATADA, mediante o fornecimento e a apresentação correta da(s)
NotaCs)FiscaICis),em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE OUEDAS DO IGUACU,
CNP1/MF nO 01.545.843/0001-36,bem como da comprovacãode que a empresa está regular perante o
FGTS, INSS e Tributos Municipais, apresentando as respectivas Certidões de Regularidade junto com a

--------- - - - . - .
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referida Nota Fiscal.

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

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

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

Parágrafo Quarto - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede da CONTRATANTE, no
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 pagas através da seguinte DotaçãoOrçamentária:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entrega does)objeto(s) deste contrato;
b) Efetuar a transição does) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sançõesregulamentarese 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 nOOOS/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 anuênciaexpressado 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
condiçãodo contrato, não especificada na alínea "a" acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a dito
termo, conforme o caso, no prazo e condiçõesestabelecidas;
d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito,
vício do item rejeitado, caracterizando-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 entregar
documentaçãoexigida para o certame, apresentar documentaçãofalsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçãodo contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.

cLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

-_._-----
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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 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.

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

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃOE DO FORO.

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

Quedasdo Iguaçu, de de 2021.

ADILSON POLEZE
Presidente
Contratante

RepresentanteLegal
Contratada
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ANEXO IX

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

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

REF.: PREGAOPRESENCIAL N° OOS/2021/CMVQI DE xxxx/xxx/202100S
PROPONENTE:
CNPJ/CPF/MF:
ENDEREÇO:
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 NOOOS/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.



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU - PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO 005/2021

A CÂMARAMUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO
IGUAÇU, Estado do Paraná, comunica aos interessadosque
realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, cujo objeto é a
contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde
pneus novos para uso e reposição junto aos veículos
pertencentesa CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo
Iguaçu, Estadodo Paraná,conforme especificaçõesconstantes
no AnexoI - Termo de Referênciado edital em questão.

Data Abertura: 21/07/2021
Horário: 09h30min
Local: Salade Reuniõesda CâmaraMunicipal

INFORMAÇÕESSOBREO PREGÃO:Informações, bem
como o edital em questão e seusanexospoderãoser 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. Demaisinformaçõespoderão
ser obtidas pelo fone (Oxx46)3532-4980.

Quedasdo Iguaçu, 07 de julho de 2021.

FRANCIEUDISNER
Pregoeira
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LEGISLATIVO

AVISO OE L1cliAÇAo
LlCITAÇ6ES

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do
Paraná, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, cujo objeto é a contratação
de empresas para o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva
necessidades de pneus novos para uso e reposição junto aos veiculos pertencentes a
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, conforme
especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital em questão.
Data Abertura: 21/07/2021
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, 07 de julho de 2021.
FRANCIELI DISNER - Pregoeira

Cod365517

CONTRATOS

EXTRATO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA FINS DE
PUBLICAÇÃO

CONTRATO N° 010/2018
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu
CONTRATADA: Willian Nicolini-ME
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de Prestação de serviços de
filmagem, gravação e transmissão de áudio e video ao vivo e em tempo real via internet das
sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais do Poder Legislativo Municipal
de Quedas do Iguaçu, por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 06 de julho de
2021, encerrando-se em 05 de julho de 2022, em conformidade com as especificações
constantes na proposta e caracterlsticas técnicas apresentadas pela CONTRATADA,
Termo de Referência - ANEXO I e demais exigências constantes do edital do pregão
Presencial nO007/2018.
Parágrafo Único - Em decorrência da prorrogação o valor total do contrato passa a ser de
334.080,00 (trezentos e trinta e quatro mil e oitenta reais).
NOVA VIG~NCIA: 05 de julho de 2022.
DATAASSINATURA: 05 de julho de 2021.

Cod365516

DIário 0ficlaI __ com CenIftcado
ICP_. o lAuniapiodoa-a doIguaç<o - _ - CNPJ/
MF n" 76205.96210001-49 do p!W1IIa da _ -
_,_que __ do_

~ ON Cettft;açloOfIciaI deTampodoObMrv.l6rio Assinado de forma digital por HUNER
,*,"""~,"""""..,,'""_- -..- do ClOne'" Tec_. HUNER COMERCIO E SERVICOS COMERCIOESERVlCOS
P.,aconsullJJ,aaulent#cl_do ~i>'_V LTDk13934031000161
canmbO do tempo, Informe o -- . . .

códigoao ladonoslle. B28f47Y,"
CNPJIMF n' 76.205.962/0001""9 - Rua Juazeiro, 1065 - Centro - Queda. do Iguaçu/PR. Fone (46) 3532-8200 - www.queda.dolguacu.pr.gov_br

LTDA:13934031000161
Dados: 2021.07.0717:45:55 -03'00'

Página4
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CAIIW IIlOOCIPAL DI CAllTAGALO

ESTADODOPAIAIÚ

~olicita·~eO com~arecimento ao~~r~.lourivalloilo e Jo~é~ereira Neto junto ao escritório oe

aavocacia localilaao à Av.~nto~ Dumont, lJO/, centro, em laranjeira~ 00 ~ul,~ara tratar ce

RATlPICAçAo. ADJUDlCAçAO

o Pr~lidenlf do LeRidativode Clnu~llo. PaTIná. no uso de IUU

annol,l.6IJlIC6. I Ix.,-..UdcaçIo .. Dltl2l21.Q1C, eujo ObjHOt •

·OCIftU,TJÇ!ODI IIDIIIA .AlA LOCAÇIoO I SIII'Ol1I DlIQI1"W.iII III

COIITAIII.IDADI, uarAÇ(la, CXMIOLI DI ncrw. fOI1'.u. DA

GOVDJWfÇA I UCUUClII BOK.UIOC" ADJUDICA o objeJo , emprm
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CAIiABA MuNiCIPAL DE CANrAGALO
EsTADO DO PAlANÂ

Ru SaDIOADlóDio,n' 22S,C~OIIO- CIP: 85160-000

lATIPlCAçAo E ADJUDlCAçAO

DISPUISADI ucnAÇAoN,110I2021-cMC

o PrelidCDlt do LcSi~luivo d~ C;!nl~s~lo. PU~DiI.. Do UIO de luas

illTibuiçàes le&~ii e com bue n05 memorandos, jll5tificltiVi c pUCCH
jllrJdico. anexo!, MDflCA I DiIpeMa de llcitlÇlo .,1 10/202I-CUC.
CII;Oobjelo ~ ii -can'lATAÇAoDI 0fIQNA ~ rAIA VDGlAml'IÇASE_PAlAO __ AOI~DOllIGIISII.AIII'
YIIIIlPAL II!CANTAG.\l,O-W, ADfUDICA o objeto a empresa AUTO
llAZ LTDAinscrita DO CNPJ 71$12.779_1-11, 10caLinda na RUi
EIpediciontrioJoão Maria - I041-ccnlTo. LaunjcirasdoSul- PR, ptlo
valor total de R$ 9.437.00 (Nove mil qllatroccolose uiola estIe rnii)

Cwoplo.PI,III i< 111M i< lGlI.

__ flli'fi
..,...Jlt:z_'.'

O Prde][('I Municipal. 00 I1JO 4e ,uu auibulçõ~,. C(l1II ha<e DO'

dOCUIII.otoo. ;ullifiuti ... DU... , Rilific •• Oiop.n.. de Li<ilaçi~ o'

21·2021-PMC. cujo ohjfTOt I COJIDArAÇJ.o DI DIPIIIA PAlA

PIUUçAO DI mV1Ç01 DI PIIQ.UlIADI CAMPO, tOlJl 'OCO JfA

ADllllJUlDAçAo e Adjudiu o ob]rJo a elllpun

- ADDIIJ. PADILBA.'AGUJfDIS • IIJ.. io"riJa no CNPI .ob o U'

17 S67 112,'0001·21.nov.lor [OU,de RS3_500.00(uh 111,1e qllinh~"lo,

Cllllllal .., 07 d~ julho de 202!

DlIPDW. DI uouçAO!fl. 3W2CI21-PIIC

aATIPICAÇlO

b.. c fio. docum.nJos • jUi\ificalivl linHO" Ruifi,a I Di.peno. d.

L"ila~lo n' 3D'201l-PMC, rujo abielO~ I COtrrlATAÇlO DI DO'aIIA.

ISIIClAIlZAD.A .AIA.. UALIL\çAo DI SOVlÇOl DI lL.UOuçAO
DI LAtmOSDI DIAGNólTICONAÃUA DI SAMlI I UGUJ.ANÇAno

lNGIMIIAalA DI SIGUL\JtÇA I AllllDTAL, i""'TlU 00 CNI'J .ob o D'

a.6433&61OOO1·27,00 valor 10,,1d~ R$ 11.410.00{onre mil qUlt.ô<enTo,

C,oll~.10. 07 d~julho dr 2021

cAMARA MUNICIPALDEQUEDASDOIGllAçu - PARMÁ

AVISO DE UClTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORIS DE QUmAS DO
IGUAÇU, Estado 00 paraná. comunica aos lntI!reSsados que
reaUzaráliCitação,na modalidade PREGio PlllSENClAL, do
tipo MENORPRfço UNITÁRIOPOR ITIM, c:ujo objl!b:t , •
contratação de empresas para o fomedmento de foI'ma
parcelada, em conformNlade com a efetiva necessidades de
pneus novos para uso e reposição junto aos veíaio&
pertencentes ii CâmaraMunicipalde VereadOl1!Sde Quedas dO
Iguaçu, Estado do Paraná, oortorme especificações constartes
no Anexo T- Termo de Referênciado edital em questlo.

__, 21/07/2021
HsórlI: 09h30min
.Laf.Il; Sala de Reuniões da Câmara Mooidpal

INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: lr1orrnações, bem
como o edital em questão e seus anexos poderio ser obtidos no
site www.camaraqi.pr.gov.br e também junto ii C'.ânwa
Munidpal de Vereadores de ~ do 19uaçu, Estado CIo
Paraná, sito à Rua Palmeiras, 1254, centro, no hc:rirto nohnaI
de expediente, de segunda a setta-feira das 08:00 às 11:30
horase das 13:30às 17:00horas,Demaisinformações poderio
ser obtidas peta fone (0xx46) 3532-4980.

Quedasdo 19uaçu,07 de julho de 2021.

