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

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

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

REQUISIÇÃO

De: DIRETORIAGERAL

ELEANDRO DA SILVA
Presidente da Câmara

Data: 25/03/2019

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
aprovação deste pelo Setor Jurídico.

Para: GABINETEDOPRESIDENTE

Em, __ de de 2019.

Senhor Presidente:

Vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria a competente autorização para
aquisição de 35.000 (trinta e cinco mil) litros de GasolinaComum, além de Filtros de ar, Filtros
de Óleo e PalhetasLimpador de Para-brisa, todos para uso dos veículos pertencentes a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

O custo estimado importa em um valor total de R$ 164.318,00 (cento e sessenta e
quatro mil, trezentos e dezoito reais).

Cordialmente,

Gilson Jose Maria
Diretor Geral



"CAMARA 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

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem como objetivo a aquisição de 35.000 (trinta e cinco

mil) litros de Gasolina Comum, além de Filtros de ar, Filtros de Óleo e Palhetas Limpador de

Para-brisa, todos para uso dos veículos pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores de

Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,visando o abastecimento e manutenção dos três veículos

de propriedade da mesma, para que se torne possívela realizaçãode atividades de locomoção,

caracterizandoa necessidadeda contratação.

Quedasdo Iguaçu, 25 de março de 2019.

Gilson Jose Maria
Diretor Geral



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
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 Qtde. Unido Produto Valor Valor Total

nO Unitário

1 35.000 Lt Gasolinacomum v ~.65 J62. iSO,ao
2 12 Und Filtro de ar ,i/ 4z, 00 5-01. ()()
3 12 Und Filtro de óleo li )Jg,oo 3~goO
4 40 Lt Oleo lubrificante / 126,on ~o4ü,00
5 2 Und Kit 3 palhetas limpador parabrisa .

dianteiro/traseiro, para veículo IhtS nl) 130,00Ford FiestaSedan2010/2011
6 2 Und Kit 3 palhetas limpador parabrtsa

dianteiro/traseiro, para veículo 9S:O(j ,~90,OGFord FiestaSedan2014
7 2 Und Kit 3 palhetas limpador parabrisa /

l dianteiro/traseiro, para veículo \b~ 00 JZ~,OQCobalt 2017

Atenciosamente:

DASTRO iCMS -"\

78676-33
COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS
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SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

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

Lote Qtde. Unido Produto Valor Valor Total

nO Unitário

1 35.000 Lt Gasolinacomum <L13 /tlIIJí;IJ(J
2 12 Und Filtro de ar '~ói/J

=r f

J/I!. pp
3 12 Und Filtro de óleo

I c ' ;1,1/~1/ ?.t "t?(l
4 40 Lt Oleo lubrificante AI. /1'

,.
/.tJ '14' /7;/

5 2 Und Kit 3 palhetas limpador parabrisa
~ ,

dianteiro/traseiro, para veículo /I'I//' /r/{/';I;
Ford FiestaSedan2010/2011

6 2 Und Kit 3 palhetas limpador parabrisa /Ill(' .JI-/; :J;Jdianteiro/traseiro, para veículo II '
Ford FiestaSedan2014

7 2 Und Kit 3 palhetas limpador parabrisa
dianteiro/traseiro, para veículo ;/tl' //'" tl /l
Cobalt 2017

Atenciosamente:

Nome da Empresa

r79.717.716/0001-64'
GELMAR JOÃO CHMIEL

~1D_ilttJj$IéNRlJGUACU· "'!.J

(Local e data),/p~p..........,~i~JL....___ ---,'-4-J- de ,#.#" ~t? de 2019.
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SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

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

Lote Qtde. Unido Produto Valor Valor Total

nO Unitário

1 35.000 Lt Gasolinacomum 1,é:; /63.4StJ,ú)
2 12 Und Filtro de ar Ee( co +ec.o:
3 12 Und Filtro de óleo 3~\ ao .3 B4, O<J
4 40 Lt Oleo lubrificante ~()I O;Q J (J()f) , t,l()
5 2 Und Kit 3 palhetas limpador parabrisa

dianteiro/traseiro, para veículo 6B.(l0 130LOOFord FiestaSedan2010/2011
6 2 Und Kit 3 palhetas limpador parabrisa

dianteiro/traseiro, para veículo jJO,()O cRJ(),O()
Ford FiestaSedan2014

7 2 Und Kit 3 palhetas limpador parabrisa
dianteiro/traseiro, para veículo TO.(/) ) !rel(Ô,Q
Cobalt 2017

Atenciosamente:

Nome da Empresa

AUTO POSTO OlJEO#\S lTOA

Carimbo CNPl

(Local e data),
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

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

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

INFORMAÇÃO

Do: DEPTO.DECONTABILIDADE

Para: GABINETEDO PRESIDENTE

Data: 26/03/2019

Senhor Presidente:

Em atenção à vossa solicitação informamos a dotação para aquisição de Gasolina
Comum, Filtros de ar, Filtros de Óleo e PalhetasLimpador de Para-brisa, todos para uso
dos veículos pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paraná, sendo:

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

Cordialmente,



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 DE EDITAL

PROCESSOADMINISTRATIVO NOxxx/2019
EDITAL N° xxx/2019/CMVQI

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

PARANÁ

1 PREÂMBULO.
1.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná,
através de seu Pregoeiro e Equipede Apoio, designadosatravés da Portaria nO002, de 10 de janeiro de
2019, torna público que às xxhxxmin do dia xx de xxx de 2019, na Sala de Reuniões da Câmara
Municipal de Vereadores, situada na Ruadas Palmeiras,1254, Praçados Três Poderes,Centro de Quedasdo
Iguaçu, Estado do Paraná, será realizado certame licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇOUNITÁRIO POR ITEM, para contratação does)objeto(s) constante(s) no Item 2 do
presente Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas disposiçõesda Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002,
subsidiariamente pela Lei Federal nO 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, na Lei
Complementar nO123, de 14/12/2006, Lei Complementar nO147, de 07/08/2014, no Decreto nO3.555, de
08/08/200 e demais legislações pertinentes, e ainda, pelo estabelecido neste Edital e seus anexos,
integrantes do processoacima indicado.

2 DOOBJETO.
2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde Gasolina Comum, para abastecimento junto a
bomba, de Filtros de ar, Filtros de Óleo e Palhetas Limpador de Para-brisa, todos para uso dos veículos
pertencentes a 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.

3 DA FORMA E LOCAL DE RETIRADA.
3.1 A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva
necessidades, iniciando seu fornecimento à contar do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do
Termo Contratual, e somente serão retirados mediante a autorização (requisição) a ser emitida pela Câmara
Municipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
3.2 O(s) objetos(s) será(ão) retirado(s) através de abastecimentos regulares a serem efetuados junto a
bomba da CONTRATADA, a qual deverá estar instalada junto a Sede do Município de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paraná.
3.3 O prazo de retirada does) objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, § 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 licitacão dar-se-á em sessãopública, dirigida por 01 (um) Pregoeiro, a ser
realizada no dia xx de xxx de 2019 às xxhxxmin, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de
Vereadores de Quedas do Iguacu, Estado do Paraná, no endereco acima mencionado, de acordo com a
legislaçãoexplicita no preâmbulo deste Edital.

5 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.
5.1 ,Poderão parti5ipar deste Pregão às interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto a documentaçao, 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



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36
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85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

qualquer órgão público onde constem regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica, ou as
interessadasque apresentarem no envelope de habilitação todos os documentos exigidos para a habilitação.
5.4 Somente poderão participar da presente licitação, empresasque possuamestabelecimento comercial
com bomba instalada na sede do Municípiode Ouedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná, devendo a proponente
indicar em sua proposta de preços o local de fornecimento does)objeto(s).

6 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.
6.1 Qualquer cidadão ~oderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente
Edital Dor irregularidade, _rotoçolando o pedido em até 02 (dOiS)dias úteis antes da data fixada para a
realiza2ãodo Pregão, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir
sobre a petição no prazo de 24:00(vinte e quatro) horas.
6.2 Decairádo direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no Edital até o 20 (segundo) dia útil que anteceder à data de
realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do
certame.
6.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisãoa ela pertinente.
6.4 Acolhida a 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) 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 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 NOxxx/2019/CMVQI
LICITANTE:
CNPl/MF:

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

ENVELOPEN0 2 - DOCUMENTOSDEHABILITACÃO
CIMA~ MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGAOPRESENCIAL NOxxx/2019/CMVQI
LICITANTE:
CNPJ/MF:

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

".

8 DA PROPOSTA DE PREÇOS(ENVELOPE NO1).
8.1 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a Proposta de Preços da licitante, que deverá
atender aos seguintes requisitos:
a) Ser apresentada em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressõestécnicas de uso
corrente, através do formulário, modelo constante do ANEXO II deste Edital, ou em formulário próprio
contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas pelo 10 (primeiro), devendo suas folhas ser
rubricadas e a última assinada por quem de direito, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas;
b) Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJdo estabelecimento da
empresa que efetivamente irá executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da licitação, endereço completo,
telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail);
c) Conter o número do item, quantidade, tipo (caixa, unidade, metro, litro, mi, etc..,), especificações
do(s) objeto(s) e demais informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliacão, totalmente
conforme descrito no ANEXO I, deste Edital:
d) Informar a marca do s ob'eto s ro osto s caso não se'a ossível informar a marca do s
objeto(s) proposto(s), obrigatoriamente deverá ser informado à procedência desde que devidamente
justificada:
e) Casoa proponente não informe a marca e/ou a procedência do(s) objeto(s) proposto(s), a mesma
será desclassificada no referido item face a ausência de informa ões ara avalia ão do s ob'eto s
propostoCs);
f) Apresentar o(s) valor(es) unitário(s) proposto(s), bem como o valor global da proposta:
g) Somente serão aceitas propostas com valores unitários/totais/globais com 02 (dois) algarismos
(casa) após 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 o local de fornecimento does)objeto(s);
j) Constar a forma de retirada does)objeto(s), nos termos do item 3;
k) Constar a forma de pagamento, nos termos do item 21;
I) Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a
contar da data de apresentação da proposta, sendo que se não houver indicação de prazo será considerado
como talo prazo de 60 (sessenta) dias correntes.
8.2 Ocorrendo discrepânciaentre os preços unitários, totais e globais, prevalecerãoos unitários.
8.3 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidadeda licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegaçãode erro, omissãoou qualquer outro pretexto.
8.4 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigênciasdo ato convocatório.
8.5 A proposta deverá limitar-se ao(s) objeto(s) desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternatlvas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
8.6 E permitido às licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os itens, objetos do
presente Edital.
8.7 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no ANEXO I, sob
pena de desclassificaçãoda proposta no Item em que for detectada essa inconformidade.

r"
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8.8 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissãoa todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância
das normas contidas na legislaçãomencionada no preâmbulo deste Edital.
8.9 Caso a Licitante se enquadre na condicão de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), deverá ser apresentada juntamente com a proposta de preços. declaracão conforme modelo
constante do ANEXO III deste Edital. devendo a mesma estar acompanhada pela Certidão Simplificada
expedida pela Junta comercial~ e/ou prova de inscricão no Regime Especial Unificado de Arrecadacão de
Tributos e Contribuições - Sim..JesNacional. que comprove a condição de microempresa (ME) ou empresa
de pequenoru0rte (EPP). Em se tratando de sociedadesimples, o documento apto a comprovar a condição
de microem resa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) deve ser expedido pelo Registro Civil das
PessoasJurídicas.
8.9.1 A Declaração especificada no subitem 8.9. ainda que apresentada de forma irregular ou em
desconformidade com o exigido na presente licitação, não será motivo de inabilitação da empresa licitante
respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a ser exercido.
8.10 Verificado e confirmado ser o licitante titular do menor lance empresa de médio ou grande porte, e
existir microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha sido classificada com valor de lance até 5%
(cinco por cento) acima do menor lance, será aberta a oportunidade para que a microempresa ou empresa
de peáueno porte melhor classificada formule lance melhor e. no caso de recusa ou impossibilidade.
proceder-se-á de igual forma com as demais microempresas ou empresas de pequeno porte classificadas
sucessivamente.
8.11 Em caso de ocorrência de participação de licitante que tenha a condicão de microempresa ou de
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nO123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nO
147, de 07/08/2014, serão adotados os seguintes procedimentos:
8.12 Será asse~urada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresase
empresas de pe ueno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
a resentadas elas microem resas e em resas de ueno orte se'am i uais ou até 5% cinco or cento
superioresà proposta mais bem classificada.

9 DOSDOCUMENTOSDEHABILITAÇÃO (ENVELOPEN° 2).
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) QUANTOA HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social e
a última alteração em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedadescomerciais e, no caso de
sociedadespor ações, acompanhado de documentos de eleição de seusadministradores; ou inscriçãodo ato
constitutivo, no caso de sociedadescivis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou decreto de
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Orgão competente, quando a atividade assim o
exigir;
b) O MicroempreendedorIndividual (MEl) deverá comprovar sua condição mediante a apresentaçãodo
Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (MEl), que poderá ser obtido no endereço:
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado. juntamente com o certificado deverá ser apresentado
cópia do RGe CPF;
c) Provade Inscrição e Situaçãojunto ao CadastroNacionalde PessoaJurídica - CNPJ'
d) Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da sede da proponente, em plena
validade;
e) Licença Sanitária (Alvará sanítárto), expedido pelo Órgão da Vigilância Sanitária da sede do

pt?'
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proponente, em plena validade;

II) QUANTO A 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.ll Emvirtude da Instrução Normativa da ReceitaFederal do Brasil de 22/10/2014, ficam unificadas em
um único documento, a prova de regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições
previdenciárias, tanto no âmbito da receita federal quanto no âmbito da procuradoria da FazendaNacional.
A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria MF nO 358, de 05/09/2014, alterada pela
Portaria MFnO443, de 17/10/2014;
e) Provade inexistênciade débitos inadimplidosperante a Justiçado Trabalho, mediante a apresentação
de CertidãoNegativa,nosTermosdo Título VIl-A da Consolidaçãodas Leisdo Trabalho, aprovadapelo Decreto
Lei nO5.452, de 01/05/1943. (Inciso incluídopela Lei nO12.440/2011),www.tst.gov.br.

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

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

9.3 Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência, na data de realizaçãodo pregão, na
hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, os mesmosdeverão ter sido emitidos
há menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas, com exceção dos
documentos solicitados no Item 9.2, Inciso I, Letra "a" e "b", ficando, a critério do Pregoeiro e Equipe
solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A
aceitação das certidões, quando emitidas través da internet, ficam condicionadas à verificação de sua
validade e dispensama autenticação.
9.4 Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJe
respectivamente referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns
documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora e/ou
fornecedora does) objeto(s) seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados
em nome de ambas, simultaneamente.
9.5 O Pregoeiro poderá desclassificara proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo,
no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus
sócios, nos termos do Artigo 43, § 5°, da Lei Federal nO8.666/93.
9.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte. havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis. cujo termo inicial
corresponderáao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame. prorrogáveiSpor igual
período. a critério da Administração. para regularização da documentação. pagamento ou parcelamento do
débito. e emissãode eventuais certidões negativas ou positivascom efeito de certidão negativa.
9.7 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação. sem prejuízo
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das sancões previstas no Art. 81 da Lei Federal nO8.666/93, sendo facultado à Administracão convocar os
licitantes remanescentes,na ordem de classificacão,para assinaturado contrato, ou revogar a licitacão.

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 licitacão, inclusive com poderes para formulacão de ofertas e lancesverbais.
10.2 cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua
representada.
10.3 Por credenciamento, entende-se a apresentaçãoconjunta dos seguintes documentos:
a) Documento oficial de identidade:
b) Documento comprobatório da representacão.
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 ínterposíção de
recursos, limitando-se a sua participação à proposta escrita.
10.8 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
10.9 Nãoserá admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

11 DORECEBIMENTOEABERTURADOSENVELOPES.
11.1 No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, na presença dos representantes das
licitantes e das demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá a Declaracão de
Cumprimento dos Requisitos de Habilitacão e, em envelopes distintos, devidamente fechados, a
Proposta de Precos e os Documentos de 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
supervenientee 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 MENOR PRECOUNITÁRIO
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 ep
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Adjudicação, compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope
"Documentos de Habilitação" da licitante classificadaem primeiro lugar, relativamente ao atendimento
das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por meio de consulta "on-line", se
necessário. A etapa se conclui com a declaração da licitante vencedora e a adjudicação do objeto em
disputa.

13 DA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS.
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 respectivos valores ofertados.
13.3 O Pregoeirofará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes.
13.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas licitantes que tenham
apresentado propostas em valores sucessivose superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de
menor preço, para que seus autores participem dos lancesverbais. No cálculo do limite previsto neste item,
o valor da proposta válida de menor preço, será desprezadoos algarismosa partir da terceira casadecimal.
13.5 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no
item anterior, o Pregoeiro classificaráas melhores propostas, até o máximo 03 (três), para que seus autores
participem dos lancesverbais, quaisquer que sejam os precosoferecidos 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 caso não se realize nenhum lanceverbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
13.11 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
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.
13.17 Em caso de díverqêncía entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica, prevalecerãoas da proposta.

14 DA ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E ADJUDICAÇÃO.
14.1 Cumpridos os procedimentos previstos na Etapa de Classificaçãode Preços, e sendo aceitável a
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos
"Documentos de Habilitação" desta licitante.
14.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na
presente licitação, ou os apresentarem em desacordocom o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.
14.3 Constatadoo atendimento pleno às exigênciasfixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora
e, não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudicar-Ihe-á o(s) objeto(s) do certame.

/

~/-;
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14.4 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e, à ela adjudicado o(s) objeto(s) do certame pelo
Pregoeiro,caso não haja a interposição de recurso.
14.5 Da sessãodo Pregãoserá lavrada ata circunstanciada,que mencionará as licitantes credenciadas,as
propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da
documentaçãoexigida para habilitação e os eventuais recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada,
ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos representantes credenciados das licitantes 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 vencedoradeverá 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), totalCis)e global(is) paracada item vencido.

15 DOS RECURSOS.
15.1 Após declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá se manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-lhes asseguradavista imediata dos autos.
15.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer importará na predusão do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiroà licitante vencedora.
15.3 O acolhimento de recurso importará a invalidaçãoapenasdos atos insuscetíveisde aproveitamento.
15.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
Divisãode Licitaçõesda CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
15.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação e determinará a contratação com a adjudicatária.
15.6 Dos atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei Federal nO
8.666/93, caberá:
I) Recurso,dirigido a autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, interposto no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolado no endereço referido no preâmbulo deste
Edital, nos casosde:
a) Anulaçãoou revogaçãoda licitação;
b) Rescisãodo Contrato, a que se refere o Inciso I do Artigo 79° da Lei Federal nO8.666/93;
c) Aplicaçãodas penas de advertência ou multa.
II) Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o(s)
objeto(s) da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
15.7 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo
devidamente informados àquela autoridade. Neste caso, a 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 vencedorasep durante toda a execuçãodo contrato, as mesmas
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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 mesmascondiçõesda primeira colocadae demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da
aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
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 31/12/2019, iniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

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

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

19 DO REAJUSTE.
19.1 Durante a vigência do presente contrato não haverá qualquer reajuste, salvo quando para
restabelecer a equação econômico-financeira prevista no Art. 65, Inciso II, Alínea "d", da Lei Federal nO
8666/93.

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

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

21 DO 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 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) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, após decorrido o mês de
fornecimento e de acordo com as Quantidades retiradas no período, a ser(em) efetuado(s) através de
depósito bancário em conta corrente em nome do CONTRATADA, mediante o fornecimento e a
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 comprovação de que a
empresa está regular perante o FGTS,INSSe Tributos Municipais,apresentando as respectivasCertidões de
Regularidadejunto com a referida Nota Fiscal.
21.5 O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade does) objeto(s)
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fornecido(s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidadesdetectadas quando ao seu fornecimento.
21.6 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, na proposta de preços, não se admitindo
notas fiscais emitidas com outros CNPJs,mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

22 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.
22.1 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 fiscalizaçãoserá exercida no interesse da CâmaraMunicipal de Vereadores e não exclui nem reduz
a responsabilidadeda CONTRATADA, inclusive perante 3° (terceiros), por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorrência, não implica corresponsabilidadedo Poder Públicoou de seus agentes e prepostos.
23.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o(s) objeto(s) entregue(s) que não esteja(m) em
conformidade com os termos deste edital.
23.4 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;
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.
III) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a licitante
que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentaçãoexigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçãodo contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
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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.
24.2 No processode aplicaçãode penalidades,é asseguradoo direito ao contraditório e à ampla defesa.
24.3 Seo valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento
a que a CONTRATADA fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o
valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito na dívida ativa do município, e cobrado na forma
da Lei.
24.4 As sanções previstas nos incisos I e III do item 24.1 poderão ser aplicadas juntamente com as
multas do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.

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

Quedasdo Iguaçu, xx de xxx de 2019.
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APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° xxx/2019/CMVQI

1-INTRODUÇÃO E BASE LEGAL.

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

2 - NECESSIDADES E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

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

3- ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde Gasolina Comum, para abastecimento junto a
bomba, de Filtros de ar, Filtros de Óleo e Palhetas Limpador de Para-brisa, todos para uso dos veículos
pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, devendo os
mesmos serem fornecidos em conformidade com as especificaçõesconstantes no presente termo e demais
condiçõesconstantes no PREGÃO PRESENCIAL N° xxx/2019/CMVQI e seus anexos, sendo:

Valor
Valor

Item Qtde. Tipo Discriminação dos Produtos / Materiais Máximo
Máximo

nO Unitário R$
Total por

Item

1 35.000 Litros GasolinaComum
2 12 Und Filtro de ar
3 12 Und Filtro de Oleo
4 40 Litros Oleo Lubrificante

Kit 3 palhetas limpador para-brisa
5 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Ford FiestaSedan

2010/2011
Kit 3 palhetas limpador para-brisa

6 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Ford FiestaSedan
2014
Kit 3 palhetas limpador para-brisa

7 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Cobalt 2017

3.2. As quantidades constantes no presente anexo, são estimativas, não sendo obrigada a
CONTRATANTE à efetuar a aquisição (retirada) total dos mesmos.
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3.3. VALORMÁXIMO GLOBALDE GASTOSESTIMADOCOMO PRESENTEPREGÃO:R$ XXXX

(XXXXXXXXXXXXxxxxxxxx).

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

Quedasdo Iguaçu, xx de xxx de 2019.

./ ~~'I//,/~?,~K~~ /~ V?--b//~
.~ECIDO RElRAD SSANTOS

Pregoeiro
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ANEXO II

MODELO PI APRESENTAÇÃODA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NOxxx/2019/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: CNPJ/MF:

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 NOxxx/2019/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

Item
Marca e/ou Valor Valor

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

1 35.000 Litros GasolinaComum
2 12 Und Filtro de ar
3 12 Und Filtro de Oleo
4 40 Litros Oleo Lubrificante

Kit 3 palhetas limpador para-brisa
5 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Ford

FiestaSedan2010/2011
Kit 3 palhetas limpador para-brisa

6 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Ford
FiestaSedan2014
Kit 3 palhetas limpador para-brisa

7 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Cobalt
2017

IValor Global da Proposta R$

Informações Complementares:

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

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

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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃO PRESENCIAL NO xxx/2019/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.

.. , de de 2019.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO III

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NOxxx/2019/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 NOxxx/2019/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

( ) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

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

Segue, ainda, em anexo, documentação comprobatória da condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte de acordo com o item 8.9 do edital.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

...................................... , de de 2019.

Nome:
RG:
Cargo:

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° xxx/2019/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, Estadualou Municipal.

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

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

...................................... , de de 2019.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N° :xxx/2019/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 condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

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

.. , de de 2019.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° xxx/2019/CMVQI

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

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

................. , na cidade de , Estado , declara(o), para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL NOxxx/2019/CMVQI, e sob as penasda 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 2019.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO ..... /2019/CMVQI Pregão Presencial nOxxx/2019/CMVQI de xx/xx/2019.

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 Eleandro da Silva, brasileiro, casado, portador da Cédula
de Identidade sob Rg. nO 7.583.384-9/SSP-PRe do CPF/MF sob nO 035.935.279-01,
residente e domiciliado sito a Rua Marapuama, 593, Cep: 85.460-000, Bairro Jardim
Floresta, Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,e

CONTRATADA: , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
.............................. , com sede na , Cep: , Município de ,
Estado , neste ato devidamente representada por seu representante legal,
................... , portador da Cédulade Identidade sob Rg nO e
do CPF/MF sob nO , residente e domiciliado na ,
............ , Cep: , Município de , Estado , estando as
partes sujeitas às normas da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações subsequentes,
ajustam o presente Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nOxxx/2019/CMVQI, mediante as seguintes cláusulase condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a
efetiva necessidadesde Gasolina Comum, para abastecimento junto a bomba, de Filtros de ar, Filtros de
Óleo e Palhetas Limpador de Para-brisa, todos para uso dos veículos pertencentes a Câmara Municipal de
Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as condições contidas na
proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I é demais documentos e
condiçõesconstantes e licitadas través do Pregão Presencial nOxxx/2019/CMVQI, sendo:

Item
Marca e/ou Valor Valor

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

1 35.000 Litros GasolinaComum
2 12 Und Filtro de ar
3 12 Und Filtro de Oleo
4 40 Litros Oleo Lubrificante

Kit 3 palhetas limpador para-brisa
5 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Ford

FiestaSedan2010/2011
Kit 3 palhetas limpador para-brisa

6 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Ford
FiestaSedan2014

7 2 Und Kit 3 palhetas, limpador para-brisa
.L.<::: Z:__
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dianteiro/traseiro, para veículo Cobalt
2017

Parágrafo Único - As quantidades constantes na presente Cláusula,são estimativas, não sendo obrigada a
CONTRATANTE à efetuar a aquisição (retirada) total dos mesmos.

CLÁUSULA SEGUNDA.

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO xxx/2019/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$ ( ), pelo
fornecimento does) objeto(s) ora contratado(s), conforme estabelecido na Cláusula Primeira, licitado de
acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

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

Parágrafo Segundo - Durante a vigência do presente contrato não haverá qualquer reajuste, salvo quando
para restabelecera equação econômico-financeira prevista no Art. 65, Inciso II, Alínea "d", da Lei Federal nO
8666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

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

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

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

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

Parágrafo Quarto - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede da CONTRATANTE, no
endereçodescrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de expediente.
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Parágrafo Quinto - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente na Sede da
CONTRATANTE, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequentea esta.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

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

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

cLÁUSULA SEXTA - DA FORMA E LOCAL DE RETIRADA.