FRANCIEU DISNER
Preooeira
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VALE DO lGUAÇU
COMÉRC10 DE PNEUS LTDA

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NOOOS/2021/CMVQI

Vale do Iguaçu Comercio de Pneus Ltda., inscrita no CNPJ/MFsob nO 12324.320/0001-86
sediada na Avenida Ipê nO2850, Bairro Progresso,na cidade de Quedasdo Iguaçu, Estadodo
Paraná, declara (o), para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL NO
OOS/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 FederalnO
10.520, de 17 de Julho de 2002.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

Nome:
Rg:
CPF:
cargo:

Valdecir d
4.7995884
681.209.669-53
SócioProprietário VALEDO IGUAÇU PNEUS

CNPJ; 12.324.320/0001·86
(46) 3532·3210

~TIPLER
~ R.copar , reciclar

CNPJ: 12.324.320/0001-86 - Insc. Est: 90528983-71
AVENIDA IPÊ, 2850 -PROGRESSO - FONE/FAX: (46) 3532-3210

CEP: 85460-000 - QUEDAS DO IGUAÇU - PR - valeigpneus@hotmail.com
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VALE DO IGUAÇU COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 02
CNPJ:' 12.324.320/0001-86

1- ADRIANA CRISTINA FERAAREZ$ DA ~:rI:.VA ~(;ijàPO; pra~.ilei,ra,
ernpre~ária, casada pelo r~gime c:le.,.com\.llll;1;a:pp~,ci,al d~ ,be;n:~, RS nO
8.135 .. 843-5 expedida pelo instituto de ideri,tific:ação do ·Pàraná,
CPF 027.482. 8'79-0~, residente e d(l)~ic;iliaq:a ~ l\1.l.a Xaxirn, 447, em
Quedas do Iguaçu E'araná, CE,P85. 460-0<J'O.
2- VALDECIR DA SILVA MACHADO,brasileiro, casado com regime de
comunhão parcial de bens, ernp?:esá,rio, pprta4pr do C.I?F nO
681.,209.669--53 e carteira de Identidade Civil RG nO 4·.7g:9. 5a8~4
expeqida Pela Sec;reta~ia de S,eg1J:J:;éj.nça.Publicª do l?ar·a.~a, ,residelJte
e domiciliado na Rua Xaxirn, N°. 447, Bairro centro" CEP
85.46,0.000', Quedas do íguaçu, Paraná., ún.l,pos s60i,0$ da sç.pieQ.ªc1e
empresária que gira sob a denóminaçã,ô ,so'ci:al de VALE DO IGUAÇU
COMERCIODE PNEUS LTDA - ME CNPJ n° 12. ~24~320/0001-86, locçliz-ada
na Rua Xaxim N°. 447, Bairro Centro, CEP 8:5.460.0,00, QU~clas do
Iguaçu, Paraná, CEP 85.460.000, fURE nl' 41206:a~27532, registrado em
27/07/2010, e prim~ira alter,aç,ão contraitMal reçistliadc3. em
28/05/20.14 sob n" .20143307630, resolvem altebâr dado.s da sociedadê
conforme as cláusulas s.egui,ntes:

CLAUSULA PRIMEIRA-" Fica alterado 0.. euçjlereQo ela empr~sa para .a ~ve'ni.a
IPE, n° 2850, VILA PROGRESSO, em QUEDASDO IGUAÇÓ, PP.RANA, CEP 9.5460.00 .
CLAUSULASEGUNDA- Fiça alterad9 (') ramo qeativiQ4des q.a empre$a par
comércio varej ista dê Pneus e câmaras de .ar ('45..30.·7-05) r Comérci:os
varejista de peças e ace saõr í.cs para v.eicUlo.s automotores (45.30.7-
03) , Serviç,os de rnanut:e~~o, repara~âo me'cân:l:ca, Reçª,pagens e
Vulcanização de Bneus para veJ.éUlós autOJX\ôtor.es ,(45.'20.0 •.0.1).,
comércio de automóveis, çami(')ne;ta.f? e' l.L~ili,tà1::io~ [;):ovQs e u;saqps
(45.11-1/03.) I comérCios sob c.ons,içna<i!ão dê veículos automotore.$
(45.12-9-02) e comércio vat:ejis.t~ de bebidas e re;rigerant.eS-(47.23-
7/00) .
cLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais c~áusula:s que não
colidirem com a .presente alte;ra_s:j[o.
DA CON.50LIP1\ÇÀODO CONTRATO.: À vista di.'i m<;>.dificaçaº o..l'.a aju$t.atia e em j
consonância com o que determina o art. 2.0:31 da lei ·n.l' 10406/2002, os
sócios RESOLVEM, por éste instrUIIiC?hto atuali:zar e cônsolidar o- ebnt.r:àto
soc í.aL, t.o.rnando assim sem efeito,. a pa.rtir desta dat.a, as cláuslÍla$..e •
condições contidas no contrate primitiyç :qU.e .ad~~tio as Qisposiç~es da
referida lei n. o 10.406/2002 aplicáveis a este tip.o. soc.ietári!Olf passa a ~
Ter a seguinte redaç.ão.:

VALE DO IGUAÇUC.OMERCIO OE 1?N.EUS LTDA - ME
GÔNSOLIDA~Q CONT~TQ SQCIAL

CNPJ: 12.3:24,320/0001-8'6

1- ADRIANA CRISTINA FERRARE~E DA S:lIiV:A ~çH1\.PO, b,:;::as,ilei.ra,
empresária, casada pélo reçrimé de .comunhão parcial de bens., RG nO

CI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SBDB

CBRTIPICO o REGISTRO KM 23/11/2016 11:35 SOB N° 20167370901.
PROTOCOLO: 167370901 DB 23/11/2016. C6DIGO DB VBRIPICAç1o:
11602593130. MIRE: 41206827532.
VALB DO IGtrAçuCOMÉRCIO DE PNBt1SLTDA - MB

Libertad Bogus
SBCRETÁRIA-GBRAL

CURITIBA, 23/11/20l6
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeite à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando .eus respectivos c6digos de verificaçlo

1



VALE DÓ IGUAÇO CQME,RC'lO OE l>NEOS L.mOA .... ME
ALTERl\çAQêONT~Tí.lAL N° 02
CNPJ: 12.324.32.0:./0001 .....86

8.13'5.843-5 expedidQ pelo ins:tit:l4;ta d.e identif*p~~i-() do P.~:r::i:l.nª,C1?F
027.482.879-08, residente e Q0miciliada na Rua Xaxirn, 447, em Quedas
do Igtiaçu Paraná, CEP 85.460-000.
2- VALDECIR DA SILVA MACI-U\.DQ, brasil~irÇ>., ·casado com z;~g.i.mede
comunhão parcial de bens, empres.átic).., portador do .t).PF tio 6g1.!20,9.6;6~!""
53 e Carteira de Identidade ,Civil RG n*" 4.799. 5.à'S-4 e;~pe~ida p;ela
Secretaria de Segurança publica dó parart'á, residente e dOní:it:i.l:iado'na
Rua Xaxim, N°. 447, Bair.rQ qentrQl 'CE? ~.5...·46Ô. ÓQ.Ô, Queg;as.do Ig;uaç\11
Par aná, uru.eos 56<::1os da s:O:'cieda.:de enlp.,res,arJ:a quê .gira sob ..a
denominaçãO social. de VALE 00 :tC;q~9l) e$MERClO DE PNEUS !.T~ - .'~ el\1PJ
n" 12.324. 320/00(.i1-S~, lQca.lizad.a. ·ni3c~:vepi'~a, II>E., N·~. ~8$O.., Vila
Progresso, CEP 85,.4,60,.000, QUed'asdo' 19uitÇti, p"átanâ', CEP 8:5.460.000 f

NIRE n" 41206827532, r~gist:r~qo e,Il'l 2?llÓl201Q'. e 'ulti.ma alt,e;r:a.ção
contratual na 20143307630 em 28/0512014, :teso'lvem COrls·.olidar o
ccnt.rat;« social como seg.u.e.
CLAUSULA PRIMEIRA;..;.A socieóade' girará $Ql!) o N'QmeEmp.reaã:rial :d~ VÁLE
DO IGUAÇU <30MÉ:R.CI0..o~ PNEUS- ~'l.'nA - ME;., :e terá s:t.let' Séd~ ê foro. ria
Avenicia IP'e, nO. 28:50, Vila l?.r:ogr.ê'ssPI :~ Qued.êJ·s 'Q-P' Ig.,uaçu, pa:r,~u~~
CEP 85460-000.
CLAU$ULA ~,EGUNDA ~ Socied:aq~' :t;e,rª c~mº ql;ljet.Ç> $:ºc,i~l o
comércio varej ista de Pneus. é câlfiarâ's de ax' f45. '3\1.7-05.), Comé'ro',os
varejista de peças e acessóri.bs parei veícuJQ$ àuiióiriótore$
03), Serviços de lllanutenç,ãQ, reparação mecâ.ni,cp, a~c:ª,pa9~ns e
VulcanizaçãO de pneus Pêlta veículos autoiridtoréS (45.20.0.011;1
comércio de autQ11l9yeis, CarniQAé'tpS e utj_,lit:arips I19YOS ~. l,l:S9;(iÇí.S
(45.11-1/03) , cólfié.:rcio.$ sób conS1gna9ão de Vêiculos âutôrilótô·res
(45.12-9-02) e cOIt1-érciovareji.etª 4e p~q;j;~e e l:;e,fr;ig?r.~l'lt~~ (,.47.23'''-
7/00) .
CLAUSULA TERCEIRA - A Soci~dade inicioU sUa$ :~tiV'idad:e-s em 01 de
Agosto de 2010, e 51.e.uprazo de' cit:traçã,O;ê i.nQete.rmd.l1êtd.\:>.•.
CLAUSULA QOARTA - o capital social da sOêledadê é 'de R$ 80..000; ao
(Oitenta mil reai.s.), divididos em .80 •.Q.Q,()' ~Oiy~nta mil) quota:Si no
valor nominal de R$ 1,0.0 (:um real) cada uma, s®'$:C;t':itas ê
integIa1iza.das, neste ato em móe.d.a c:6rr~nté <lê> pa~s, pelos, s'é>ciÓs,
como s.eg'ue:

SÓCiOS

CLA,USüLÂ QtJ.INTA - ~s quptas s~q i:ndiviâilâiá ::e iri'div.:l'síV'e:is e não
poderão aer cedictas 0\1 tranªt.erid·as a t~E,eei:r;:qs;.51'emo cons~'ni:i1t\,~n~C!
do outro sócio r a :quélUfica asSél,guraôoI em igualdacte ge ç:qpg:içpe.s
preço direito de preferência Para à sua aquisição sé postas à vênd·a,

JtlNTACOMBRCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CBRTIFICO O RBGISTRO KM 23/11/2016 11.35 SOB MO 20167370901.
PROTOCOLO: 167370901DB 23/11/2016. CÓDIGO DB VERIFICAÇÃO:
11602593130. MIRE: 41206827532.
VALB DO IGUAÇ't1COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - MB

Libertad Bogus
SBCRETÁRIA-GBRAL 2

CURITIBA, 23/11/2016
www.empresafaci1.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito i comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos c6digos de verificação