A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades,
iniciando seu fornecimento à contar do 10 (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual,
e somente serão retirados mediante a autorização (requisição) para abastecimento a ser emitida pela
CâmaraMunicipalde Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

Parágrafo Primeiro - O(s) objetos(s) do item 01 será(ão) retirado(s) através de abastecimentos
regulares a serem efetuados junto a bomba da CONTRATADA, localizada na , Município de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, local este onde será verificada a qualidade, marca e demais
especificaçõesdoes) objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal de Vereadores, o direito de
recusaro(s) objeto(s) em desacordo com o pedido.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

O presente contrato rege-se pelos preceitos do direito público, aplicando-se, subsidiariamente os princípios
gerais dos contratos e as 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 nOxxx/2019/CMVQI e no presente
Contrato;

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

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

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

P
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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 "ali acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a dito
termo, conforme o caso, no prazo e condiçõesestabelecidas;
d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito,
vício do item rejeitado, caracterizando-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
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕESCONTRATUAIS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

o presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados nos Arts. 77 e 78, da
Lei Federal nO8.666/93.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

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

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

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

o presente termo contratual terá vigência até 31/12/2019, iniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E DO FORO.

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

Quedasdo Iguaçu, de de 2019.

ELEANDRO DA SILVA
Presidente
Contratante

Representante Legal
Contratada

Testemunhas:
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ANEXO VIII

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NOxxx:/2019/CMVQI DE XX/XX/2019.

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

Declaro(amos)que obtivemos através de solicitação à Divisãode Licitações,cópia na integra do instrumento
convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL NO xxx:/2019/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 2019.

Nomee Assinatura

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

Senhor Licitante:

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



PARECER JURíDICO

Processo Administrativo n° 02/2019.

Pregão n° 001/2018

Modalidade: Pregão Presencial

• RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade pregão

presencial, do tipo menor preço, em que o objeto se refere à contratação de

empresa para o fornecimento, de forma parcelada, de 35.000 (trinta e cinco

mil) litros de gasolina comum, bem como filtros de ar, filtros de óleo, palhetas

de limpador de para-brisa, para a frota de veículos pertencentes à Câmara

Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná.

o procedimento encontra-se devidamente instruído com: a)

requisição assinada pela Diretor da Câmara, Sr. Gilson José Maria, com

memorial dos serviços e peças; b) justificativa da contratação; c) solicitações

de cotações de preços; d) três orçamentos (Comércio de combustíveis RCD

Ltda., Gelmar João Chmiel, Auto posto Quedas Ltda.; e) ofício à

contabilidade; f) confirmação de dotação orçamentária confirmada pela

contadora, Sra. Francieli Disner; g) minuta do edital de pregão e do contrato.

É a síntese do essencial.

2. DO MÉRITO

Inicialmente é importante afirmar que a Constituição da

República de 1988, em seu no art. 37, XXI3, tornou o processo licitatório

conditio sine qua non para contratos - que tenham como parte o Poder

Público - relativos a obras, serviços, compras e alienações, ressalvados os

casos especificados na legislação.



A regra para a administração pública é a de realização de

procedimento licitatório, pelo qual ela poderá escolher o negócio que lhe será

mais vantajoso, dentro das regras da eleição por ela mesma dispostas,

dando igual oportunidade a todos os particulares interessados em oferecer

seus bens e serviços ao Estado.

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 n° 10.520/02 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 deste artigo e os

indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem
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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

Diferentemente da Lei de Licitações, onde a eleição da

modalidade de licitação cabível, a rigor, opera-se por meio da análise do

valor estimado para a contratação, o pregão, nos termos do que dispõe o

Caput do artigo primeiro, da Lei nO10.520/02, destina-se à aquisição de bens
e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado para a contratação. O
pressuposto legal para o cabimento do pregão, destarte, é a caracterização
do objeto do certame como "comum", sendo que tal situação ocorre na
hipótese.

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

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, após proceder com a respectiva análise do
certame licitatório apresentado, em especial da minuta do edital, opino pela

completa legalidade e sou favorável ao prosseguimento do feito, pois este
atende aos ditames contidos na Constituição Federal, na Lei n?8.666/1993 e



superior.

É o parecer jurídico, ora submetido à douta apreciação

Quedas do Iguaçu, 27 de março de 2019.

Advogado - DAB/PR 57.459



CÃMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU -
PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 00112019

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO
IGUACU, Estado do Paraná, comunica aos interessados
que fará realizar licitação na modalidade Pregão
Presencial, visando à aquisição de Gasolina Comum,
Filtros de ar, Filtros de Óleo e Palhetas Limpador de
Para-brisa

Data Abertura: 17/04/2019
Horãrio: 09hOOmin
Local: Sala de Reuniões da Câmara Municipal

A íntegra do instrumento acima, poderá ser
obtida no site www.camaraqi.pr.gov.br e 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 17:30 horas.
Demais informações poderão ser obtidas pelo fone
(Oxx46) 3532-1172.

Quedas do Iguaçu, 28 de março de 2019.

APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro
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FRANCIEU DISNER<francidisner@gmail.com>

MGmail

AVISODE LICITAÇÃO PARA PUBLICAR
1mensagem 28 de março de 201914:53

FRANCIEU DISNER<francidisner@gmaiI.COm>
Para: ComercialGazeta do parana <comercial@gazetadoparana.com.br>

Boa tarde. segue em anexo dois avisos de realização de licitações da CâmaraMunicipal de Quedas do Iguaçu.
Peço a gentilezade me enviar nesse e-mail o comprovante de publicaçãoe a NF para empenho.

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Obrigada
Francieli
c;ontaooraoa c;amara
Fone para contato: 35324980

2 anexos
i[jAVISODE UCITACAO 001-2019.doc
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i[I AVISO DE LlCITACAO 002-2019.doc
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FRANCIELI DISNER <francidisner@gmail.com>

MGmail
AVISOS DE LICITAÇÕES PARA PUBLICAR
1mensagem 28 de março de 201914:55

FRANCIELI DISNER <francidisner@gmail.com>
Para: Everton <publicacao@icorreiodopovo.com.br>

Boa tarde. segue em anexo dois avisos de realização de licitações da Camara Municipal de Quedas do Iguaçu.
Peço a gentileza de me enviar nesse e-mail o comprovante de publicação e a NF para empenho.

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Obrigada
Francieli
contaeloraelacamara
Fone para contata: 3532 4980

2 anexos
i:l AVISO DE LlCITACAO 001-2019.doc

27K

l[I AVISO DE UCITACAO 002-2019.doc
27K
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LEGISLATIVO

LICITAÇÕES

AVISODE LICITAÇÃO- PREGÃOPRESENCIALN° 001/2019

A CÂMARAMUNICIPALDE QUEDAS DO IGUACU, Estado do Paraná, comunica aos
interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à
aquisiçãode GasolinaComum,Filtrosde ar,Filtrosde Óleoe PalhetasLimpadorde Para-

brisa
DataAbertura: 17/04/2019
Horário:09hOOmin
Local:Sala de Reuniõesda CâmaraMunicipal
A Integra do instrumento acima, poderá ser obtida no site www.camaraqi.pr.gov.bre
junto a CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná,sito à
Rua Palmeiras, 1254,centro, no horário normal de expediente,de segundaa sexta-feira
das 08:00 às 11:30horas e das 13:30 às 17:30 horas. Demais informaçõespoderãoser
obtidaspelo fone (Oxx46)3532-1172.
Quedasdo Iguaçu,28 de marçode 2019.
APARECIDOPEREIRADOSSANTOS-Pregoeiro

AVISODE LICITAÇÃO- PREGÃOPRESENCIALN°002/2019

A CÂMARAMUNICIPALDE QUEDAS DO IGUACU, Estado do Paraná, comunica aos
interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à
aquisiçãode PapelsulfiteA4 e plásticopara plastificação.
DataAbertura: 17/04/2019
Horário: 14h30min
Local:Sala de Reuniõesda CâmaraMunicipal
A Integra do instrumento acima, poderá ser obtida no site www.camaraqi.pr.gov.bre
junto a CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedas do Iguaçu,Estadodo Paraná,sito à
Rua Palmeiras, 1254, centro, no horário normal de expediente,de segundaa sexta-feira
das 08:00 às 11:30horas e das 13:30 às 17:30 horas. Demais informaçõespoderãoser
obtidaspelo fone (Oxx46)3532-1172.
Quedasdo Iguaçu,28 de marçode 2019.
APARECIDOPEREIRADOSSANTOS- Pregoeiro Cod295918

Diário Oficial Assinado Eletronicamentecom Certificado Padrlo
ICP-Brasil. O Municípiode QuedasdOIguaçu- Parané - CNPJJ
MF nO 76.205.962/000149 da garantia da autenticidade deSte
documento, desde que visuali18dO através do süe.

/~. OH CertJficaçlo Oficial de Tempodo Observatório'4J OBSERVATóRIO ".,.,CI(lNolI, Nacional-MinistériOdaCiênciae Tecnologia

Para consultar a autenticidade do .'. ,',-. i+__
carimbo do tempo, Informe o

código ao 'adOno sit.. 3465322866
CNPJ/MFn076.205.96210001-49 _Rua Juazelro, 1065 _Centro - Quedas do IguaçulPR - Fone (46) 3532-8200 - www.quedasdolguacu.pr.gov.br
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MUNÍemo DE QUEDAS 00 IGUAÇU-ESTAOO 00PARANÁ l
AVISO DE UCITAÇÃO

EDITALN'OOmOI9IPMQI
MODAUDADE DE UCITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS

SÍNTESE DO OBJETO: Contratação de enpresa visando a execução de
1488,00m2(~I~mil qualtOCentot.e oitenta e ono eeuos quadrados) de
rtVeStimento Mfilltico sobre pa\>inKnlo já existtntejunto a Rua Acácia e lua
Cavesra. no perímetro urbano de Quedasdo lguaça, Estado doParaná
VALOR MÁXIMoGLOBAL: RS 53L493.21
RECURSOS: Contrato de ~sse nO S67043/201&IMCIDADESlCAlXA.
firmado entre a União federal por inl:erJnMiodo Minísterio das Cidade§,
representaodo pela Caixa Económica Federal e o Munidpio de Quedas do
19uaçu,EstadodoPluaná,
SESSÃO E ENTREGA E ABERlURA OOS ENVELOPES 17 do .briI do
2019,are às 09:00 blras_
AUTORIZAÇÃO: Marlene Fatima Manica Reven - Prefeita Municipal
LOCAL PARA INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO 00 INSTRUMENTO
('ONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS: Informaçõe5 bem como o edital e seus
anexos poderão ser obtidosjunlO ao sie www.auedasdojwu:pr.govbr.no
Departamento de Licitações, localizado na Sede da Prefeitlll3 Mwricipal de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná. siio a Rua Juazeírc, 1065, Centro, pelo
Fone: (46) 3532.8200, no horário normal de expediente das 08:00 às 12:00
horas e das 13:30 às 17:30 horas. de segunda ii sexta-feira elou através do e
mail: licitacoes@fiqnetconlbr

~dol_28do_,do2019.

JoÀOALVESDEMOURA
Presidenleda Comissiode Licitaçóes __j
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CÂMARAMUNICIP--;A=EDAS 00 IGUAÇU~

AVISODE LICITAÇÃO

PREGÃOPRESENCIALII"001/201.

A cAMARA MUNICIPAL OE QUEDAS 00
IGUACU,Estado do Paraná,comunica aos interessados
que fará realizar licitaçAo na modalidade PregIo
Presencial, visando à aquisiÇão de Gasolina Comum,
Filtros de ar, Filtros de Óleo e Palhetas Limpador de
Para-brtsa

Data Abertura: 1710412019
tl2lí!I2:09hOOmin
~: Salade ReuniõeS da CAmaraMunicipal

A Integra do instrumento acima. poderã ser
obtida no site WVffl.camaraqi.pr.gov.br e junto a Cãmara
Municipal de Vereadores de QuedaS dO lQuaçu, EstadO
do Paraná, 500 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 17:30 horas.
DemaisinformaçõespoderAo ser obtidas pelo fone
(OXX46) 3532~ 1172.

Quedas do tguaçu, 28 demarço de 2019.

APARECIDO PEREIRA OOS SANTOS
Pregoe;m

---------------------
CÂMARAMUNICIP--;A=EDAS DO IOUAÇU~

AVISODE UCITAçAO

PREGÃO PRESENCIAL NO00212019

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS 00
IGUACU,Estadodo Paraná,comunica aos interessados
que farê realizar licitação na modalidade PregAo
Presenciai, visando à aquisiçAo de Papel sulflte A4 e
plástico para plastificaçAo.

Data Abertura: 1710412019
Horário: 14h3Omin
~: Sala de Reuniõesda CâmaraMunicipal

A Integrado instrumento acima, poderá ser
obtida no sile www.camaraqi.pr.gov.brejuntoa C6mara
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 17:30 horas.
Demais informações poderão ser obtidas pelo fone
(Oxx46) 3532~ 1172.

Quedas do Iguaçu, 26 de março de 2019.

APARECIDOPEREIRADOSSANTOS
Pregoeiro
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Edição 3114
5_"'''' I 29 de Março de 2019

MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
ESbdodoPW1IIí

Oll'JIID)I"~lllS,~l""

GESTAo1017·2028
i.''''!o;o:'~.' \065.Ç-.,-f"", (~ó)ID.~ ., .. (~))!J:Hil:n.Ctp: .,~IN'I)(I.Çwdoo"' •• "" .l<l:>dodoP..-

1Ii.bSi« wt1,j"m'WlC"br

AVISODfLlCITAÇlo

mnAl"" 0ClI/1019/PMQI

MODALlDADf DEucnAÇlo: TOMADADEPREços

o MUNlCIPIO DE QUEDAS DO lGUAÇU, Esta:lo do ~, toma plbüco que fai realizar, às
l'too horas do da 17 de abil de 2019, nasala de Reur1ões da PrefeitlJ'a Mtricipal,sito à flIa
Juazeiro, 1065, centro, Em ~ do 19uaçu, E:;tadodo P.rcná, p-ocedinento de liCitação, na
modalidade TOMADADEPREÇOS,pea execução, sob regme de tfIlPf8tada por ll"eçCl ~cOaI
por lote, tipo menorpreço,di(s) segunte(s)obtl(s):

Exewção de serviços ~ t~a e ~
coofonne memorial descriüVQ e pIriha de S8'Y1ÇO$ Em
.;nexos aJ Edital.

RECURSOS: Os reclJ"SOS serão provenien:es do Q'çan8'lto Ge'aI do Mlncipio de Quedas do
19uac;u,Estadodo PiI"ooá.SEsslo E ENTREGAEAlERTURADOS 'EfIVRI)PES: 17deDil de 2019,até 514:00ha'as.
AUTOIUZAÇlO: MaI1ene FcmmaMlI1ita ReY3'S - PrefeitaMLJ'icipal.
LOCALPARAINFORMAÇÕESE ooTEllÇÃODO IIISTR..-TO COIIVOCATÓRlOE SEUS
ANEXOS:No Depaiat1entOde lidta;5es, locakzadona Sede da PrefeituaMIsidpij, sito à b
Juazeto, 1(65, Centro, ou attaO.lés do TeIefale: (46) 3532-8200, ou aIrítIés dCI5sitts I
YftNirnl!;!adojfl!@f!!wQ9Vbrou~enohorárionorTllaide~das08:OOàs
12:00horas e das 13:30às 17;J} hocas, de seq.nda à se:da-fera.

Quedas do l~. 28 de ITIi!f'ÇOde 2019.

JOloAlVESDE_RA
PresickntecBCorrissi>deUáta;5es

MUNICÍPIODEQUEDASDOIGUAÇU- ESTADODO PARANÁ

AVlSODELlCITAÇÃO
EDIT.'\LN' 007/20191PMQI

MOD.'\LlDADEDE LlCITAÇ},D TOMADADE PREçoS

SÍNTESE DO OBJETO: Contratação de empresa visando a execução de
7,488,OOm2 (sete mil. quatroÇentos e oitenta e oito metros quadrados) de
revestimento asfãltioo sobre pavimento já existente jurio a Rua Acáoiae Rua
Ca'ieUl13, no perímetro urbano de Quedas do Iguayu. Estado do Paraná
VALORMÁXIMOGLOB.'\L,RS531493.28.
RECURSOS Contl1lto de Repasse n' 86704312018iMCIDADESlCALXA,
filmado entre a União FederaL por intermédio do Ministirio das Cidades.,
representando pela Cai~ Eoooomica Federal e o Município de Quedas do
Iguaçu, Estado do Param.
SESS.l.o E ENTREGAE ABERTURADOS ENVELOPES, 17 de ,bril de
2019, att às 09:00 horas.
AUTORIZAÇÃO: h-Iarlene Fatima Manica Revers - Preteita Municipal.
LOCAL PARA INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS: Informações bem como o edital e seus
anexos poderão ser obtidos junto ao site www.guedruc..i9jguacu.pr.gov.br.no
Departamento de Licitações, localizado na Sede da Prefeitura Moowipal de
Quedas do 19uaçu, Estado do Paraná, sito a Rua Juazeiro, 1065, Ccrtro, pelo
Fone: (46) 3532~8200,no horârio normal de expediente das 08:00 às 12:00
horas e das 13:30 ás 17:30 horas. de segunda à sexta-feira e/ou através do e
mail: licitacoes@fiqnet.com.br.

Quedas doIgua,u.28 de mar", de 2019.

JO.~O ALVESDEMOURA
Presidente da Comissão <k Lioitações

CÂMARA MUNICIPAL DEQUEDAS DO IGUAÇU •
PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N' 00112019

A cAMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO
IGUACU, Estado do Paraná, com.mica aoo interessados
que fará realizar licitação na modalidade Pregão
Presencial, visando à aquisiçlo de Gasolina Comum,
Filtros de ar, FiHros de Óleo e Palhetas Limpador de
Para-brisa

Data Abertura: 17/0412019
Horário: 09hOOmin
b2:!!:Sala de Reuniões da Cêmara Municipal

A integra do instrumento acima, poderá ser
obtida no s~e WIWI.camaraqi.pr.gov.bre junto a Cêmara
Municipal d. Vereadores d. Quedas do Iguaçu, Estado
do Paraná, otto à Rua Palmeiras, 1254, centro, no
horário normal de expadiente, de segunda a sexta-feira
das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:30 horas.
Demais informações poderão ser obtidas pelo fone
(Oxx46) 3532-1172.

Quedas do Iguaçu,28 de março de 2019.

APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro

Leis_3114_Página _21.jpg

CAMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU -
PARANÁ

AVISO DE UCITAçAo

PREGAO PRESENCIAL N'002/2019

A CAMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO
IGUACU, Estado do Paraná,comunica aos intere6sados
que fará realizar licitação na modalidade Pregio
Presencial, visando ii aquisição de Papel $utflte A4 e
plástico para plaStifICaÇ!O.

Data Abertura: 17/0412019
.i::I!l!:Í!i!!.: 14h3omin
!:::29!!: sala de Reuniões da Câmara Municipal

A integra do instrumento açjma, poderá ser
obtida no sfie WNW.camal'8ql.pr.gov.br e junto a Câmara
Municipal do 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 17:30 horas.
Demais informaç6es poderio ser obtidas pa~ fone
(Oxx46)3532-1172.

Quedas do Iguaçu, 28 d. marçod.2019.

APARECIDOPEREIRADOSSANTOS
Pregoeiro

l1uhlt"rtl cAtunkl,_1J. 'Cri. !&ana. do p.ralÚ
a.T'<coOC"""""'"

AVISO OE LICITACÃO
PREGÃO PRESENCIAL N·1.u2019

PRocesso ADMINISTRATIVO N·28I201'

O MUNICÍPlO DE TRês BARRAS DO PARANÁ, torna público que farà realizar. i.
I horas do dia 10 de abril de 2019, na Sala de UcbÇ(les do Paço Municipal, na
Avenida Bra$ll. n- 245. centro, em Três Barras do Paran~lPr, PREGÃO
PRESENCIAL, sol:l o regime de empreitada por preço unltlliriO, tipo menor preço.
objetNandO o registro de preços para a CONTRATAÇAo DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERvtÇOS DE ARIUTRAGEM DE JOGOS DE EVENTOS
ESPORTIVOS E CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES

Â intega do instrumento convoc:atório e seus respectivos modelos, adendos e
anexos, poderã ser examinada no endeflllÇQacima indk:ado, no horário comercial,
ser obtido at:ravM do .ite WWNtruban!fU!_QOV.b! 01J 80Iicitada atrav6s do .. ma~
licitactoCl'ltresbarras,pr,gov.br, Informaç6e. adicionais, dúvidaS e pedidoS de
esdareelmentQsdeveria.. encaminhadosiiComisdo de Licltaçto no endereçoou
... maH actrna meneiOnadoa - Telefone (45) 3235-1212

PUILIQUE-SE.

Tr6S Barras do Paranálf'R. 28 de março de 2019

HÉLiO KUERTEN 8RUHING
Pra'elto Municipal

lotll1çaçlº POR BJ)JTAL

Atraves do presente, a Um.BD DE PARAX.A.VAf
COOPERATIVADI TRABALHO•• DlCO, devidamente inscrita no CNPJ
sobon" 81.076.069jOOO1-09,com sede na Rua AntÔllioFelipe, n" 1.545
_ CE?: 87,704~030, Centro, na cidade de Paranavaí~PR, operadora
rew.stradanaANS sob o n." 320862, vem como devido respeito e atenção,
~ (Ibeneficiário devidamente cadastrado no CPF 213896839**
cadastrado junto 8 esta Operadora de Planos de Saúde sob o n~
l0292<X'lOOO acerca. da U'P'eão ,'op uelMa ,p.gatepl 40
~,por não pagamento da mensalidade por petiodo superior a 60
(sessenta) dias. O não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias
caracterizará Rescisão Unilaterw do Contrato Individual. confonne
detenruna o Artigo 13, Pal'àgrelo Único, inciso II da Lei9,656/98.
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Setviça'"~ de"",-",, 1ítulolle [)ot:umentoae Civil doi Comill~ de
c.ntqiIIkJ -I!staldo dO "' ... n6.

Rodrlgo Lulz SUvestri
Oftciol

EDrr.o.

ATA NOTARIAL _ USUCAPlÃo EXnt.UUDICIAL

Aos 21 ee fe»«eiro do 2019. em cOofortni4ade com o artigo 216-.-\. ~4· da Lei
6.01Sm, foi ~ pua reJ,istro. uma Ata NoIarial, ta\'Tada nas Notas da taheliã s...brina
"fatimaMMbia5 do l'noiO. desteMunicípio o <:omar.:a& C-antaplo-PR, em seu Lavro 9S·N.
nli. 0591065, em dab ck 11/02n1l19, pr~ ncdeDflcio, sob n' 24.308 ~m q..., iII.h
req_mdel: JOAUS GDvÁZlo, brasiloiro. di\lOh:ia®, aariçullOf. pQlfadorda C.I. nO
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
cNPJ/M)<':01.545.843/0001-36

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

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

PROCESSOADMINISTRATIVO NO002/2019
EDITAL N° 001/2019/CMVQI

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

PARANÁ

1 PREÂMBULO.
1.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná,
através de seu Pregoeiro e Equipede Apoio, designadosatravés da Portaria nO002, de 10 de janeiro de
2019, torna público que às 09hOOmin do dia 17 de abril de 2019, 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 PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇOUNITÁRIO POR ITEM, para contratação does)objeto(s) constante(s) no Item 2 do
presente Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas disposiçõesda Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002,
subsidiariamente pela Lei Federal nO 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, na Lei
Complementar nO123, de 14/12/2006, Lei Complementar nO147, de 07/08/2014, no Decreto nO3.555, de
08/08/200 e demais legislações pertinentes, e ainda, pelo estabelecido neste Edital e seus anexos,
integrantes do processoacima indicado.

2 DOOBJETO.
2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde Gasolina Comum, para abastecimento junto a
bomba, de Filtros de ar, Filtros de Óleo e Palhetas Limpador de Para-brisa, todos para uso dos veículos
pertencentesa 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.

3 DA FORMA E LOCAL DE RETIRADA.
3.1 A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva
necessidades, iniciando seu fornecimento à contar do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do
Termo Contratual, e somente serão retirados mediante a autorização (requisição) a ser emitida pela Câmara
Municipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
3.2 O(s) objetos(s) será(ão) retirado(s) através de abastecimentos regulares a serem efetuados junto a
bomba da CONTRATADA, a qual deverá estar instalada junto a Sede do Município de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paraná.
3.3 O prazo de retirada does) objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, § 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 sessãopública, dirigida por 01 (um) Pregoeiro, a ser
realizada no dia 17 de abril de 2019 às 09hOOmin, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de
Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no endereço acima mencionado, de acordo com a
legislaçãoexplicita no preâmbulo deste Edital.

5 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.
5.1 Poderão participar deste Pregão às interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto à documentação, constante deste Edital e seusAnexos.
5.2 Não poderão participar da presente licitação as interessadas que se encontrarem em processo de
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo suspensão
temporária de participar em licitação, declaradas inidôneas, impedidas de licitar ou contratar com o Poder
Públicoe/ou inadimplentes com o Tesouro Nacional,Estadual,Municipal, FGTSou INSS.
5.3 Poderão participar da presente licitação as interessadas que estiverem cadastradas ou não em
qualquer órgão público onde constem regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica, ou as
interessadasque apresentarem no envelope de habilitação todos os documentos exigidos para a habilitação.
5.4 Somente poderão participar da presente licitação, empresasque possuamestabelecimento comercial
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com bomba instalada na sede do Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná, devendo a proponente
indicar em sua proposta de preçoso local de fornecimento does)objetoCs).

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 2° (segundo) dia útil que anteceder à data de
realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do
certame.
6.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisãoa ela pertinente.
6.4 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.

7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
7.1 cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro 01 (um) conjunto de documentos composto por 03
(três) elementos:
a) 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 O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJda licitante, o número e o objeto da licitação e o título do conteúdo, na
forma abaixo.

ENVELOPE N0 1 - PROPOSTA DE PRECOS
CAMARAMUNICIPAL DEVEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR.
PREGÃO PRESENCIAL NO00l/2019/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.

ENVELOPE N0 2 - DOCUMENTOS DE HABILITACÃO
CAMARAMUNICIPAL DEVEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR.
PREGÃO PRESENCIAL N° 00l/2019/CMVQI
LICITANTE:
CNPJ/MF:

7.5 Os documentos necessanos à participação na presente licitação poderão ser apresentados
observando-seum dos seguintes requisitos:
a) por cópia com o original; _.' ,.
b) por cópia com autenticação procedida por tabeliao, pelo Pre9oelro ou por Servidor Publico da
CâmaraMunicipalde Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná: .'
c) pela juntada da publicaçãooriginal em órgão da imprensa oficial onde tenham Sidopublicados.
7.6 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos
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referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial
do Brasil.
7.7 O CNPJindicado nos documentos da Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo
estabelecimento da empresa que efetivamente vai executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da presente
licitação.
7.8 Nãoserão aceitos documentos apresentadospor meio de cópias em fac-símile.