VALE 0.0 IGUA<;U C:<»1E>RClO D.E.. J?Jll:mJJ$ l/P'"D~ - ME
ALTERAçA0 CONTRATUAL N° 02
CNl?J: 12.324. 320/ÓO:01-86

formalizando, se realizada a cessãe delas I, a alteraçãb contratual
pertinente.
CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada, s:õcio ê res:t:tl ...tA aô val~or
de suas quotas, mas todos respciridém ,sOlidariamente pela
integralização do q.apital sqcial.
CLAUSULA SETlMA - A administração da s:oci,edadê caberá aos S:6.eios
ADRIANA CRISTINA FERRAAEZE DA SILVA r'4AÇHADOe "~OECIR DA $.1:L'I//\
MACHADOcompoderes, e atripuiç,õe,s 'd~ S~ç,i,o'Administrad()r, ~utor:iza.dÇ)
o uso dó nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao intere~se social 01.1 a'S:,sum,trp.b.~igaç(;.es.s~j,ª 'e~ ~;i.yorde
qualquer dos quct.Lsnae ou de t,erceiros, bem como onerar ou alienar
bens imóveis da sociedade, sem autorizaçã,Q do o1.,ltrÓspcio.
CLAUS,ULA OITAVA OS soca.es poderão de comuma<:!9rdo, fixar uma
retirada mensal para o sócio administrador, ,a titulo de pró-labore,
observada as disposições regulamentar~s pertinente~.
CLAUSULA NONA AO. término de cada exercicio soci.al, em 31 de.
Dezembro, o sócio administrador prestará contas justificada,s de ~Uª
administração procedendo à elaboração do inventário, do. l:>éllanço.
patrimonial e do balanço de result,ado. econômico,. cabeildo aos so'hi'oS,
na pzeper.çãe de suas quotas, as perd~s e l.uC:r:o$.po:ryentll:l:ia9P\,lradq
CLAUSULA DEClMA - Nos quatr.o meses seg,uintes ao. t$rmino do, ex;er(.i:ic·p
social, os soea.es delibera:râo sobre âs coriPa,s e designarã
administrador quando fo.r o cas:o.
CLAUSULA DEClMA PRIMEIRA - A s.oci:edadé p:oderá a qualq:tl.értêmpe, abrir
ou fechar filial ou outra depend~nc:ia,'mediçmte iltlteração contrat'
assinada por todos os s6cios.
CLAUSULA DEClMA SEGUNDA- Os s6cios admj;nis,tradoires dec.laÍ'à;rtr~ sob às,
penas da lei, de que não estão i~ec::l:idO$de e~et~~ a a~ist:r.:aç~()
da sociedad.e, por lei especial, ,(;),U em vir:tude de .conde.na,çã'o .criminal,
ou por s:e ancont rar .sob os ef:êito$ delá:r a pe:ri<t que véde, ai.nda que
temporariamente, o acesso a cargQ.Sp\1blico:s; O.'I.l por ccrimef;alim:entar,
de prevaricação, peita ou sUbornó,' cortcussãb, péctlla,t.ó, .ati d:étftra a
economiapopular, contra o sist;,emél.finç;nçeiro tta'C.l.Qnal,eçnt.;r'él norma.s
de defesa da concorrência, contra r,elações 'de c(mSlJIno" fê p6blica ou
propriedade.
CLAUSULA DEClMA TERCEIRA - Fale'çenc:fQou in,t:e+<i:tt~p.Ç)qlAªlqu~r 59<;4:9, ª
sociedade continuará suas atividades comos he'tde:ir,05, $ucessor·es e o
incapaz. Nã.o s,endo possível .ou iné:'~dst,indo inte'r.e!sse destes ou
SQcio remanliascel1te,o valor d,e seus hªvel:'es se:.rá,~purado e Ji,wi:dç;td
com bas.e na situação patrimonial da s'Q'c:ledade, à data da
resolução, verificada embalanço especiallllen,;t.elevantado.
ParágrafO único - O mesmoprocedimento será ado.tado em outros casos
emque a sociedade se resolva em relação a seu sóc,io.
CLAUSUAL DEClMA Qu-AATA - }\5 deli}:)ex:,açp~s<:1$.5 s6çios. serão' ~Qma.gas
reunião, dispens.ando-se as fo.rmaiid,a<iesde convocaçâo" devendo

fi",,,\
tl\C\ "Q\.-

'" tJ\ \) \G\.}; ~\~~~S(J°f;U~\'l"'\'
O\J71D~\,' 0\.''~ij''é ~ C,
,..... :) ~ " '" .:f.í f~"" JUNTA COMERCIAl
.1 V ~,~ . DO PARANI'~.

,_.,.."."

CERTIPICO o RBGISTRO KM 23/11/2016 11:35 SOB M· 20167370901.
PROTOCOLO: 167370901 DE 23/11/2016. C6DIGO DE VBRIPICAç10:
11602593130. MIRB: 41206827532.
VALE DO IGtJAÇ'O'COMÉRCIO DE PNJroSLTOA - ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PAR.ANl.- SEDE

A validade deste documento.

Libertad Bogur;
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA. 23/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

se impresso. fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos c6digos de verificação
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VALE 00' IOOAÇtJ COMDCIO:, mE PUôS LTOA - ME
ALX:ÉRAçAQ,CPlf~_n!L N,O Q2
CNJ?J:'12. ~lIt., 3,20/,(}OQ1",,'8:6

sócios cempaz-ecer
data, hora e ordem
Pará.graf'o único
eócd ô,~ d~'iÇli rem,
delibera'Ç'ã:o.
CLAUSULA oeClMA QUINTA - Qs oa$,~$ ®:n:i~'$.es n~s,t:~ irx~;t.mJn~t~ S.e-r::â9
r.eso Lvâdce pelo c:ieereto, 1.800 de 3-0l01/t;g:~.6 e 'pêlo' _4~~ e=:t-.U.
CLAUSULA DEClMA SEXTA - os c.Qnt.tz:at'a.nj;~$~.l~éin o Fã~u.m dtl (So_r~ ,de
Dois Vizinhos, Estado do Paraná, para sOluQâQ de, qualqu~r ;qu.e$t,~l)
oriunda do pres'en t.e instrumen,to (iÍo ÇMt:l!;a't9:'$<)~iª1.-. '

E, estando os 56'cios jus,tos, ,(I!. cQõt.t'a;t«d.~
instrumento em uma ~nica via~ qia i(]Uiâ1 t~t)l;" é para

OU se declarar, po:r ,e's.'c:rito, c'~en~es <ll9 l~;;L',
do dia.
A reun~aQ' torna -se di,sp:e~f5iá:veaq~~ ~~~~.$ 'OS',

pQr ,~ê:ritoi" s;oj)~e. a mat"r:ia ~l1l :s~,lb~ ~I$~$ •

".,-,

,
JUNTA COMBRC:tALDO BSTADO DO I1AIUIHÁ.:SBDII:

CERTIPICO o REGISTRO KM 23/11/2016 11:35 SOB N° 20167370901.
PROTOCOLO. 167370901 DS 23/11/2016. CÓDIGO DS VBRIPICAçio.
11602593130. MIRE. 41206827532.
VALB DO IGUAÇt1COMÉRCIO DE PNBt1SLTDA - MB

Libertad Bogus
SBCRBTÁRIA-GERAL

CORITIBA, 23/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

4

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaçAo de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus r.spectivos c6digo. de verificaçio



_t VALE DO lGUAÇU
COMÉRC10 OE PNEUS LTOA

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO00S/2021/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: VALEDO IGUAÇUCOMERCIODEPNEUSlTDA CNPJ/MF:12.324.320/0001-86

Endereço:Avenida Ipê nO2850, Bairro Vila Progresso,na cidade de Quedasdo Iguaçu, estado do Paraná

Nomepara Contato: Valdecir Da SilvaMachado Telefone: (46) 3532-3210

Fax: (46) 3532-3210 E-mail: valeigpneus@hotmail.com

NOConta-Corrente: 908-2 Banco: caixa Econômica Agência: 3676Federal

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

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital
PREGÃOPRESENCIAL NO00S/2021/CMVQI, para fornecimento does)objeto(s), conforme
abaixo discriminados sendo'-,
Item Qtde. Tipo Especificação does) Marca e Modelo Valor Valor Total
nO Objeto(s) e/ou Procedência Unitário R$ do Item R$

Pneu novo 195 x 65, R 15
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

1 12 Unido aprovação do INMETRO, X BRI ECOLOGY 463,00 5.556,00
para uso junto ao veículo 91 H
GM COBAlT, Placa BBT-
9194.
Pneu novo 195 x 55, R 16
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de X BRI ECOLOGY2 12 Unido aprovação do INMETRO, 87V 545,00 6.540,00
para uso junto ao veículo
GM ONIX PlUS, Placa
BDT- 8J93.
Pneu novo 175 x 70, R 14
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de KAMABREEZE84 T

3 12 Unido aprovação do INMETRO, 410,00 4.920,00
para uso junto ao veículo 0FORDFIESTA,PlacaASS-
8154.

//_
VALOR GLOBAL DA I R$ 17.016,00 (DEZESETEMIL E DEZESEi\REAIS). 1//PROPOSTAR$

/ç: \
v

,
CNPJ: 12.324.320/0001-86 - lnsc, Est: 90528983-71 /,
AVENIDA JPÊ 28 o -PR - -• 5 OGRESSO FONE/FAX. (46) 3532 3210
CEP: 85460-000 - QUEDAS DO JGUAÇU - PR - valeigpneus@hotmail.com



_. VALE DO lGUAÇU
COMÉRC10 DE PNEUS LTOA

lementares:
A retirada does)objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade

Formade Retirada, Fornecimento com a efetiva necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de
e de Entrega: Quedas do Iguaçu. O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo

máximo de até 02 dois dias corridos.

Formade Pagamento: Ematé o 05 (cinco) dias úteis

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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente propos ,obedecendo
rigorosamente ao contido no PREGÃOPRESENCIALNO00S/2021/CMV e concordando
com todas as especificaçõescontidas no mesmo.

u, 12 de Julho de 2021.