8 DA PROPOSTA DE PREÇOS(ENVELOPE N° 1).
8.1 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a Proposta de Preços da licitante, que deverá
atender aos seguintes requisitos:
a) Ser apresentada em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressõestécnicas de uso
corrente, através do formulário, modelo constante do ANEXO II deste Edital, ou em formulário próprio
contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas pelo 10 (primeiro), devendo suas folhas ser
rubricadas e a última assinada por quem de direito, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas;
b) Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJdo estabelecimento da
empresa que efetivamente irá executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da licitação, endereço completo,
telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail);
c) Conter o número do item, quantidade, tipo (caixa, unidade, metro, litro, mI, etc...), 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 does) objeto(s) proposto(s), caso não seja possível informar a marca does)
objeto(s) proposto(s), obrigatoriamente deverá ser informado à procedênCia desde que devidamente
justificada:
e) Casoa proponente não informe a marca e/ou a procedência does) 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(s) valor(es) unitário(s) proposto(s), bem como o valor global da proposta:
g) Somente serão aceitas propostas com valores unitários/totais/globais com 02 (dois) algarismos
(casa) após 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 o local de fornecimento does)objeto(s);
j) Constar a forma de retirada does)objeto(s), nos termos do item 3;
k) Constar a forma de pagamento, nos termos do item 21;
I) Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a
contar da data de apresentação da proposta, sendo que se não houver indicação de prazo será considerado
como talo prazo de 60 (sessenta) dias correntes.
8.2 Ocorrendodiscrepância entre os preços unitários, totais e globais, prevalecerãoos unitários.
8.3 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidadeda licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegaçãode erro, omissãoou qualquer outro pretexto.
8.4 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigênciasdo ato convocatório.
8.5 A proposta deverá limitar-se ao(s) objeto(s) desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
8.6 É permitido às licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os itens, objetos do
presente Edital.
8.7 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no ANEXO I, sob
pena de desclassificaçãoda proposta no Item em que for detectada essa inconformidade.
8.8 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissãoa todas as condiçõesestipuladas neste Edital e seusAnexos, sem prejuízo da estrita observância
das normas contidas na legislaçãomencionada no preâmbulo deste Edital.
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8.9 Caso a Licitante se enquadre na condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), deverá ser apresentada juntamente com a proposta de 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.
8.9.1 A Declaração especificada no subitem 8.9, ainda que apresentada de forma irregular ou em
desconformidade com o exigido na presente licitação, não será motivo de inabilitação da empresa licitante
respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a ser exercido.
8.10 Verificado e confirmado ser o licitante titular do menor lance empresa de médio ou grande porte, e
existir microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha sido classificada com valor de lance até 5%
(cinco por cento) acima do menor lance, será aberta a oportunidade para que a microempresa ou empresa
de pequeno porte melhor classificada formule lance melhor e, no caso de recusa ou impossibilidade,
proceder-se-á de igual forma com as demais microempresas ou empresas de pequeno porte classificadas
sucessivamente.
8.11 Em caso de ocorrência de partiCipaçãode licitante que tenha a condição de microempresa ou de
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nO123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nO
147, de 07/08/2014, serão adotados os seguintes procedimentos:
8.12 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresase
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresase 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 A HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social e
a última alteração em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedadescomerciais e, no caso de
sociedadespor ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou inscriçãodo ato
constitutivo, no caso de sociedadescivis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou decreto de
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o
exigir;
b) O Microempreendedor Individual (MEl) deverá comprovar sua condição mediante a apresentaçãodo
Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (MEl), que poderá ser obtido no endereço:
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado. juntamente com o certificado deverá ser apresentado
cópia do RGe CPF;
c) Provade Inscrição e Situaçãojunto ao CadastroNacionalde PessoaJurídica - CNPJ;
d) Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da sede da proponente, em plena
validade;
e) Licença Sanitária (Alvará Sanitário), expedido pelo Órgão da Vigilância Sanitária da sede do
proponente, em plena validade;
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II} QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a} Provade regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),demonstrando a
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
b} Prova de regularidade para com a FazendaMunicipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei, mediante apresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativosa Tributos e de
DívidaAtiva Municipal;
c} Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente,na forma da lei mediante a apresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativosa Tributos e de
DívidaAtiva Estadual;
d} Prova de regularidade para com a FazendaFederal,mediante apresentaçãoda Certidão Negativa de
DébitosRelativosa Tributos Federaise à DívidaAtiva da Uniãoe Provade Regularidaderelativa à Seguridade
Social- INSS,demonstrandosituacão regular no cumprimentodos encargossociaisinstituídospor lei;
d.ll Emvirtude da Instrucão Normativa da ReceitaFederaldo 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 VIl-A da Consolidaçãodas Leisdo Trabalho, aprovadapelo Decreto
Lei nO5.452, de 01/05/1943. (Inciso incluídopela Lei nO12.440/2011),www.tst.gov.br.

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

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

9.3 Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência, na data de realizaçãodo pregão, na
hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, os mesmosdeverão ter sido emitidos
há menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas, com exceção dos
documentos solicitados no Item 9.2, Inciso I, Letra "a" e "b", ficando, a critério do Pregoeiro e Equipe
solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A
aceitação das certidões, quando emitidas través da internet, ficam condicionadas à verificação de sua
validade e dispensama autenticação.
9.4 Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e
respectivamente referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns
documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora e/ou
fornecedora does) objeto(s) seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados
em nome de ambas, simultaneamente.
9.5 O Pregoeiro poderá desclassificara proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo,
no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus
sócios, nos termos do Artigo 43, § 5°, da Lei Federal nO8.666/93.
9.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderáao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração, para regularizaçãoda documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissãode eventuais certidões 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.
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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, inclusivecom 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 preçose praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome da licitante.
10.5 No caso de representacão por sócio ou diretor da empresa, deverão ser apresentados documentos
que comprovem a capaCidadede 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 partiCipaçãoà 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 Declaracão de
Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e, em envelopes distintos, devidamente fechados, a
Proposta de Precos e os Documentos de Habilitação, registrando em ata a presençados participantes.
11.2 A licitante que não apresentar a declaração referida no item anterior estará impedida de prosseguir
no certame.
11.3 Após recebidos os documentos pelo Pregoeiro e dado início à abertura dos envelopes, não mais
serão admitidas novas licitantes no certame.
11.4 Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, que serão conferidas
quanto à sua conformidade e, em seguida, rubricadas pelo Pregoeiroe pela Equipede Apoio.
11.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

12 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 MENORPRECOUNITÁRIO
PORITEM.
12.2 A primeira etapa, denominada Classificação de Preços, compreenderá a ordenação das propostas
das licitantes, classificação das propostas por valor. As propostas classificadas poderão formular lances
verbais seguindo a sua ordem de classificação, recebimento dos lances verbais, classificação final das
propostase exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificadaquanto ao objeto e valor.
12.3 A segunda etapa, denominada Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e
Adjudicação, compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope
"Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento
das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por meio de consulta "on-line", se

~/
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necessário. A etapa se conclui com a declaração da licitante vencedora e a adjudicação do objeto em
disputa.

13 DA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS.
13.1 Serãoabertos os envelopes"Proposta de Preços" de todas as licitantes.
13.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram proposta de preços
para execuçãoe/ou fornecimento does)objeto(s) da presente licitação e os respectivosvalores ofertados.
13.3 O Pregoeirofará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes.
13.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas licitantes que tenham
apresentado propostas em valores sucessivose superiores em até 10% (dez por cento). relativamente à de
menor preço. para que seus autores participem dos lancesverbais. No cálculo do limite previsto neste item.
o valor da proposta válida de menor preço. será desprezadoos algarismosa partir da terceira casa decimal.
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 lancesverbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas,
exclusivamente pelo critério de menor preço.
13.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão
da licitante das rodadas posteriores de oferta de lancesverbais, ficando sua última proposta registrada para
classificação,no final da etapa competitiva.
13.10 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
aceitabilidade da primeira classificada,quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
13.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital.
13.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances
verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessãodo Pregão.
13.14 Nas situações previstas nos itens 13.11 e 13.12 o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o
representante credenciado para que seja obtido preço melhor.
13.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidadesconstantes do item 24.1, deste Edital.
13.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço, execução e/ou fornecimento does) objeto(s)
condicionado a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, inclusive
financiamentos subsidiadosou a fundo perdido.
13.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica,prevalecerãoas da proposta.

14 DA ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E ADJUDICAÇÃO.
14.1 Cumpridos os procedimentos previstos na Etapa de Classificaçãode Preços, e sendo aceitável a
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos
"Documentos de Habilitação" desta licitante.
14.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na
presente licitação, ou os apresentarem em desacordocom o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.
14.3 Constatadoo atendimento pleno às exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora
e, não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudlcar-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
ordemde~::o, e assimsucessivamente,até a apuraçãode uma propostaque atendaao Edital,
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sendo a respectiva licitante declarada vencedora e, à ela adjudicado o(s) objeto(s) do certame pelo
Pregoeiro, caso não haja a interposição de recurso.
14.5 Da sessãodo Pregãoserá lavrada ata circunstanciada,que mencionará as licitantes credenciadas,as
propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da
documentaçãoexigida para habilitação e os eventuais recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada,
ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos representantes credenciados das licitantes presentes à
sessão.
14.6 Os envelopes contendo a proposta de preços e 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 vencedoradeverá apresentar. no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
após o término do preqão. sua proposta adequada ao lance vencedor. discriminando o(s)
valor(es) unitário(s). totalCis)e qlobalCis)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-lhes asseguradavista imediata dos autos.
15.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer importará na preclusão do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiroà licitante vencedora.
15.3 O acolhimento de recurso importará a invalidaçãoapenasdos atos insuscetíveisde aproveitamento.
15.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
Divisãode Licitaçõesda CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
15.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação e determinará a contratação com a adjudicatária.
15.6 Dos atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei Federal nO
8.666/93, caberá:
I) Recurso, dirigido a autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, interposto no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolado no endereço referido no preâmbulo deste
Edital, nos casosde:
a) Anulaçãoou revogação da licitação;
b) Rescisãodo Contrato, a que se refere o Inciso I do Artigo 79° da Lei Federal nO8.666/93;
c) Aplicaçãodas penasde advertência ou multa.
II) Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o(s)
objeto(s) da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
15.7 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo
devidamente informados àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 05 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4° do Artigo 109 da Lei
Federal nO8.666/93).
15.8 Os recursos, 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
injustificadamen em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
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conforme for o caso, será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de
classificaçãonas mesmascondiçõesda 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 fizerCem)necessáriaCs)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 31/12/2019, iniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

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

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

19 DO REAJUSTE.
19.1 Durante a vigência do presente contrato não haverá qualquer reajuste, salvo quando para
restabelecer a equação econômico-financeira prevista no Art. 65, Inciso II, Alínea "d", da Lei Federal nO
8666/93.

20 DA 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 empenhadas e pagasatravés da seguinte DotaçãoOrçamentária:

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

21 DO RECEBIMENTO DO(S) OBJETO(S) E DO PAGAMENTO.
21.1 O recebimento do(s) 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
mencionadoem edital e, constantes no ANEXO I deste instrumento.
21.4 O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até o OS (cinco) dias úteis, após decorrido o mês de
fornecimento e de acordo com as quantidades retiradas no período, a ser(em) efetuado(s) através de
depósito bancário em conta corrente em nome do CONTRATADA, mediante o fornecimento e a
apresentacão correta da(s) Nota(s) Fiscal(is), em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUACU, CNP1/MF nO 01.545.843/0001-36, bem como da comprovação de que a
empresa está regular perante o FGTS,INSSe Tributos Municipais,apresentando as respectivasCertidões de
Regularidadejunto com a referida Nota Fiscal.
21.5 O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade do(s) objeto(s)
fornecido(s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidadesdetectadas quando ao seu fornecimento.
21.6 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJapresentado nos documentos de habilitação, na proposta de preços, não se admitindo

/~~
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notas fiscais emitidas com outros CNPJs,mesmo aquelesde filiais ou da matriz.

22 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.
22.1 Sãoobrigaçõesda CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais a efetiva
entrega does)objeto(s) desta licitação;
b) Efetuar a transição does) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sançõesregulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestaras informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
22.2 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 fiscalizaçãoserá exercida no interesseda CâmaraMunicipal de Vereadores e não exclui nem reduz
a responsabilidadeda CONTRATADA, inclusive perante 3° (terceiros), por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorrência, não implica corresponsabilidadedo PoderPúblicoou de seus agentes e prepostos.
23.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o(s) objeto(s) entregue(s) que não esteja(m) em
conformidade com os termos deste edital.
23.4 Quaisquerexigências da fiscalização inerentes ao(s) objeto(s) do contrato, deverão ser prontamente
atendidas pelaCONTRATADA.

24 DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS.
24.1 Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita
às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:
I) Advertência;
II) Multas, por meio de Documento de Arrecadação Municipal, a ser preenchido de acordo com
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 "ali acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a dito
termo, conforme o caso, no prazo e condiçõesestabelecidas;
d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito,
vício do item rejeitado, caracterizando-sea recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que
se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito.
III) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a licitante
que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentaçãoexigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçãodo contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
24.2 No processode aplicação de penalidades,é asseguradoo direito ao contraditório e à ampla defesa.

-~/
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24.3 Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento
a que a CONTRATADA fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o
valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito na dívida ativa do município, e cobrado na forma
da Lei.
24.4 As sanções previstas nos incisos I e III do item 24.1 poderão ser aplicadas juntamente com as
multas do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.

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

Quedasdo Iguaçu, 28 de março de 2019.

APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro
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ANEXOI

TERMODEREFERÊNCIA

REF.: PREGÃOPRESENCIALNO001/2019/CMVQI

1 - INTRODUÇÃO EBASELEGAL

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 - NECESSIDADESEJUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

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

3 - ESPECIFICAÇÕESDOSOBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde Gasolina Comum, para abastecimento junto a
bomba, de Filtros de ar, Filtros de Óleo e Palhetas Limpador de Para-brisa, todos para uso dos veículos
pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, devendo os
mesmos serem fornecidos em conformidade com as especificaçõesconstantes no presente termo e demais
condiçõesconstantes no PREGÃOPRESENCIALN° 001/2019/CMVQI e seus anexos, sendo:

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

Máximo
nO Unitário R$

Total por
Item

1 35.000 Litros GasolinaComum 4,63 162.05000

2 12 Und Filtro de ar 38,00 456,00

3 12 Und Filtro de Oleo 2700 32400

4 40 Litros Oleo Lubrificante 2600 1.040,00
Kit 3 palhetas limpador para-brisa

5 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Ford FiestaSedan 65,00 130,00
2010/2011
Kit 3 palhetas limpador para-brisa

6 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Ford FiestaSedan 95,00 190,00
2014
Kit 3 palhetas limpador para-brisa

7 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Cobalt 2017 64,00 128,00

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

3.3. VALOR MÁXIMO GLOBAL DE GASTOS ESTIMADO COM O PRESENTE PREGÃO: R$
164.318,00 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e dezoito reais).
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Nota: Os preços de reFerência representam os menores valores praticados por Fornecedores
e/ou prestadores de serviços, de acordo com pesquisa realizada.

Quedasdo Iguaçu, 28 de março de 2019.

4v~~/~S:U
A)"ARECíDOPE~'~SANTOS

Pregoeiro



MODELO P/APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NO00l/2019/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: CNPJ/MF:

Endereço:

Nome para Contato: Telefone:

Fax: E-mail:

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

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

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL N0 00l/2019/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

Item
Marca e/ou Valor Valor

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

1 35.000 Litros GasolinaComum
2 12 Und Filtro de ar
3 12 Und Filtro de Oleo
4 40 Litros Oleo Lubrificante

Kit 3 palhetas limpador para-brisa
5 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Ford

FiestaSedan2010/2011
Kit 3 palhetas limpador para-brisa

6 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Ford
FiestaSedan2014
Kit 3 palhetas limpador para-brisa

7 2 Und
dianteiro/traseiro, para veículo Cobalt
2017

IValor Global da Proposta R$

Informações Complementares:

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

-s:r



- -------

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

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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃOPRESENCIAL NO00l/2019/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.

. , de de 2019.

Nome:
RG:
cargo:
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ANEXO III

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00l/2019/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 N0 00l/2019/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

( ) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

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

Segue, ainda, em anexo, documentação comprobatória da condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte de acordo com o item 8.9 do edital.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

...................................... , de de 2019.

Nome:
RG:
Cargo:

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDrnVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00l/2019/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, Estadualou Municipal.

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

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

...................................... , de de 2019.

Nome:
RG:
cargo:
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00l/2019/CMVQI

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

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

................. , na cidade de , Estado , declara(o), sob
as penas da Lei, e para os fins previstos no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal nO8.666/93, que cumpre(o) o
disposto no Inciso XXXIII do Artigo 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 2019.

Nome:
RG:
cargo:
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ANEXOVI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00l/2019/CMVQI

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

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

................. , na cidade de , Estado , declara(o), para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 00l/2019/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 2019.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO..... /2019/CMVQI Pregão Presencial nO001/2019/CMVQI de 28/03/2019.

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 Eleandro da Silva, brasileiro, casado, portador da Cédula
de Identidade sob Rg. nO 7.583.384-9/SSP-PRe do CPF/MF sob nO 035.935.279-01,
residente e domiciliado sito a Rua Marapuama, 593, Cep: 85.460-000, Bairro Jardim
Floresta, Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,e

CONTRATADA: , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
.............................. , com sede na , Cep: , Município de ,
Estado , neste ato devidamente representada por seu representante legal,
................... , portador da Cédulade Identidade sob Rg nO e
do CPF/MF sob nO , residente e domiciliado na ,
............ , Cep: , Município de , Estado , estando as
partes sujeitas às normas da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações subsequentes,
ajustam o presente Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nO00l/2019/CMVQI, mediante as seguintes cláusulase condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBlETO.

o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a
efetiva necessidadesde Gasolina Comum, para abastecimento junto a bomba, de Filtros de ar, Filtros de
Óleo e Palhetas Limpador de Para-brisa, todos para uso dos veículos pertencentes a Câmara Municipal de
Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as condições contidas na
proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I é demais documentos e
condiçõesconstantes e licitadas través do Pregão Presencial nO00l/2019/CMVQI, sendo:

Item
Marca e/ou Valor Valor

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

1 35.000 Litros GasolinaComum
2 12 Und Filtro de ar
3 12 Und Filtro de Oleo
4 40 Litros Oleo Lubrificante

Kit 3 palhetas limpador para-brisa
5 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Ford

FiestaSedan2010/2011
Kit 3 palhetas limpador para-brisa

6 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Ford
FiestaSedan2014
Kit 3 palhetas limpador para-brisa

7 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Cobalt
2017
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Parágrafo Único - As quantidades constantes na presente Cláusula,são estimativas, não sendo obrigada a
CONTRATANTE à efetuar a aquisição (retirada) total dos mesmos.

CLÁUSULA SEGUNDA.

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO 001/2019/CMVQI,
juntamente com seus anexos, documentação e a proposta apresentada pela CONTRATADA.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇOE REAJUSTE.

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância global de R$ ( ), pelo
fornecimento does) objeto(s) ora contratado(s), conforme estabelecido na Cláusula Primeira, licitado de
acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

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

Parágrafo Segundo - Durante a vigência do presente contrato não haverá qualquer reajuste, salvo quando
para restabelecera equação econômico-financeira prevista no Art. 65, Inciso II, Alínea"d", da Lei Federal nO
8666/93.

cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

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

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

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

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36
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CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

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

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

cLÁUSULA SEXTA - DA FORMA E LOCAL DE RETIRADA.

A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades,
iniciando seu fornecimento à contar do 10 (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual,
e somente serão retirados mediante a autorização (requisição) para abastecimento a ser emitida pela
CâmaraMunicipal de Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

Parágrafo Primeiro - O(s) objetos(s) do item 01 será(ão) retirado(s) através de abastecimentos
regulares a serem efetuados junto a bomba da CONTRATADA, localizada na , Município de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, local este onde será verificada a qualidade, marca e demais
especificaçõesdoes) objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal de Vereadores, o direito de
recusaro(s) objeto(s) em desacordo com o pedido.

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

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

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

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

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

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

solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nO 001/2019/CMVQI e no presente
Contrato;

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

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

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



cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA sujeitar-se-é, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da Lei
Federal nO8.666/93 e responsabilidadescivil e criminal:
a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de
entrega, ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condição do contrato, não especificada na alínea "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 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.

o presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados nos Arts. 77 e 78, da
Lei Federal nO8.666/93.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

o presente instrumento contratual rege-se pelas disposiçõesexpressas na Lei Federal nO8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei nO8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no 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.
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o presente termo contratual terá vigência até 31/12/2019, iniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

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

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E DO FORO.

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

Quedasdo Iguaçu, de de 2019.

ELEANDRO DA SILVA
Presidente
Contratante

Representante Legal
Contratada

Testemunhas:
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ANEXO VIII

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

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

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NO001/2019/CMVQI DE 28/03/2019 .

PROPONENTE:
CNPl/CPF/MF:
ENDEREÇO:
E-MAIL:
TELEFONE/FAX:
CIDADE/ESTADO:

Declaro(amos)que obtivemos através de solicitação à Divisãode Licitações,cópia na integra do instrumento
convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019/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 2019.

Nomee Assinatura

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

Senhor Licitante:

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



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NOVERSO

4110298048-2

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a fiNai)

(completo sem abreviaturas)

JOÃO CHl'1IEL
NACIONALIDADE ESTADOCIVIL

BRASILEIRA Ca.5é:.dolRAÍ

SEXO REGIME DE BENS (se casado)

Comunhão parcialMt8JFO

SSP

F!LHO OE (pai)

Li\DISL..z\OCHl'1IEL PILL.AHECK CHl'1IEL

200.230.069-00
CPF (número)IDENTIDADEnúmeroNASCIDO EM (data de nascimento)

138654331-05-1956
EMANCIPADOPOR (forma de emancfpaçâo - somente no caso de menor)

(LOGRADOURO- rua, 8'11,etc.)

BAIRRO' DISTRITO CE?

CENTHO 85460-000

PRDO IGUAÇU

aclara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui ótRroregistr:c
de empresário e requer à Junta Comercial do PARANÁ: .

CÓDIGO DO EVENTO DO EVENTO

DADOS

CHl'1IEL

BAIRRO I DISTRITO CEP

CENTHO 85460-00
CORREIO ELETRÓNICO(E-MAIL)

DO IGUAÇU
(porextenso)

VINTE E DOIS l'1IL,SEISSENTOS E QUATOHSE HEAIS .

~050-4/00

VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LOJAS DE CONVÊNIENCIA
SEHVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO

TRA"SFER~"CIA OE SEDE ouDE FILIAL OE OUTRAUF

_. ~__.;._-_- _~_. __ _:'_ _ __l

---- ---------------.-----,
JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CERTIFICOo REGISTROEM: 22/ o 7/2 o o 4
SOBNÚIViERO:20042631416 mrKl4.
Protocolo: 04/2623141-6 , ~

Empresa:41 1 0298048 -------

~

MARIATHEREZALOPESSALOMAO
SECRETARIAGERAL
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Quedas do Iguaç
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00l/2019/CMVQI

GELMARJOAOCHMIEL,inscrita no CNPJ/MFsob nO79.717.716/0001-64, sediada na AVENIDAPINHEIRAIS
nO 663, Bairro CENTRO,na cidade de QUEDASDO IGUAÇU,Estado PARANÁ,declara(o), para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 00l/2019/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.

Quedasdo Iguaçu, 05 de Abril de 2019.

Nome: _.G..I;I,.._MAfLL _
RG: __t~~º,~J..1________________ _ _
Cargo: _~º_qº_AQMINJ_S:r8A R _

] -,
79.717.716/0001 ..64

GEL ~i. JOÃO
Ch 1EL

AV PINHE!P:;:S 663 CENTRO
85460-000 QLEDASDOIGUAÇUPR 'I

II
""'"'



PROPONENTE: Gelmar João Chmiel
INSCRIçÃO: 4250097889
CNPJ: 79.717.716/0001-64
E-MAIL: postoschmiel@outlook.com
FONE: (46) 3532-1166 (Gilliard)
ENDEREÇO: Av. Pinheirais 663, Centro, Quedas do Iguaçu- PR
CEP: 85460-000

Informações complementares:

Local de Fornecimento do (s) objeto (s): Posto Chmiel
Av: Pinheirais 663, Centro, Quedas do Iguaçu-Pr.

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

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 PREGAO PRESENCIAL N° 001/2019/CMVQI e
concordando com todas as especificações contidas no mesmo.

r CNPJ '
78.518.420/0001-51
AUTO POSTO CHMIEL

LIDA.
PR473·KM42L811.460-000- Quedas do Iguaçu - PR.I

Quedas do Iguaçu, 15 de abril de 2019.



PROPONENTE: Gelmar João Chmiel
INSCRIçÃO: 4250097889
CNPJ: 79.717.716/0001-64
E-MAIL: postoschmiel(a)outlook.com
FONE: (46) 3532-1166 (Gilliard)
ENDEREÇO: Av. Pinheirais 663, Centro, Quedas do Iguaçu- PR
CEP: 85460-000

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

R$ Item
1 35.000 Litros Gasolina Comum 4,63 162.050,00

2 12 Und Filtro de ar 38,00 456,00

3 12 Und Filtro de óleo 27,00 324,00

4 40 Litros Oleo Lubrificante 26,00 1.040,00

5 2 Und Kit 3 palhetas limpador para-brisa 65,00 130,00
dianteiro/ traseiro, para veiculo
Ford Fiesta Sedan 2010/2011

6 2 Und Kit 3 palhetas limpador para-brisa 95,00 190,00
dianteiro/ traseiro, para veiculo
Ford Fiesta Sedan 2014

7 2 Und Kit 3 palhetas limpador para-brisa 64,00 128,00
dianteiro/traseiro, para veiculo Cobalt
2017

PROPOSTA DE PREÇOS

Valor Global da Proposta R$ 164.318,00(Cento e sessenta e quatro mil trezentos e
dezoito reais .



DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO 00l/2019/CMVQI

GELMARJOAOCHMIEL,inscrita no CNPJ/MFsob nO79.717.716/0001-64, sediada na AVENIDAPINHEIRAIS
nO 663, Bairro CENTRO,na cidade de QUEDASDO IGUAÇU,Estado PARANÁ,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.

Quedasdo Iguaçu, 05 de Abril de 2019.

r ,
79.717,71610001 ..64

GEL!\(,~JRJOÃO
CHMIEL

.4V PINHEIP.C\IS. 663 CENTRO
85460-000 QUEDASDOIGUAÇtJ PR I

,J



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA UCITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00l/2019/CMVQI

GELMARJOAOCHMIEL,inscrita no CNPJ/MFsob nO79.717.716/0001-64, sediada na
AVENIDAPINHEIRAIS nO 663, Bairro CENTRO,na cidade de QUEDASDO IGUAÇU,
Estado PARANÁ,declara(o), sob as penasda Lei, que não está(ou) impedida de participar
de licitaçãoem qualquer órgão ou entidade da Administração Pública,direta ou indireta,
Federal, Estadualou Municipal.