Nome:
RG:

VALEDO IGUAÇU PNEUS
CNPJ: 12.324.320/00 1-86

(46) 3532·3210

CNPJ: 12.324.320/0001-86 - Insc. Est: 90528983-71
AVENIDA IP~. 2850 -PROGRESSO - FONE/FAX: (46) 3532-3210
CEPo 85460-000 - QUEDAS DO IGUAÇU - PR - valeigpneus@hotmail.com
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09/07/2021
ProdutosCertificados

BRASIL

.......
INM!TftO

________Sitedo Inmetro- - - - - - - - v i

"~•'/OMt
prO_~'1,tQI

,!tIQ.rnero ,doCertificado: 94.047/19

Encontrado(s)9 Produto(s) para este Certificado
_Página 1

,.,",., ........-........ ,_ ,--- ..--..,_......--. __ o

~arca I!Modelo !IIImportado !lrN°do Lote
(Clique para detalhes)_....."'...."..-..._..,...,...__.__._~............,................~..........~.~....,._,,~.._.,..,-,...~..""'"...."".~.........--_.._........_*------ -

ADERENZA 195165R15 91H SPEEDLlNE Sim

~bbOSA!.!BUS 195/65R15 91H TORVO AH7 Sim

gONSTAt:!CY 195/65R15 91H LY688 Sim

ILlNK 195/65R15 91H L- COMFORT68 Sim

!bJ.tiI:S 195/65R15 91H L- GRIP66 Sim

!bJ.tiI:S 195/65R15 91H L-SNOW96 Sim

iLlNK 195/65R15 91H MULTIMATCH AIS Sim

2mB! 195/65R15 91H eCOLOGY Sim

XBRi 195/65R15 91H FASTWAY Sim

Nova Pesquisa
Certificados IProdulos IServiços IEmpresas IOrganismo Credenciados

•



Produtos Certificados

.......
lNMETRO

http://www.inrnetro.gov.br/prodcert/certificados/detalhe.asp

BRASIL

[ __ u u u Stte do I"melro _u u U _ v) ~;<:»
SiIeode"""_

EB (1)
!-::e Ow,iOorI. !~~

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada ~

1 of 1

Laboratóriode Ensaio Zodo Tireco., Limited - CNAS: L6931 Anhui Oeji Automobile Inspection Center Co., Lld. - CNAS: L9084

N° do Rei. Z020191 0-046Z020191 0-047Z0201910-048Z020191 0-049Z020191 0-050Z020191 0-051Z020191 0-05217/1 O
de Ensaio 120190J0019T180K01-1 OJ0019T180K02-1 OJ0019T180K13-101/11/2019

Dados do Certificado

OrganismoAcreditado ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

N°do
Certificado

Classe do
Produto

94.051/19

Pneus Novos - Portaria Inmetro n° 544/2012

Data de
Emissão

Data de
Validade

Tipo do
Certificado

25111/2019

25/11/2023

Produto

DocumentoNormativo Portaria Inmetro nO544 de 25/10/2012

Nova Pesquisa
Certificados Produtos Serviços Empr. Ias



09/07/2021 ProdutosCertificados

BRASIL

: - - - - - Slte do Inmetro - - - - - - _. v !

voIar
Produ,tQ.1 ,

..,,, , ,""..,"_.,,"'""'''M ' _ _ ,,••,, •• ''~4._..~ _ " ....
~ú..m'rq,!iqCertificado: 94.051/19

,----------_ .._---
Listagem de Produtos por Certificado
"...__.._-"-,-_ .._--_ ..._._-_ ..._-------,._ ..._~.._._-_._,,,----,,._--------
Encontrado(s) 9 Produto(s) para este Certificado • Página 1

.... "_ .."'_...~...-... .. -,_ .._.-_., ......."'""._ .._..,,_.....,,•......_ . .- _ ........_. " .._---~._.. _ ........- "._--"._._"",,- _ ..•..__. .. _.. '""..~..__ ._.- _..- ._.-- _ .. -_ ...__ ._.... - ..

'l'Marca .Modelo IIImportado .. N° do Lote
(Clique para detalhes)~, ..••_ ...".,"", ..u,.,.,',.,"._,_,,,.. '_. ___ •___ ~ __ ......•__ w......._._._-_ ........ -_._--

ADERENZA 195/55R16 87V SPEEOLlNE Sim

ADER;~~ 195/55R16 91W SPEEOLlNE Sim

AL~Q§~\.1RUS 195/55R16 87V TORVO AH7 Sim

QQN§TAtjQY 195/55R16 87V LY668 Sim

QON§TANQY 195/55R16 91W LY688 Sim

ILlNK 195/55R16 87V L-GRIP66 Sim

LINK 195/55R16 87V L-COMFORT68 Sim

2S§B! 19q{5.5R1687V ECOLOGY Sim

XBRI 195/55R16 87V FASTWAY Sim

Nova Pesquisa
Certificados j Produtos IServiços jEmpresas I Organismos Cred

•



Produtos Certificados

......
INMETnO

BRASIL

http://www.inmetro.gov.br/prodcertlcertificados/detalhe.asp

A ~
/j)( >

....m,., '-,
SilKde Mo... CM...",,, f=_com-"'_ deSR o lnme1f'Ql--------Site do Inmetro - -- - - -- - v i

1 of 1

Ernprc s.as Org;:mf~~~~~J!t3rlO

- -~ --- --- ----- --

Produtos e Serviços com Confof'lllidade Avaliada ~

Dados do Certificado

Organismo Acreditado

N° do Certificado

Classe do Produto

Data de Emissão

Data de Validade

Tipo do Certificado

Laboratório de Ensaio

N° do Rei. de Ensaio

Documento Normativo

10A - Instituto da Qualidade Automotiva

04P-0686.01-02

Pneus Novos - Portaria Inmetro nO544/2012

30/01/2018

30/01/2022

Produto

IDIADA Automotive Technology, S.A. / Scientific and Technical
Center "Kama" - Test Center and Test Laboratory

CV19010410, CV19010411 e CV19010412 de 31/01/2019/
04P-0686.01-30RE de 30/11/2018

Portaria Inmetro n° 544 de 25/10/2012

u,-'_",
.....tc:J

Nova Pesquisa
Certificados Produtos Serviços Empresas
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Produtos cêitlfieadós

BRÁSIL - '" ~•• , •.,•• ~". _."•..~.._., .. _.•_._...... •••. •••• ••••_._ •••• " '._,.••. ~ • _..... , '-0__,

.•••••••• Sltedo Inmetro•••••••• v

Já.

Número do Certificado: 04P-0686.01-02
-_. __ ._ .•..,_ __ .,-.-._ ~"-'-_.".~..~.-.--'--_._ _. __ ..•- - ..-_._--_._ ..-_ _ •.._------ _.,'-_ ,.._-,,~_ --_._"._._.~._._--~_.-'".__ .._""_..~.-_..__ ..•_-_.~-,---.-------_._-----_.-

Encontrado(s)1 Produto(s) para este Certificado
• página 1

= =..__ _................== __._,.------_...
-.Marca

(Clique para detalhes)
"'Modelo !!Importado IIIN° do Lote

Kama 175170R14 84T Kama Breeze/1110003 Sim

Nova Pesquisa
Certificados [Produtos IServiços !Empresas I Organismos Credenciados

•

;(l
/



VALE DO lGUAÇU
COMÉRC10 DE PNEUS LTDA

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESADE
PEQUENOPORTE

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NO00S/2021/CMVQI

A empresa VALE DO IGUACU COMERCIO DE PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nO
12.324.320/0001-86, 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 00S/2021/CMVQI, que está legalmente enquadrada na
condiçãode:

(X) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

DECLARA, ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 3°, bem como demais dispositivos
da LeiComplementar nO123/2006 e Lei Complementar nO147/2014.

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

\
\\

s do Iguaçu, 12 de Julho de 2021.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração

\

Nome:
Rg:
CPF:
Cargo:

V ir
4.799 84
681.209.669-53
SócioProprietário

IGUAÇU PNEUScV~~Í:~~324.320/0001.86
(46)3532·3210

~TIPLER
~ Recopar , r.clclar

CNP): 12.324.320/0001-86 - lnse. Est: 90528983-71
AVENIDA lPÊ. 2850 -PROGRESSO - FONE/FAX: (46) 3532-3210

CEPo 85460-000 - QUEDAS DO lGUAÇU - PR - valeigpneus@hotmail.com

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



V"
JUC&PAR

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANAi

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta e são na data da sua i

Nome Empresarial: VALE DO IGUAÇUCOMÉRCIODE PNEUS LTDA· ME Protocolo: PRC2107512007

Natureza Juridica: SociedadeEmpresáriaLimitada

Data de Ato Constitutivo Inicio de Atlvldade
27/07/2010 01/08/2010

CNPJ
12.324.320/0001-86

NIRE (Sede)
41206827532

Endereço Completo
Avenida IPE, N° 2850, VILA PROGRESSO - Quedas do Iguaçu/PR - CEP 85460-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E CAMARAS DE AR (45.30.7-05), COMERCIOS VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES (45.30.7-03), SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARACAO MECANICA, RECAPAGENS E VULCANIZACAO DE PNEUS PARA
VEICULOS AUTOMOTORES (45.20.0.01), COMERCIO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILlTARIOS NOVOS E USADOS (45.11-1/03),
COMERCIOS SOB CONSIGNACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES (45.12-9-02) E COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E
REFRIGERANTES{47.23-7/00).

Prazo de Duração
Indeterminado

Porte
ME (Microempresa)

Capital Social
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
Capital Integrallzado
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

Dados do Sócio
Nome
VALDECIR DA SILVA
MACHADO
Nome
ADRIANA CRSITINA
FERRAREZE DA SILVA
MACHADO

CPF/CNPJ
681.209.669-53

Participação no capital
R$ 44.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato

CPF/CNPJ
027.482.879-08

Administrador
S

Término do mandato

Dados do Administrador
Nome
VALDECIR DA SILVA MACHADO
Nome
ADRIANA CRSITINA FERRAREZE DA SILVA

Situação
ATIVA
Status

SEMSTATUS

Último Arquivamento
Data
23/11/2016 DE

Esta certidão foi
Se impressa, verificar sua

(horário de Brasília).
.br, com o código MKEGCSGL.

IIIIIIIIIIIIII~ ~IIII~ IIIII~ IIIIIII~ IIIIII~ 1111111111111111
PRC2107512007

LEANDRO MARCOSRAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



VALE DO lGUAÇU
COMÉRC10 DE PNEUS LTDA

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDmVO PARA UCITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NOOOS/2021/CMVQI

VALE DO IGUACU COMERCIO DE PNEUS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nO
12.324.320/0001-86 sediada na Avenida Ipê nO2850, Bairro Progresso, na cidade de Quedas
do Iguaçu, Estado do Paraná, declara(o), sob as penas da Lei, que não está(ou) impedida de
participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou
indireta, Federal, Estadual ou Municipal.

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

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

Nome:
Rg:
CPF:
Cargo:

o Iguaçu, 12 de Julho de 2021.

VALEDO IGUAÇU PNEUS
CNPJ: 12.324.32010001-86

(46) 3532·3210

CNPJ: 12.324.320/0001-86 - lnsc. Est: 90528983-71
AVENIDA IPt. 2850 -PROGRESSO - FONE/FAX: (46) 3532-3210

CEP: 85460-000 - QUEDAS DO IGUAÇU - PR - valeigpneus@hotmail.com



VALE DO lGUAÇU
COMÉRC10 OE PNEUS LTOA

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

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

VALE DO IGUACU COMERCIO DE PNEUS LTOA, inscrita no CNPJ/MF sob nO
12.324.320/0001-86 sediada na Avenida Ipê nO 2850, Bairro Progresso, na cidade de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, declara(o), sob as penas da Lei, e para os fins
previstos no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal nO 8.666/93, que cumpre(o) o disposto no
Inciso XXXIII do Artigo 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 condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos.

A empresa está ciente de que o descumprimento do dis osto a' a, durante a vigência do
contrato, acarretará a sua rescisão.

Quedas do Iguaçu, 12 de Julho de 2021.

Nome:
Rg:
CPF:
Cargo:

da Silva Machado
4 5884
6 1.209.669-53
Sócio Proprietário

\
VALE DO IGUAÇU PNEUS

CNPJ: 12.324.320/0001-86
(46) 3532-3210

CNPJ: 12.324.320/0001-86 - lnsc, Est: 90528983-71
AVENIDA IP~. 2850 -PROGRESSO - FONE/FAX: (46) 3532-3210

CEP: 85460-000 - QUEDAS DO IGUAÇU - PR - valeigpneus@hotmail.com



VALE DO IGUAÇUCOMERCIODE PNEUSLTOA - ME
ALTERAÇÃOCONTRATUALN° 02
CNPJ: 12.324.32010001-86

1- ADRIANA CRISTINA FERRAREZE DA SILVA MACHADO,brasilei.ra,
empresária, çasada pelo regime de comunhão parcial de bens, RG n?
8.135.843-5 expedida pelo instituto de identificação do Paraná,
CPF 027.482.879-08, residente e domiciliada na Rua Xaxim, 447, em
Quedas do Iguaçu Paraná, CEP 85.460-000.
2- VALDECIRDA SILVA MACHADO,br.asileiro, casado com regime de
comunhão parcial de bens, empresar~o, portador do CPF n"
681.209.669-53 e Carteira de Identidade Civil RG n" 4.799.588-4
expedida pela Secretaria de Segurança Publica do Paraná, residente
e domiciliado na Rua xax ím, N°. 447, Bairro centro, CEP
85.460.000, Quedas do Iguaçu, Paraná, únicos sócios da sociedade
empresária que gira sob a denominação social de VALE DO IGUAÇU
COMERCIODE PNEUSLTDA- ME CNPJ n° 12.324.320/0001-86, localizada
na Rua Xaxim N°. 447, Bairro Centro, CEP 85.460.000, Quedas do
Iguaçu, Paraná, CEP 85.460.000, NIRE n° 41206827532, registrado em
27/07/2010, e primeira alteração contratual registrada em
28/05/2014 sob nO 20143307630, resolvem alterar dados da sociedade
conforme as cláusulas seguintes:

CLAUSULAPRIMEIRA- Fica alterado o. endereço da empresa para a Aveni a
IPE, nO 2850, VILA PROGRESSO,em QUEDASDOIGUAÇÚ,PARANA,CEP 85460.00 .
CLAUSULASEGUNDA- Fica alterado o ramo de atividades da empresa par
comércio varejista de Pneus e câmaras de ar (45.30.7-05), Comérci.os
varej ista de peças e acessórios para veiculos automotores (45.30 ..7-
03) , Serviços de manutenção, reparação mecaru.ce, Re.capagens e
Vulcanização de Pneus para veículos automotores (45.20.0.01),
comércio de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
(45.11-1/03) , comércios sob consignação de veículos automotores
(45.12-9-02) e comércio varej ista de bebidas e refrigerantes (47.23-
7/00) .
CLÁUSULATERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não
colidirem com a presente alteração.
DA CONSOLIDAÇAoDO CONTRATO:À vista da modificação ora ajustada e em
consonância com o que determina o art. 2.031 da lei n;:" 10406/2002, os
sócios RESOLVEM,por este instrumento atualizar e cons.olidar o contrato
social, tornando assim sem efeito, .a partir desta data, as cláusulas e
condições contidas no contrato primitivo que adequado às disposiçÕ da
referida lei n. o 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, pass
Ter a seguinte redação:

JUNTA COMBRCIAL DO BSTADO DO PARANÁ - SBDB

VALE DO IGUAÇUCOMERCIODE PNEUSLTOA - ME
CONSOLIDAÇÃOCONTRATOSOCIAL

CNPJ: 12.324.32010001-86

FERRAREZE DA SILVA MACHADO, brasileira,
regime de comunhão parcial de bens, RG n°

CBRTIFICO o RBGISTRO EM 23/11/2016 11.35 SOB MO 20167370901.
PROTOCOLO. 167370901 DB 23/11/2016. C6DIGO DE VBRIFICAç10.
11602593130. MIRB. 41206827532.
VALE DO IGUAçu COMÉRCIO DB PNEUS LTDA - MB

Libertad Bogua
SBCRBTÁRIA-GBRAL

CURITIBA. 23/11/2016
www.empreaafaci1.pr.gov.br

A validade deste documento. se impresso. fica sujeito à comprovaçio de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos c6digoa de verificaçio
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VALEDO IGUAÇUCOMERCIODE PNEUSLTDA - ME
ALTERAÇAoCONTRATUALN° 02
CNPJ: 12.324.320/0001-B~

8.135. 843-5 exped í.da pelo instituto de ieientificaç~o do paranê" ÇPF
027.482.879-08, residente e domiciliada na Rua Xaxim, 447, em Quedas
do Iguaçu Paraná, CEP 85.460-000.
2- VALDECIR DA SILVA MACHADO,brasileiro, casado com regime de
comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nO 681.209.669-
53 e Carteira de Identidade Civil RG n° 4.799.5.88-4 ~xp~dida pela
Secretaria de Segurança Publica do Paraná, residente e domiciliado na
Rua Xaxim, N°. 447, Bairro centro, CEI? 85.460.000, Quedas do 19uaçu,
Paraná, un1COS SOC10S da sociedade empresar1a que gira sob a
denominaçãO social de VALEDO IGUAÇOCOMERCIODE PNEUSLTDA- MECNPJ
nO 12.324.320/0001-86, localizada na Avenida IPE, N°. 28$0, Vila
Progresso, CEP 85.460.000, Quedas do 19uaçu, Paraná, CEP 85.460.000,
NIRE na 41206827532, registrado em 27/10/2010 e ultima alteração
contratual nO 20143307630 em 28/05/2014, resolvem consolidar o
contrato social como segue.
CLAUSULAPRIMEIRA- A sociedade girará sob o Nome Empresarial de VALE
DO IGUAÇUCOMÉRCIODE PNEUS LTDA - ME, e terá sua sede e foro na
Avenida IPE, nO. 2850, Vila Progresso, em Quedas do Iguaçu, Pa.raná
CEP 85460-000.
CLAUSULAS.EGUNDA A Sociedad~ terá como objeto s()cial o amo
comércio varejista de Pneus e câmaras de ar (45.30.7-05), Comérc'os
varej ista de peças e acessórios para veículos automotores (45.30. -
03), Serviços de manutenção, reparação mecaruca , Recapagens e
Vulcanização de Pneus para veícUlos autorctotores (45.20. 0.01).,
comércio eie automóveis, camionetas e utilitários novos e
(45.11-1/03), comércios sob consignação de veículos automotores
(45.12-9-02) e comércio varej ista de bebidas e refrigerantes (47.23-
7/00) .
CLAUSULATERCEIRA - A Sociedade iniciou suas atividades em 01 de
Agosto de 2010, e seu prazo de duraçâo. é indeterminada.
CLAUSULAQUARTA- O capital social da sociedade é de R$ 80.000,00
(Oitenta mil reais), divididos em 80.000 (Oitenta mil) quotas, no
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada urna, subscritas e
integralizadas, neste ato em moeda corrente do pais, pelos sócios,

SÓCIOS
36.000 36.00

como segue:
QUOTAS CAPITAL R$

1. ADRIANA CRISTINA FERRAREZE DA SILVA MACHADO
2. VALDECIR DA SILVA MACHADO 44.000

TOTAL 80.000

CLAUSULAQUINTA - As quotas são individuais e indivisíveis e não
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento
do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e
preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,

JUNTA COMERCIAL DO BSTADO DO PARANÁ - SBOB

CBRTIFICO O RBGISTRO BM 23/11/2016 11.35 SOB MO 20167370901.
PROTOCOLO. 167370901 OB 23/11/2016. CÓDIGO OB VERIFICAçXO.
11602593130. MIRB. 41206827532.
VALB DO IGUAÇtJCOMÉRCIO OB PNEUS LTOA - ME

Libertad Bogus
SBCRBTÁRIA-GBRAL

CORITIBA, 23/11/2016
www.empresafaci1.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaçio de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos c6digos de verificaçio
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VALE DO IGUAÇU coMERe to OE PNEJ,JSL'l'OA- ME
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 02
CNPJ: 12.324.320/0001-86

formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pe rt inen te .
CLAUSULASEXTA- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social.
CLAUSULASETIMA A administração da sociedade caberá aos sócios
ADRTANACRISTINA FERRAREZEDA SILVA MACHADOe VALDECIRDA SILVA
MACHADOcom poderes e atribuições de S6cio Administrador, autorizadq
o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades
estranhas ao interesse social ou assum.ír obrigações seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar
bens imóveis da sociedade, sem autorização do o~tro s6cio.
CLAUSULAOITAVA Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma
retirada mensal para o sócio administrador, a titulo de pró-labore,
observada as disposições regu.lamentares pertinentes.
CLAUSULANONA Ao término de cada exercício social, em 31 de
Dezembro, o sócio administrador prestará contas justificadas de sua
administração procedendo à elaboraçã.o do Lnverrt ár-Lo, do. j;)alanço
patrifuonial e do balanço de resultado econõmico, cabendo aos sócios,
na proporção de suas quotas, as perdas e lucros porventura apurado
CLAUSULADECIMA- Nos quatro. meses $.eguintes ao término do exercíc' <>
social, os sócios deliberarão sobre as contas e
administrador quando for o caso.
CLAUSULADEClMAPRIMEIRA- A so.ciedade poderá a qualquer tempo, abrir
ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contrat
assinada por todos os sócios.
CLAUSULADECIMASEGUNDA- Os sócios administradores declaram, sob as
penas da lei, de que não estão impedidos de exe-rcer a administração
da sociedade, por lei especial, ou em virtude de c.ondenação criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cal:'gos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou centra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou
propriedade.
CLAUSULADECIMATERCEIRA- Falecendo ou interditaçio qualquer sócio, a

~~.~.!:..=:~e.N~oont!~~:~á P:U:S.Siv~~iv~~•.~en~X~.~~i~~O.he:~:;:::~eS~~~.~Se.:re:u~·.~.
sócio remanescente, o valor ele seus haveres será .apurado e liquidado.
com base na situação patrimonial da sociedaele, à data da sua
resolução, ver.if~.·cada em balanço especialmente levantado. ~
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos q
em que a sociedade se resolva efu relação a seu sócio. fY
CLAUSUALDECIMAQUARTA- As deliberações dos sócios serão tomadas em
reunião, dispensando-se as formalielaeles de convocação, elevendo os

JUNTA COMERCIAL DO BSTADO DO PARANÁ - SBDB

CBRTIFICO O RBGISTRO EM 23/11/2016 11:35 SOB N° 20167370901.
PROTOCOLO: 167370901 DB 23/11/2016. C6DIGO DB VBRIFICAçXO:
11602593130. NIREI 41206827532.
VALB DO IGUAçu COMÉRCIO DB PNEUS LTDA - ME

Libertad Bogus
SBCRBTÁRIA-GBRAL

CURITIBA, 23/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade no. respectivos portais.
Informando seus respectivos c6digos de verificação
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VALE DO lGUAÇU COMERCIO DE PNEUS LTDA - .ME
ALTERAÇÃO CONTRATU~L N° 02
CNPJ: 12.3'24 •.320/(}OOl ....86

sócies cemparece r
data, hera e erdem
Pará.grafe uno.ce
sócios de'cidirem,
deliberação..
CLAUSULADECIMAQ.UINTA- Os oasos orn.issos neste instrUIllento se'rã~
r.esolvidQs pele decrete 1800 de 30/01/1.99.6 e pele código civil.
CLAUSULAOEClMASEXTA- Os contratantes el~gem e FÓru.mda Gema.rca .de
Deis Vizinhes, Es.tade de Paraná, para seluçào de qualquer questã.o
oriunda de present.e instrumente de oontrato. so.cial.