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

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

Quedasdo Iguaçu, 05 de Abril de 2019.

Nome: _~~~M~R)9. _
RG: _l.}69S~1________________ _ _
cargo: __Sºgº_~RMlmSIAA K _

r ,
79.717.71610001-64

GEL~r F-2.JOÃO
CHc tEl

AV PINHl!R.~iS 663 CENTRO
S546O-DOO QUEDASDOIGUAÇtI PR ,J

........ -



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

LOGRADOURO
AV PINHEIRAIS

I NÚMERO
663

I COMPLEMENTO
CENTRO

NÚMERO DE INSCRiÇÃO
79.717.716/0001-64
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADE ABERTURA
CADASTRAL 04/11/1986

I NOME EMPRESARIAL
GELMAR JOAO CHMIEL

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
POSTO CHMIEL

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

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURíDICA
213-5 - Empresário (Individual)

CEP
85.460-000

I BAIRRO/DISTRITO
SEDE IMUNICíPIO

QUEDAS DO IGUACU

ENDEREÇO ELETRÓNICO I TELEFONE

ENTE FEDERATIVORESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATlVA

DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL I DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 05/04/2019 às 09:50:49 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



17/04/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
~-~~-~~-_.~----~~-~--_._-----_._--_._----------~-----

Contribuinte,

Confira os dados de Identificaçãoda PessoaJuridica e, se houver qualquerdivergência, providenciejunto à
RFB a sua atualizaçãocadastral.

A informaçãosobre o porte que consta neste comprovanteé a declaradapelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL

CADASTRONACIONAL DA PESSOAJURIDICA

I NÚMERO
663

I COMPLEMENTO
CENTRO

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DESITUAÇÃO DATADEABERTURA
CADASTRAL 04/11/1986

TíTULODOESTABELECIMENTO(NOMEDE FANTASIA)
POSTO CHMIEL

COOIGOEDESCRiÇÃODAATIVIDADEECONÓMICAPRINCIPAL
47.31-8-00 - Comércio varejista de combustiveis para veículos automotores

CÓDIGOEDESCRIÇAODASATlVIDADESECONÓMICASSECUNDÁRIAS
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

I LOGRADOURO
AV PINHEIRAIS

CÓDIGOEDESCRIÇÂODANATUREZAJURíDICA
213-5 - Empresário (Individual)

I TELEFONE

iuFI
~

I ENDEREÇOELETRÓNICO

I BAIRRO/DISTRITO
SEDE IMUNICiplO

~UEDAS DO IGUACUI CEP~5.460-O00

I ;!!.~~FEDERATIVORESPONSÁVEl (EFR)

IMOTIVODESITUAÇAOCADASTRAL

DATADASITUAÇÃOCADASTRAL
24/09/2005I SITUAÇÃOCADASTRAL

ATIVA

I~ SITUAÇÃOESPECIAL

Aprovado pela InstruçãoNormativaRFB na 1.634,de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 17/04/2019às 09:30:35 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta aSA 1Capital Social .-- _ .... _ .._-_ ..._-,._-

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cliguc ag!!i.
Atualize sua pjgina

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



CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79717716/0001-64
Razão Social: GELMAR JOAO CHMIEL
Nome Fantasia: POSTO AVENIDA
Endereço: AV PINHEIRAIS 1508/ CENTRO / QUEDAS DO IGUACU / PR /85460-

000

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

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

Validade: 01/04/2019 a 30/04/2019

Certificação Número: 2019040102270664291470

Informação obtida em 05/04/2019, às 09:51:27.

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



17/~019 1

Ajuda

SERViÇOS AO CIDADÃO

.It ACESSE SUA CONTA .,

_~_ ...L MAr. DO SI1I SEGlIUN(Á
---- NaV§!gue_PelaCAIXA

o

-+ome I SERVIÇOS AO CIDADÃO I FGTS empresa I Consulta
Regu1andade do Empregador I S~tu2ção de Regu!aridade do Empregador
I Históricodo Empregador

:: Histórico do Empregador

o Histórico do Empregador apresenta os registras dos CRF concedidos
nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do
Empregador.

Inscrição: 79717716/0001-64
Razão Social: GELMARJOAOCHMIEL
Nome Fantasia: POSTOAVENIDA

01/04/2019

13/03/2019

22/02/2019

03/02/2019

15/01/2019

27/12/2018

08/12/2018

19/11/2018

30/10/2018

11/10/2018

22/09/2018

03/09/2018

14/08/2018

26/07/2018

07/07/2018

18/06/2018

30/05/2018

11/05/2018

22/04/2018

03/04/2018

15/03/2018

24/02/2018

05/02/2018

17/01/2018

29/12/2017

10/12/2017

21/11/2017

02/11/2017

14/10/2017

25/09/2017

06/09/2017

18/08/2017

30/07/2017

11/07/2017

22/06/2017

03/06/2017

15/05/2017

26/04/2017

01/04/2019 a 30/04/2019 2019040102270664291470

13/03/2019 a 11/04/20192019031303371150553930

22/02/2019 a 23/03/2019 2019022203013365067844

03/02/2019 a 04/03/2019 2019020302250177093094

15/01/2019 a 13/02/2019 2019011503291262015699

27/12/2018 a 25/01/2019 2018122703542684012235

08/12/2018 a 06/01/2019 2018120804341782047540

19/11/2018 a 18/12/20182018111915174260238164

30/10/2018 a 28/11/2018 2018103014372372125088

11/10/2018 a 09/11/2018 2018101108302061379031

22/09/2018 a 21/10/2018 2018092206433830378470

03/09/2018 a 02/10/2018 2018090305575383547280

14/08/2018 a 12/09/20182018081406115228825370

26/07/2018 a 24/08/2018 2018072607003203888509

07/07/2018 a 05/08/2018 2018070706533552635840

18/06/2018 a 17/07/2018 2018061805354940567247

30/05/2018 a 28/06/2018 2018053006440092527874

11/05/2018 a 09/06/2018 2018051107075639907562

22/04/2018 a 21/05/2018 2018042206304436149719

03/04/2018 a 02/05/2018 2018040306260538268418

15/03/2018 a 13/04/2018 2018031507173629954917

24/02/2018 a 25/03/2018 2018022407560541263502

05/02/2018 a 06/03/2018 2018020517151700990401

17/01/2018 a 15/02/20182018011709244911556262

29/12/2017 a 27/01/2018 2017122908582006633842

10/12/2017 a 08/01/2018 2017121008530846598998

21/11/2017 a 20/12/2017 2017112104220021203975

02/11/2017 a 01/12/2017 2017110203522857723424

14/10/2017 a 12/11/2017 2017101406192465367707

25/09/2017 a 24/10/2017 2017092503254586074222

06/09/2017 a 05/10/2017 2017090603530168742661

18/08/2017 a 16/09/2017 2017081804293190105124

30/07/2017 a 28/08/2017 2017073003304711848179

11/07/2017 a 09/08/2017 2017071104414799162470

22/06/2017 a 21/07/2017 2017062203511561381090

03/06/2017 a 02/07/2017 2017060304053815495952

15/05/2017 a 13/06/2017 2017051502274945854807

26/04/2017 a 25/05/2017 2017042602571528460822

Resultado da consulta em 17/04/2019 às 09:31:59

Dúvidas mais Freqüentes

o uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido
de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

httPs:llconsulta-crf.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSHistoricoStatusRegul.asp
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MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

-CERTIDAO NEGATIVA 1713/2019
FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS

IMPORTANTE: POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERíODO COMPREENDIDO NESTA
CERTIDÃO.

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

VALIDADE: 04/07/2019 CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHJ2QEM2244M3UQ2

REQUERENTE: GELMAR JOAO CHMIEL PROTOCOLO:

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA 1 LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: GELMAR JOAO CHMIEL

INSCRIÇAO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇAO ESTADUAL ALVARA

5002 79.717.716/0001-64 057
ENDEREÇO

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

Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos
automotores, Comércio varejista de lubrificantes

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 05/04/2019.
Qualquer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.quedasdoiguacu.pr.gov.br



17/04/2019 Confirmação de autenticidade da certidão

do Banco de Dados: em tempo real
Versão do Sistema: 500.205!:li

Desenvolvido por Equiplano Sistemas

Confirmação de autenticidade da certidão
Dados da certidão

Número da certidão / exercício: 1713 2019

Código de autenticação: 9ZTMHJ2QEM2244M3UQ2
Com base nos dados informados o(a) Municipio de Quedas do Iguaçu, confirma a autenticidade da certidão. Emitida para
o(a) contribuinte GELMAR JOAO CHMIEL inscrição municipal 5002. Solicitada por GELMAR JOAO CHMIEL,
em 05/04/2019 às 09:51.
Tipo de Certidão: NEGATIVA
Validade: 04/07/2019

168.90.38.234:7474/esportal/stmvalidacaocertidao.process.logic
1/1



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 019721234-94

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

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 03/08/2019 - Fornecimento Gratuito

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

Página 1de 1
Emitido via Internet Pública (05/041201909:48:39)
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17/04/2019 Secretaria da Fazenda

• Governo do Estado do Paraná
• Ir nara o conteúdo
• lrnara a navegªção
• Mana do site
• Acessibilidade
• Contraste
• A+
• A
• Transp-arência

Secretaria da
Fazenda

l1m1l1iJ(;J SdOOEt
f~li~ª

I:XFII["\O"" chave: senha:

Confirmação de Certidão

Informações do Documento

Certidão 019721234-94
Tipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática

CNPJ 79.717.716/0001-64
Fornecida para o GELMAR JOAO CHMIEL

Emissão 05/04/2019 09:48:39
Data de Validade 03/08/2019

. Voltar i~

IL'! Secretaria da Fazenda - SEFA

Av. VicenteMachado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR

Localização

C ELE PAA

111
1< )s:llwww.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/confirmacao



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

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

Nome: GELMAR JOAO CHMIEL
CNPJ: 79.717.716/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RF8) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:32:42 do dia 12/04/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/10/2019.
Código de controle da certidão: 28FF.BBB9.E812.976B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Página 1 eis .i.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GELMAR JOAO CHMIEL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 79.717.716/0001-64
Certidão nO: 170478546/2019
Expedição: 05/04/2019, às 09:49:57
Validade: 01/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que GELMAR JOAO CHMIEL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
CNPJ sob o nO 79.717.716/0001-64, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

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

custas, a
decorrentes
Público do



Página 1 de ~

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GELMAR JOAO CHMIEL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 79.717.716/0001-64
Certidão nO: 170478546/2019
Expedição: 05/04/2019, às 09:49:57
Validade: 01/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que GELMAR JOAO CHMIEL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
CNPJ sob o nO 79.717.716/0001-64, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

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

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

otvidas e sugestões: cr:dt@tst.jus.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
DISTRIBUIÇÃO - DISTPROCESSUAL

COMARCA DE QUEDAS DO IGUAÇU
OFÍCIO DISTRIBUIDOR,CONTADOR,PARTIDOR,AVALIADORE DEPOSITÁRIOPÚBLICO

Rua das Palmeiras, nº 1.275 - CEP 85460-000
(46) 3532-1623- Ramal 8002

CERTIDÃO NEGATIVA
FALÊNCIA e CONCORDATA

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

GELMAR jOAO CHMIEL
CNPj:79.717.716/0001-64

Processo encontrados:

NADA A LISTAR

No período compreendido desde 01/01/2007, até a presente data.
Quedas do Iguaçu/PR, 07 de Abril de 2019.
JZ

MARIA APARECIDA ALVISSU
Técnica de Secretaria



16/05/2018 Alvará

MUNIC PIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

ALvARÁ E LICENÇA SANITÁRIA n° 057/1989
oMunicípio de Quedas do Iguaçu, conforme protocolo nOde concede alvará de licença para localização a'

lNome: GELMAR JOAO CHMlEL
lNome fantasis:POSTO AVENIDA .
~NPJ/CPF: 79.717.716/0001-64
lLocalização: AVENIDA PINHEIRAIS, 663 - AUTO POSTO - CENTRO CEP: 85460000 Quedas do Iguaçu - PR
Área utilizada: 550,00
~ontrole/Inscrição Municipal: 5002
IAtividades
~OMERCIO VAREJISTADE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.SERVICOSDELAVAGEME LUBRIFICACAODEVEICULOS. LOJADE
IçONVENIENCIA.- AREAATUALIZADACONF.VISTORJNCORPO DE BOMBEIROS/ 14/1112006
Horário de funcionamento: Comercial
Segunda à Sexta das 08:00 às 18:30
Sábado das 08:00 às 12:00

mitido em
16/05/2018

Válido atê
30/04/2019

~servações
VARÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2018

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

stabelecimento ou transferência de Local.
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte
erá obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.
4 - Atender ao disposto no Dec. nO5296 de 02/12/2004 sobre Acessibilidade, elaborar e implantar o PPRA e PCMSO, conforme

ortaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e art. 116 da Res. Estadual 1333112001.
IMPORTANTE

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo em dia sua ituação perante o
oce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxilios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

I
/

--~~~"-o,o:----,_ <, _~_/

" O l))1zl.o~esAnto 't ria de finanças
'Secfe a . 0412017portam~



~'!- TABELlONATO DE NOTAS E PROTESTOS
~fJ'~;':'> MarcoAurélioGíraldi _Tabelião;~~:;r_~~~~~~~~~~~6)3532.114~

l'ulJliJ!ico a presente fotocópia por conf.erir com original que \
me'tol'apresentado. Dou fé. 1/591794

'II! Quedas do Igu ç ,9/04l2019_ \

~~ .