E, estando. os sóc í os justes e centratados
instrumento. em uma única via, de igual. teor e para Q

eu se declarar, por escrito., cientes de lOÇ!Cill,
de dia.
A reunião. terna-se dispensável quando. tedo.s 0$

por escri te, sob.re a matéria que s.eria o.b0,etll).de

eA.Jv~
RIANACRISTINAFERRAREZEDA

SILVAMACHADO

este

JUNTA COMBRCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

JUNTA COMERCIAL
OOPARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2016 11.35 SOB MO 20167370901.
PROTOCOLO. 167370901 DE 23/11/2016. C6DIGO DE VERIFICAÇÃO.
11602593130. MIRE. 41206827532.
VALE DO IGUAçu COMBRCIO DE PNEUS LTDA - MB

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 23/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito i comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos c6digos de verificação



09/07/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADE ABERTURA
12.324.320/0001-86 27/07/2010
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
VALE DO IGUACU COMERCIO DE PNEUS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)
••• *****

C DIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CODIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veiculos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veiculos automotores
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veiculos automotores
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

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

ENTE FEDERATIVORESPONSÁVEL (EFR)
*****

~
E.._j

I~MENTOI LOGRADOURO
AV IPE

I MUNIClplO
QUEDAS DO IGUACUICEP

~5.460-O00
BAIRRO/DISTRITO
VILA PROGRESSO

I TELEFONE
(46) 3532-3210

ENDEREÇO ELETRONICO
VALEIGPNEUS@HOTMAIL.COM

DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/07/2010

SITUAÇÃOCADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃOCADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
******••

DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL*-
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido nod\/07/2021 às 15:13:45 (data e hora de Brasília).

I
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21/07/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

L- .

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA27/07/2010
CADASTRAL

NÚMERODEINSCRiÇÃO
12.324.320/0001-86
MATRIZ

NOMEEMPRESARIAL
VALE DO IGUACU COMERCIO DE PNEUS LTDA

TITULODOESTABELECIMENTO(NOMEDEFANTASIA)
********

CÓDIGOEDESCRiÇÃODAATIVIDADEECONÓMICAPRINCIPAL
45.30-7-05- Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGOEDESCRiÇÃODASATIVIDADESECONÓMICASS::CUNDÁR!AS
45.30-7-03_Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.20-0-01_Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.11-1-03_Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
45.12-9-02- Comércio sob consignação de veículos autornctcres
47.23-7-00- Comércio varejista de bebidas

CÓDIGOEDESCRiÇÃODANATUREZAJURIDlCA
206-2- SociedadeEmpresária Limitada

ICEP85.460-000 L-~_~_~_R_O~_~_;~_T~_,~_O_ES_S_O• _j-1 [~~~c;~'1DO IGUACU

ICO~iPLEMENTO
********ILOGRADOURO

AV IPE

~
E__j

ENDEREÇOELETRÓNICO
VALEIGPNEUS@HOTMAIL.COM

ITELEFONE
, (46)35~2-321O

IMOTIVODESITUAÇÃOCADASTRAL

DATADASITUAÇÃOESPECIAL

IENTEFEDERATIVORESPONSÁVEL(EFR).......'------------------------- .
DATADASITUAÇÃOCADASTRAL
27/07/2010ISITUAÇÃOCADASTRAL

ATIVA

ISITUAÇÃOESPECIAL
.. ******

Aprovado pel Instrução Normativa RFB nO 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 1/07/2021 às 09:43:09 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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06/05/2021 Alvará

MUNiCíPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO n" 0055/2010
oMunicípio de Quedas do Iguaçu conforme protocolo n" de concede alvará de licença para localização a',
lNome: VALE DO IGUACU COMERCIO DE PNEUS LTDA
lNome fantasia: VALE DO IGUACU COMERCIO DE PNEUS LTDA
!cNPJ/CPF: 12.324.320/0001-86
lLocalização: AVENIDA IPE, 2850 - VILA PROGRESSO CEP: 85460000 Quedas do lguaçu - PR
iÁrea utilizada: 40,00
!controle/Inscrição Municipal: 172119
IAtividades
r20MERCIO DE PNEUS E CÂMARA~. ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA VElcULOS E SERViÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE
tvEtcULOS AyTOMOTORES; COMERCIO POR ATAC.A.D9 DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILTTÁRIOS NOVOS E USADOS; COMÉRCIO SOB
'ONSIGNAÇAO DE VEíCULOS AUTOMOTORES' COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS - 00
lHorário de funcionamento: Comercial
~egunda à Sexta das 08:00 às 18:30
~ábado das 08:00 às 12:00

bservações
LVARÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2021

Válido atê
30/04/2022

mitido em
6/05/2021

I-O presente alvará só tem efeito para o período especificado.
2 _ Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do

!estabelecimento ou transferência de Local.
3 _Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte

será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.
4 _ Atender ao disposto no Dec. n° 5296 de 02/12/2004 sobre Acessibilidade, elaborar e implantar o PPRA e PCMSO, conforme

lPortaria 3214178 do Ministérío do Trabalho e art. 116 da Res. Estadual 13331/200 I.
MPORTANTE
Evite multas. auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo em dia su(síruação perante o fisco. Futuramente

~oce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxilios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro. ",

•'" ~/2-~o--o'.
Pref Mun. deQuedasdo Iguaçu
Marcelo Quintiliano
Departamento riP, Tributação

MUNIClplO DE QUEDAS DO IGUAÇÜ- ..------.~
JOÃO C. PASQUATTO "

SECRETÁRIO DE fINANCAS )\
DECRETO N- 801/2021
CPF:501.524.029-87

, RG' '.019.... ·./.· /
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i
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de QUEDAS DO IGUAÇU

CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO - FINS GERAIS - CíVEIS - 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:

VALE DO IGUACU COMERCIO DE PNEUS LTDA ME
CNPJ: 12.324.32010001-86

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 jurldica 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 tisica

QUEDAS DO IGUAÇU, 14 de Julho de 2021

JATIR DE LIMA SOARES
Distribuidor

\

SDP-Sistema do Distribuidor do Paraná Data de emissão:14/07/2021 15:37 Página de
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09/07/2021 Certidão

I~ MUNiCípIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

....
CERTIDAO NEGATIVA 6294/2021

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS

IMPORTANTE: POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERloDO COMPREENDIDO NESTA
CERTIDÃO.

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

VALIDADE: 07/10/2021 CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHJ2QEM5T4XHCQU5

REQUERENTE: VALE DO IGUACU COMERCIO DE PROTOCOLO:
PNEUS LTDA

FINALIDADE: CONCORR~NCIA 1 LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: VALE DO IGUACU COMERCIO DE PNEUS LTDA

INSCRIÇAO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇAO ESTADUAL ALVARA

172119 12.324.320/0001-86 9052898371 0055
ENDEREÇO

AVENIDA IPÊ:,2850 - VILA PROGRESSO CEP: 85460000 Quedas do lquaçu - PR
ATIVIDADES

Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos
lautomotores, Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, Comércio sob consignação de
Iveículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de
bebidas

Observações: \

Certidão emitida g tuitamente pela internet em 09/07/2021.
Qualquer rasura inv lidará este documento. 1/Conferir autenticida em www.quedasdoiguacu.pr.gov.br /J

\ #.
'1 't.

:;r ~f\V,{,v' fI
~~

8.90.38.234:7474/es ortallstmcertida .view.lo ic?idCertidao=46468 1/1
16 p 9



I"fI ;
j ~ i

iI I
,: I
,/- !

// .
I\.,/

!I .
f

~ZOZ/O~/LO :apep!lel\
VI\I.LVE>3N :O~prIJa~ ap Od!.L

·S~:S~s~ ~ZOZILO/60 uia
vori

Sn3Nd 30 01~~311'10::>n::>vnE>100 3lVI\ rod ep~P!los ·6~~U~ledp!unw O~~!.l::lSU!VO.Ll Sn3Nd 30 01~~311'10~ n~VnE>1 00 3lVI\ aju!nqpjUO::l (elo
sred ep!l!w3 ·o~P!lJa::lep apsponuaine e eWJiJUO::l'n~enôl op sapeno ap o!dp!unll'l (elo sopauuojut sopep sou aseq wo~

9nO::>HXt1911'130ZrH1I'I1Z6 :o~~e::l!juajne ap o6!P9~

~ZOZ t6Z9 :Op!::lJ9XaI O~P!lJa::lep OJaWI)N
O@P!l..I9:1ep sopea

seW9ls!s oueld!nb3 .rcd OP!AIOIIUaSaa
JS90Z·00S :ewalS!S op O~SJaJ\
leaJ OdW9l wa :Sopea ap o:luea op o~![!i

O~P!lJa::lep apepP!lUajne ap o~~ewJ!Juo~ ~ZOZILOHZ



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 024506728-26

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.324.320/0001-86
Nome: VALE DO IGUACU COMERCIO DE PNEUS 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 06/11/2021 - Fornecimento Gratuito

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

Página 1de 1
Emitido via/ntemet Pública (09/071202115:24:52)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIvIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VALE DO IGUACU COMERCIODE PNEUSLTDA
CNPJ: 12.324.320/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidadedo sujeito passivoacima identificadoque vierem a ser apuradas,é certificadoque:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nO5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraçãopara fins de certificaçãoda regularidadefiscal, ou ainda não vencidos;e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conformedisposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimentomatriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçãodireta a ele vinculados. Refere-seà 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 únicodo art. 11da Lei n?8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidãoemitida gratuitamentecom base na PortariaConjuntaRFB/PGFNnO1.751,de 2/10/2014.
Emitidaàs 13:52:17do dia 21/05/2021<hora e data de Brasília>.
Válida até 17/11/2021.
Códigode controle da certidão: 4257.7E13.1BCC.208F
Qualquerrasura ou emenda invalidaráeste documento.



21/07/2021
Confirmação de Autenticidade da Certidão

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços

CERTIDÃO

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

CNPJ : 12.324.320/0001-86
Data da Emissão: 21/05/2021
Hora da Emissão: 13:52:17
Código de Controle da Certidão: 4257.7E13.1BCC.208F
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 21/05/2021, com validade até 17/11/2021.

[ Página Anterior I

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/certautlCndConjunta/ConfirmaAutenticResultado.asp

Legislação Canais

1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome:VALE0.0 IGUACU",COMERCIO DE PNEUS t'rO,Á (MATRIZE FILIAIS)
CNPJ: 12.324.320/0001-86
Ce.rtidão nO: 7762268/2021
Expedição: 03/03/2021, às 13:50:54
Validade: 29/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da ·qat.a
de sua expediç~o.

Certifica-se que VALE 1)0 IGUACU eOMBae~O DE PUDS LT1)A (MA'.I!IUZ a
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 12..324.32.0/0001-861 Nio coNSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. p,42-Aqa consolidação c:ias~,i.s .~o
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho dê 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011..
os dados constantes desta Certidªo são de responsabilidade dG.s
Tribunais do Trab.alho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a CeJ::'tidão at.esta a empresa em rel.élçã.q
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A acei tação desta certidão condiciona-se à verificaç&o de sua
autenticidélde no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (h.ttp:llwww.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INI'OmaçA.o lMPOR'1'AN'rE
Do Banco Nacional de Devedo~es Trabal'histas constam os ctàctos
necessários à iàenti f í ca ç ã o das pessoas naturais. e juridi·cas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obriga,ç.ões
estabelecidas em sentença condenat6ria t;:ransita,Qa em ju.lgado em
acordos judiciais trabalhistas., inclusive no concernenté aos
recolhimentos previdenciários, a hónorários, a custas, .a
emolumentos ou a recolhimentos de.t.erminàdos em lei; ou ·decorl:',entes
de e ecução de acordos firmados pex.ant.e o Minil5tério l;!úbli.co çio

o ou Comissão de Conciliação Prévia. ./
/

. \
\



página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VALE DO IGUACU COMERCIO DE PNEUS LTDA (MATRIZE FILIAIS)

CNPJ: 12.324.320/0001-86
Certidão nO: 7762268/2021
Expedição: 03/03/2021, às 13:50:54
Validade: 29/08/2021 - 180 (centoe oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que VALE DO IGUACU COMERCIO DE PNEUS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nO 12.324.320/0001-86, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao 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
emolu ntos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de exe ução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalh ou Comissão de Conciliação Prévia. ,.

/

/
/~ / iy(y <:; ( /

/
j

v

06vidas e sugest5es: cndt@tst.jus.br

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



MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
Estado do Paraná

CNPJIMFW 76.205.962/0001-49

GESTÃO2021- 2024
Rua Juazeiro. 1065 - Centro - Fone: (46) 3532-8200 - Fax: (46) 3532-8233- Cep: 85.460-000 - Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná

Web Site: www.guedasdoiguacu.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa VALEDOIGUAÇUCOMÉRCIODEPNEUSLTDA.,
inscrita sob no CNPJsob o nQ 12.324.320/0001-86, sediada na Av. Ipê 2850- Progresso,
Quedas do Iguaçu - Paraná, nos fornece os produtos abaixo:

• Pneus novos nas marcas Kama Breeze/ XBriEcology
• Informamos ainda que os serviços de fornecimento estão sendo executados dentro

dos padrões de qualidade e prazo contratados, nada havendo que desabone sua
conduta.

Por ser verdade, firmamos a presente.

/ CNPJ
76.205.962íÚ001-49

MUNICIPIO DEQUEDAS 00 IGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL

,
RuaJuazeiro,1065 • CentrQ .

U5.460-000 • QuedaG do 19uaçu·PRJ



VALE DO lGUAÇU
COMÉRC10 DE PNEUS LTOA

ANEXOVII

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

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

VALE DO IGUACU COMERCIO DE PNEUS LTOA, inscrita no CNPJ/MF sob nO
12.324.320/0001-86 sediada na Avenida Ipê nO2850, Bairro Progresso, na cidade de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, declara, para fins de participação no PREGÃO
PRESENCIAL N0 OOS/2021/CMVQI, e sob as penasdo Art. 299 do Código Penal,que terá a
disponibilidade dos objetos, caso venha a vencer o certame, e que efetuará a entrega nos
prazos previstos no item 3 do Edital.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

Nome:
Rg:
CPF:
Cargo:

uedasdo Iguaçu, 12 de Julho de 2021.

da SilvaMachado
884

.209.669-53
SócioProprietário VALED03IG24UA3~~!:05~~86

CNPJ' 12..'(46) 3532·3210

\

CNPJ: 12.324.320/0001-86 - lnsc. Est: 90528983-71
AVENIDA lP~. 2850 -PROGRESSO - FONE/FAX: (46) 3532-3210

CEP: 85460-000 - QUEDAS DO lGUAÇU - PR - valeigpneus@hotmail.com



VALE DO lGUAÇU
COMÉRC10 DE PNEUS LTOA

DECLARAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NOOOS/2021/CMVQI

A VALE DO IGUACU COMERCIO DE PNEUS LTOA, inscrita no CNPJ/MFsob nO
12.324.320/0001-86 sediada na Avenida Ipê nO2850, Bairro Progresso, na cidade de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, declara, para fins de participação no PREGÃO
PRESENCIAL N° OOS/2021/CMVQI, que realizaremos nesse endereço os serviços de
montagem does)objeto(s) constante(s) no(s) Item(ns) licitados, se caso vencedora.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

/Quedas do Iguaçu, 12 de Julho de 2021.
/

Nome:
Rg:
CPF:
Cargo:

da SilvaMachado
4. 5884
681.209.669-53
SócioProprietário IALE DO IGUAÇU PNWS

CNP J: J 2.324.32010001.86
'46) 3532·3210

~TIPLER::::.JI- """opar , reclclor

CNPJ: 12.324.320/0001-86 - lnsc. Est: 90528983-71
AVENIDA !Pt 2850 -PROGRESSO - FONE/FAX: (46) 3532-3210

CEP: 85460-000 - QUEDAS DO lGUAÇU - PR - valeigpneus@hotmail.com

--------



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

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

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO N° 005/2021

MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL

Aos vinte e um dias do mês de julho 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
VALE DO IGUAÇU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA Valdecir da Silva Machado

RG 4.799.588-4 -SESP/PR

A empresa VALE DO IGUAÇU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 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:

Especificação does)
Marca e Valor Valor Total

Item Qtde. Tipo Modelo e/ou
nO Objeto(s) Procedência

Unitário R$ do Item R$

Pneu novo 195 x 65,
R 15 - Radial misto,
devendo o mesmo
possuir selo de

1 12 Unido aprovação do X BRI ECOLOGY 463,00 5.556,00
INMETRO, para uso 91 H Ijunto ao veículo GM
COBALT, Placa BBT-
9194.
Pneu novo 195 x 55,
R 16 - Radial misto, I I

2 12 Unido
devendo o mesmo \ I 6.540,00possuir selo de X BRI ECOLOGYI 545,00
~ovaçãO do I 87 V l 1/METRO, para uso I I

/'
;1 to ao veículo GM I

I .Iii
\
/

\
-/0- ! rJ

-- -------



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

Rua das Palmeiras, 1254 - FON EIFAX (Oxx46) 3532-1172
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ONIX PLUS, Placa
BDT- 8J93.
Pneu novo 175 x 70,
R 14 - Radial misto,
devendo o mesmo
possuir selo de

3 12 Unido aprovação do KAMA BREEZE 410,00 4.920,00
INMETRO, para uso 84 T
junto ao veículo
FORD FIESTA, Placa
ASS- 8154.

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

Dado por satisfeito o Pregoeiro declarou vencedora a empresa VALE DO IGUAÇU
COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, para todos os LOTES da presente licitação.

Resultado da Licitação:

1 _Empresa VALE DO IGUAÇU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA foi vencedora da licitação com
os valores abaixo descritos:

12 Unido

6.540,00

Marca e
Modelo e/ou
Procedência

Valor ValorTotal
UnitárioR$ do Item R$Item Qtde. T'nO IpO

Especificaçãodoes)
Objeto(s)

Pneu novo 195 x 55, I
R 16 - Radial misto, I
devendo o meSf110i
possuir selo de
aprovação do
IN~RO, para uso
jun ao veículo GM i

ONI PLUS, Placa I /' /
L- __ ~----~--~BDT: ~93. ~. ~ +/-·+I,q/~-If

1

2 12

Pneu novo 195 x 65, I
R 15 - Radial misto, I

devendo o mesmo I i
possuir selo de I I
aprovação do X BRI ECOLOGY 463,00 5.556,00
INMETRO, para uso I
umto ao veículo GM
COBALT, Placa BBT- \
9194. i

91 H I

Unido

i

I
I
I

X BRI ECOLOGY . 545,00
:

87 V

.'j~td,iA
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Pneu novo 175 x 70, \
R 14 - Radial misto,
devendo o mesmo
possuir selo de

3 12 Unido aprovação do KAMABREEZE 410,00 4.920,00
INMETRO, para uso I 84 T I,

~Llnto ao veíciJlo '
rORO FIESTA, Placa \ I

ASS-8154. I I

Valor total de gastos com a iicitação: R$ 17.016,00 (Dezessete mil e dezesseis reais).

Dando seqüência à sessão foi aberto o envelope contendo a documentação para habilitação
das proponentes vancedoras. Após verificação da conformidade da documentação com o
edital, foi passada para análise e rubrica dos participantes, sendo considerada regular das
duas empresas ganhadoras. 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 avendo para tratar, foi dada
como encerrada a sessão e assinada pelo SrJ• preg mbros da Equipe de Apoio e
representantes das empresas participantes.

SAURO CESAR CÉ

FRANCIELI DISNER

EDSON PILLARECK

VALDECIR DA SILVA MACHADO
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AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento
de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades de pneus novos para uso e
reposição junto aos veículos pertencentes 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 hcitação em epígrafe, apresentando o(s)
vencedor(es) pelo critério menor preço por item:

EMPRESA VALOR TOTAL LOTE RS
VALE DO IGUAÇU COM RCIO DE PNEUS LTDA 17.016,00

Valor total de gastos com a licitação: RS 17.016,00 (Dezessete mil a dezesseis reais).

Quedas do Iguaçu, 21 de julho de 2021.

tC11{/f(' e, ~;?f/\Yl&t
FRANCIELI DISNER

Pregoeira
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
AVISO DE RESULTADO E ADJUfllCAÇÃO

REF.:PREGÃOPRESENCIALN°005/2021
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o
fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades de
pneus novos para uso e reposiçãojunto aos veiculos pertencentesa CâmaraMunicipal
de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná.
Em cumprimentoao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.656, df: 21 de junho de
1993, torna-se públicoo resultadoe adjudicaçãoda licitaçãoem epigrafe, apresentando
o(s) vencedor(es)pelocritério menorpreço por item:

Valor total de gastos coma licitação:R$ 17.016,00(Dezessetemil e dezesseisreais).
Quedasdo Iguaçu, 21 de julho de 2021.
FRANCIELIDISNER- Pregoeira

Ced3667R4

Matéria publicada no DIÁRIOOFICIALDOSMUNiCíPIOSDO SUDOESTEDO PARANÁno dia 23/07/2021.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://quedasdoiguacu.diofm.com.br

Página 1



."À 'iiP CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

PARANÁ

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo n° 005/2021.
Pregão n° 005/02021.
Modalidade: Pregão Presencial

1. RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade pregão
presencial, do tipo menor preço, em que o objeto se refere a aquisição de pneus
novos para reposição junto aos veículos pertencentes à Cãmara Municipal de
Vereadores de Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná, em conformidade com as
especificações constantes no termo de referência - anexo 1 do certame.

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

É a síntese do essencial.

2. DO MÉRITO

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

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

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

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

No mesmo sentido, Lucas Rocha Furtado assevera que:

A homologação corresponde à manifestação de concordãncia da
autoridade, competente para assinar o contrato, com os atos até então
praticados pela comissão. Essa concordãncia 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,

1Y2
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esse parecer restringir-se-á tão-somente ao plano da legalidade, cabendo à
autoridade competente deliberar acerca da conveniência da licitação.

Alêm do mais, no mêrito 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.

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

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

Quedas do Iguaçuj PR, 22 de julho de 2021.

Marcos Vinícius Tombini Munaro
Advogado - OAD/PR 57.459

3

------------------------------------------------------------
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021

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 nO005/2021, o qual teve seu objeto adjudicado aos seguintes vencedores:

EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
VALE DO IGUA U COMERCIO DE PNE=-:U=--=S=---=Ll.:_:"D::_:_A_:__j_ _:1_:_7.:...=.0:_:_1.=!6,!.-=.0-=-0_l

Valor total de gastos com a licitação: R$ 17.016,00 (Dezessete mil e dezesseis reais).

Quedas do Iguaçu, 22 de julho de 2021.

/íj' j} ,,' .
i6~L~)A

Presidente da Câmara
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Valor total de gastescorr 'lliritação: R$ 17.016,00(Dezessetemil e dezesseisreais).
Quedas do Iguaçu,22 ce julho de 2021.
ADILSONPOLEZE- Presidenleda Câmara

Cod366765
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CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO007/2021/CMVQI Pregão Presencial nO00S/2021/CMVQI de 07/07/2021.

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

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: VALE DO IGUAÇU COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MFsob o nO12.324.320/0001-86, com sede na Avenida Ipê, nO2850,
Bairro Progresso, Cep: 85.460-000, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
neste ato devidamente representada por seu representante legal, o Sro Valdecir da
Silva Machado, portador da Cédulade Identidade sob Rg nO4.799.588-4 e do CPF/MF
sob nO681.209.669-53, residente e domiciliado na Rua Xaxim, nO447, Bairro Centro.,
Cep: 85.460-000, Município de Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná., estando as partes
sujeitas às normas da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações subsequentes,ajustam o
presente Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nO
005/2021/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 necessidade de pneus novos para uso e reposição junto aos veículos pertencentes a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as condições
contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I e demais
documentos e condições constantes e licitadas través do Pregão Presencial nO 005/2021/CMVQI,
sendo:

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

Pneu novo 195 x 65, R 15
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de

1 12 Unido aprovação do INMETRO, X BRI ECOLOGY 463,00 5.556,00
para uso junto ao veículo 91 H
GM COBALT, Placa BBT-
9194.

2 12 Unido Pneu novo 195 x 55, R 16 //- Radial misto devendo o

/Jwk-- VI?



mesmo possuir selo de
aprovação do INMETRO, X BRI ECOLOGY
para uso junto ao veículo 87 v
GM ONIX PLUS, Placa
BDT- 8J93.

545,00 6.540,00

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
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Pneu novo 175 x 70, R 14
- Radial misto, devendo o
mesmo possuir selo de
aprovação do INMETRO,
para uso junto ao veículo
FORDFIESTA,PlacaASS-
8154.

4.920,00410,00KAMABREEZE
84 T

Unido123

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

Parágrafo Segundo - O(S) objetoCs) constanteCs)no(s) itens nO01 e 02, serão entregues montados,
sendo que a montagem será realizada no seguinte endereço: Município de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, local este indicado pela CONTRATADA.

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

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

cLÁUSULA SEGUNDA.

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO 00S/2021/CMVQI,
juntamente com seus anexos, documentaçãoe a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇOE REAJUSTE.

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância global de R$ 17.016,00 (Dezessete mil e
dezesseis reais), a preços fixos e sem reajuste, pelo fornecimento does) objeto(s) ora contratados,
conforme estabelecidos na Cláusula Primeira, licitado de acordo com a proposta apresentada pela
CONTRATADA.

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

Parágrafo Segundo - Durante
reajuste.

a vigênciado presentetermo, os valores/permanecerãofixos e sem},~VI
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CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

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

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

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

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

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

Parágrafo Quinto - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente na Sede da
CONTRATANTE, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil 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 - ATIVIDADESDOLEGISLATIVOMUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 0050.

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

A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesda
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, iniciando seu fornecimento à
contar do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.

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

Parágrafo Segundo - O(s) objeto(s) constante(s) no(s) itens nO01/e' 02, obrigatoriamente deverão ser
entregues montados, pela empresaCONTRATADA. / ~.

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

Parágrafo Quarto - O prazo de entrega does)objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art.
57, § 1° e 2°, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suasalterações posteriores.

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

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

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

entrega do(s) objeto(s) deste contrato;
b) Efetuar a transição 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 nOOOS/2021/CMVQI e no presente
Contrato;

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

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

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

cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA 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 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-sea recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que
se seguirem à data da comunicaçãoformal 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 documentaçãofalsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçãodo contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
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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 FederalnO8.666/93.

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.erindpios 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, 02_9é ..ag9&o de 2021.
/
/

ADILSON Põi:ÉZE
Presidente
Contratante

Testemunhas:

SauroCesarCe ~
I' CPF:587.543.939-49 /

"
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ClaudeteGaginst<iSouza
CPF:961.100.589-04
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CONTRATON°: 172/2021/PMQI

CONTRATANTE:MUNICíPIODEQUEDASDO IGUAÇU- ESTADODOPARANÁ
CONTRATADA:TERRASULCOMERCIODEMEDICAMENTOSLTOA
OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de medicamentosem
geral. visandosupriras necessidadesjunto as UnidadesBásicasde Saúdee do Hospital
MunicipalDr"AuriAntônioSansonde Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná.
VALORGLOBAL:R$8.799,00
VIGENCIA:31/12/2022
DATAASSIM.: 03/08/2021.
PREGÃO:060/2021/PMQI.

CONTRATON°: 173/2021/PMQI

CONTRATANTE:MUNICíPIODEQUEDASDO IGUAÇU- ESTADODOPARANÁ
CONTRATADA:MEDILAR IMPORTAÇÃOE DISTRIBUiÇÃODE PRODUTOSMEDICO
HOSPITALARESS/A
OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de medicamentos em
geral, visandosupriras necessidadesjunto as UnidadesBásicasde Saúdee do Hospital
MunicipalDr"AuriAntônioSansonde Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná
VALORGLOBAL:R$91.692,62.
VIGENCIA:31/12/2022
DATAASSIM.:03/08/2021.
PREGÃO:060/2021/PMQI.

CONTRATON°: 174/2021/PMQI

CONTRATANTE:MUNiCíPIODEQUEDASDO IGUAÇU- ESTADODOPARANÁ
CONTRATADA:F e F DISTRIBUIDORADEMEDICAMENTOSLTOA
OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de medicamentos em
geral, visandosuprir as necessidadesjunto as UnidadesBásicasde Saúdee do Hospital
MunicipalDr"AuriAntônioSansonde Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná
VALORGLOBAL:R$ 13.053,00
VIGENCIA:31/12/2022
DATAASSIM.: 03/0812021_
PREGÃO:060/2021/PMQI.

CONTRATON°: 175/2021/PMQI

CONTRATANTE:MUNIClplO DEQUEDASDO IGUAÇU- ESTADODOPARANÁ
CONTRATADA:ANJOMEDIDISTRIBUIDORADEMEDICAMENTOSLTOA
OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de medicamentos em
geral, visandosupriras necessidadesjunto as UnidadesBásicasde Saúdee do Hospital
MunicipalDr"AuriAntônioSansonde Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná.
VALORGLOBAL:R$4.239,98.
VIGENCIA:31/12/2022
DATAASSIM.:03/08/2021.
PREGÃO:060/2021/PMQI.

CONTRATON°: 176/2021/PMQI

CONTRATANTE:MUNIClplO DEQUEDASDO IGUAÇU- ESTADODOPARANÁ
CONTRATADA:FLYMEDCOMERCIODE PRODUTOSHOSPITALARESLTDA
OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de medicamentos em
geral, visandosuprir as necessidadesjunto as UnidadesBásicasde Saúdee do Hospital
MunicipalDr"AuriAntõnio Sansonde Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná.
VALORGLOBAL:R$ 1.298,00
VIGENCIA:31/12/2022
DATAASSIM.: 03/08/2021.
PREGÃO:060/2021/PMQI.

Cod367755
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LEGISLATIVO

LICITAÇÕES

AVISODE LICITAÇÃO

PREGÃON°006/2021/CMVQI
A CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do
Paraná, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL,do tipo MENORPREÇOGLOBALPORLOTE,cujo objetoé a contratação
deempresasparaprestaçãodeserviçosespecializadosemmecânicacomofornecimento
de peças para a manutençãocorretiva e preventiva da suspensão, injeção eletrônica,
sistemas de arrefecimento, alinhamento, balanceamento e cambagem dos veiculas
pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná.
- DatadeAbertura: 17/08/2021.
- Horário:09h30min
- Local:Divisãode Licitações.
INFORMAÇOESSOBREO PREGÃO:O edital e seusanexospoderãoser obtidosjunto a
Divisãode Licitaçõesda CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu,Estado
do Paraná, localizada na Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três Poderes, Centro,
Fone/Fax:(46) 3532-4980,no horário normal de expedientedas 08:00 às 11:30 horas e
das 13:30às 17:00horas,de segundaà sexta-feirae/ou obtido pela internet,no seguinte
endereçoeletrônico:www.camaraqi.pr.gov.brllicitações.
Quedasdo Iguaçu,03 de agostode 2021.
FRANCIELIDISNER- Pregoeira

Cod367724

CONTRATOS

EXTRATODE CONTRATOPARAFINS DEPUBLICAÇÃO

CONTRATON°:007/2021
CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:Valedo IguaçuComérciode PneusLIda.
OBJETO:O presenteinstrumentotem porobjetivoo fomecimentodeforma parcelada,em
conformidadecom a efetiva necessidadede pneusnovos para uso e reposiçãojunto aos
veiculos pertencentesa CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedas do Iguaçu,Estado
do Paraná,em conformidadecom as condições contidas na proposta apresentadapela
CONTRATADA,no Termode Referência- ANEXO I e demais documentose condições
constantese licitadastravés do PregãoPresencialnO005/2021/CMVQI.
LOTES:01, 02 e 03.
VALOR:R$ R$ 17.016,00(Dezessetemil e dezesseisreais).
VIGÊNCIA:31/12/2021
DATAASSINATURA:02/08/2021.
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