CERTIDAo SIMPLIFICADA PáAina: 001/ 001
Certificamos que as InformaçOes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e slo vigentes
na data da sua expedlçlo.

Nome Empresarial
GELMAR JOAO CHMIEL

Natureza Jurldlca: EMPRESÁRIO
Número de Identlficaçlo do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)
41 1 0298048-2

CNPJ Data de Arquivamento . Data de Inicio
do Ato de Inscrlçio de Atlvldade

XXXXXXXXXX 02/01/198779.717.716/0001-64
- . ~ ----_ .._._ ..__ .•... _ .__ .- _., _ - .._.,.._--- ----_ _._., - _._ __ .__ .. --'---

Endereço Completo (Logradouro, Nae Complemento, Bairro/Distrito, Munlciplo, UF, CEP)

. AV PINH,ªIRAI~,_66~.:_C_A~A,~~~I~Q,__QUI§I)~!_"-º l~yAÇ~,_!,~,_~!.~-ooO ._._._
Objeto
COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
LOJA DE CONVENIENCIA
SERViÇOS ,?E LAVAG~~ I§ L'yB~~~~CAÇAO.
Capital: R$ 122.614,00 Mlcroempresa ou

Empresa de Pequeno Porte
(Lei na 12312006)

Nlo

(CENTO E VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS)

Último Arquivamento

Data: 22/07/2004 Número: 20042631416
Sltuaçio da Empresa
REGISTRO ATIVO

Ato: ALTERAÇAo

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
Status

-- -.- -- _._---_. __._------ -.----. --._-_.-..---. ----- - ----- - ---C'- _
Nome do Empresário
GELMAR JOAO CHMIEL

Identidade: 1386534,SESPIPR

Estado Civil: Casado
CPF: 200.230.069-00

Regime de Bens: Comunhlo Parcial

19/203319-{)
QUEDAS DO IGUAÇU - PR, 05 de abril de 2019e

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvo!vimento da Produção
Departamento Nacional de do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

SEXO REGIME DE BENS (se casado)

NACIONALIDADE ESTADOCIVIL

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a '"fiaI)

4110298048-2
t (completo sem abreviaturas)

NATURALDE (cidade e sigla do estado)

IRAÍ BRASILEIRA

GELiVlARJOÃO CHMIEL

MIZIFO Comunhão parcial

31-05-1956 1386543 200.230.069-00

F!LHO DE (pai)

LADISLAO CHMIEL PILLAHECK CHMIEL

SSP
(número)

CASA CENTHO 85460-000

NASCIDO EM (data de nascimento) IDENTIDADEnúmero

EMANCIPADOPOR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO- rua, ev, etc.)

HUA EUCALIPTUS
COMPLEMENTO MIRRO IDISTRITO CEP

DESCRIÇ,l\ODO ATO DO EVENTO

QUEDAS DO IGUAÇU

aclara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro reçlstrc '
de empresário e requer à Junta Comercial do PARANÁ: '

DADOS

85460-00

CHMIEL

PINHEIAAIS

(CNAE Fiscal)

CEP

DO IGUAÇU

';050-4/00

DESCRiÇÃO DO OBJETO - -,

COMÉRCIO VAREJISTA DÊ COMBUSTíVEIS E LUBHIFICANTES
LOJAS DE CONVÊNIENCIA
SEHVIÇOS DE LAVAGEM E LUBHIFICAÇÃO

E DOIS MIL, SEISSENTOS E QUATOHSE122.614,00

5522-0/00
.c.v.baões secundárias

DE ssns ou DE FILIAL DE QlJTRAUF

__ - 1

L--- . .. _

I JUNTA COMERCIAL DO PARANA
~ CERTIFICOO REGISTRO EM: 22/ O7/2 OO4
~ SOB NÚMERO: 20042631416 ~

Protocolo: 04/263141-6 /1:, 0 -.~

Empresa:41 1 0298048 2 ll_"------'-------
GELMAR JOAO CHMIEL ' MARIATHEREZA LOPES SALOMAO

SECRETARIAGERAL
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TABELlONATO DE NOTAS E PROTESTOS

Marco Aurélio Giraldi - Tabelião
R: Juazeiro,1530 - Centro - CEP: 85460-000 - Quedas do IguaçulPR - Fone: (46) 3532-1145
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CERTIFICADO DE
POSTO REVENDEDORanp

Razão Social GELMAR JOAO CHMIEL

79.717.716/0001-64CNPJ

Número de Autorização PRlPR0012983

Número Despacho ANP N° 832

Data da Publicação 14/09/2001

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

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

Emitido às 08:48:13 horas do dia 09/0412019 (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: 5A9F.OA07.0779.79C8

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

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor
Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da
ANP:www.anp.gov.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-M F 01.545.843/0001-36

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

85.460-000 QUEDAS DO IGUAÇU PARANÁ

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO N° 001/2019

MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na sala de
licitações da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, fizeram-se presentes
o Pregoeiro e a respectiva Equipe de Apoio, abaixo assinados, nomeados pela Portaria nº 002,
de 10 de janeiro de 2019, foi instalada a sessão de abertura e julgamento da licitação em
epígrafe, autorizada pelo Sr. Presidente. As empresas que estão participando da presente
licitação e apresentaram documentação de identificação/credenciamento, são as seguintes:

EMPRESA REPRESENTANTE

GELMAR JOÃO CHMIEL Gelmar João Chmiel
RG 1.386.534 -SSP/PR

A empresa GELMAR JOÃO CHMIEL foi à única participante da licitação.

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

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

Item Discriminação dos Produtos I
Valor Valor

Qtde. Tipo Unitário Total
nO Materiais R$ por Item

1 35.000 Litros GasolinaComum 4,63 162.050,00

Item
Discriminação dos Produtos I Valor Valor

nO Qtde. Tipo Materiais Unitário Total
R$ por Item

2 12 Und Filtro de ar 38,00 456,00

Item Discriminação dos Produtos I
Valor Valor

Qtde. Tipo Unitário Total
nO Materiais R$ por Item

3 12 Und Filtro de Oleo 27,00 324,00

Item Discriminação dos Produtos I Valor Valor

Qtde. Tipo Unitário Total
nO Materiais R$ por Item

4 40 Litros Oleo Lubrificante 26,00 1.040,00



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

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

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

Item Discriminação dos Produtos I Valor Valor
Qtde. Tipo Unitário Total

nO Materiais R$ por Item
Kit 3 palhetas limpador para-brisa

5 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Ford 65,00 130,00
FiestaSedan2010/2011

Item
Discriminação dos Produtos I Valor Valor

nO Qtde. Tipo Materiais Unitário Total
R$ portem

Kit 3 palhetas limpador para-brisa
6 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Ford 95,00 190,00

FiestaSedan2014

I Valor Valor
Item Qtde. Tipo

Discriminação dos Produtos I Unitário Total
nO Materiais R$ portem

Kit 3 palhetas limpador para-brisa

7 2 Und
dianteiro/traseiro, para veículo Cobalt 64,00

128,00
2017

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

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

Resultado da Licitação:

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

Valor Valor
Item Qtde. Tipo

Discriminação dos Produtos I Máximo Máximo
nO Materiais Unitário Total por

R$ Item
1 35.000 Litros GasolinaComum 4,63 162.050,00
2 12 Und Filtro de ar 38,00 456,00

3 12 Und Filtro de Oleo 27,00 324,00

4 40 Litros Oleo Lubrificante 26,00 1.040,00

5 2 Und
Kit 3 palhetas limpador para-brisa 65,00
dianteiro/traseiro, para veículo Ford 130,00

, 7i5<..'_)._
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

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

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

FiestaSedan2010/2011
Kit 3 palhetas limpador para-brisa

6 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Ford 95,00 190,00
FiestaSedan2014
Kit 3 palhetas limpador para-brisa

7 2 Und
dianteiro/traseiro, para veículo 64,00

128,00
Cobalt 2017

Valor total de gastos com a licitação: R$ 164.318,00 (cento e sessenta e quatro mil,
trezentos e dezoito reais).

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

GILSON JOSÉ MARIA

APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

FABIO CACHOEIRA

GELMAR JOÃO CHMIEL



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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 OUEDASDOIGUACU PARANÁ

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o
fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades de
Gasolina Comum, para abastecimento junto a bomba, de Filtros de ar, Filtros de Óleo e
Palhetas Limpador de Para-brisa, todos para uso dos veículos pertencentes a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

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

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
1 GELMAR JOÃO CHMIEL 162.050,002 GELMAR JOÃO CHMIEL 456,003 GELMAR JOÃO CHMIEL 324,004 GELMAR JOÃO CHMIEL 1.040,005 GELMAR JOÃO CHMIEL 130,00·-
6 GELMAR JOÃO CHMIEL 190,00
7 GELMAR JOÃO CHMIEL 128,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019: RS
164.318,00 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e dezoito reais).

Quedas do Iguaçu, 17 de abril de 2019.

APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro



Quarta-Feira, 24 de Abril de 2019 Lei nO 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 Ano VIII - Edição N° 1797

Diário Oficial Eletrônico do Município de

Quedas do Iguaçu
LEGISLATIVO

LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO E ADJUDlCAÇAo - REF.: PREGAO PRESENCIAL NQ001/2019

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o
fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades de
Gasolina Comum, para abastecimento junto a bomba, de Filtros de ar, Filtros de Óleo e
Palhetas Limpador de Para-brlsa. todos para uso dos veículos pertencentes a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, torna-se público o resultado e adjudicação da licitação em epigrafe, apresentando
o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item:

LOTE FMPRESA VAlOR TOTALLOTERS

GELMARJOÃOCHM!EL 162.050,00

2 GELMARJOÃOCHMIEL 456,00

3 GRMAR JOÃOCHMIEl 324,00

4 GELMARJOÃOCHMIEL 1.040,00

5 GELMARJoAO CHMIEL 130,00

6 GELMARJOÃo CHMIEL 190,00

7 GELMARJOÃOCHMIEL 128,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019: R$
164.318,00 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e dezoito reais).
Quedas do Iguaçu, 17 de abril de 2019.
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO - REF.: PREGÃO PRESENCIAL NQ002/2019

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o
fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades de Papel
A4 e plástico para plastificação.
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, torna-se público o resultado e adjudicação da licitação em epigrafe, apresentando
o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por lote:

ILDATEREZINHACIBULSKIME

VALORTOTALLOTERS:EMPRESA
RODRIGOCASAGRANDE 42.500,00

6.000,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019: R$
48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais).
Quedas do Iguaçu, 17 de abril de 2019.
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇAO - PREGAO PRESENCIAL N° 001/2019
('06295420

Eu, ELEANDRO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado
do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Presencial nO001/2019, o qual teve seu objeto adjudicado aos seguintes vencedores:

LOTE EMPRESA VALORTOTALLOTER$

1 GELMARJOÃOCHMIEL 162.050,00

2 GELMARJOÃo CHMIEL 456.00

3 GELMARJOÃOCHMIEL 324,00

4 GELMARJOÃOCHMIEL 1.040,00

5 GELMARJOÃOCHMIEL 130,00

6 GELMARJOÃOCHMIEL 190,00

7 GElMAR JOÃOCHMIEL 128.00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019: R$
164.318,00 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e dezoito reais).
Quedas do Iguaçu, 22 de abril de 2019.
ELEANDRO DA SILVA - Presidente da Câmara

TERMO DE HOMOLOGAÇAO - PREGÃO PRESENCIAL NQ002/2019

Eu, ELEANDRO DASILVA, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado
do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Presencial nO002/2019, o qual teve seu objeto adjudicado aos seguintes vencedores:
EMPRESA VALORTOTALLOTERS:

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019: R$
48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais).
Quedas do Iguaçu, 22 de abril de 2019.
ELEANDRO DA SILVA - Presidente da Câmara

Cc·6295423

Diana Oficial Assinado Eletronicamentecom Certificado Padrao
ICP-Brasil. O Municipiode Quedasdo Iguaçu- Parané - CNPJi
MF nO 76.205.962/0001-49 da garantia da autenticidade deste
documento, desde que visualizado através do eüe.

,,.,., OH CertHlcaçAoOficial de TfltrleodoObservatório
'~} OR~tRV"IÜRIÜNACltlNA! Naciona/- Ministério da C,ênciae Tecnologia

Para consultar a autenticidade do ."., ,"W_:
carimbo do tempo, Informe o '

código ao lado no sil.. 1053936741
CNPJ/MFnO76.205.96210001-49• Rua Juazeiro, 1065 - Centro - Quedas do Iguaçu/PR • Fone (46)3532~200 • www.quedasdoiguacu.pr.gov.br



PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo n° 02/2018.

Pregão n° 001/2019

Modalidade: Pregão Presencial

• RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, do

tipo menor preço, em que o objeto se refere à contratação de empresa para a aquisição de

35.000 (trinta e cinco mil) litros de gasolina comum, bem como filtros de ar, filtros de óleo e

palhetas do limpador de para-brisa, todos para uso dos veículos oficiais pertencentes à

Câmara de Vereadores de Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná.

o procedimento adotado é o correto e atende aos mandamentos, princípios e

diretrizes da Lei n° 8.666/93. Desta forma, encontra-se o Processo Licitatório aguardando

este Parecer Jurídico para, após ser homologado, adjudicado e expedida ordem para início

dos trabalhos e assinatura do respectivo Contrato Administrativo.

É a síntese do essencial.

2. DO MÉRITO

A fim de delimitar o objeto do presente parecer, imprescindível que se realize,

ao menos, uma sucinta digressão em relação ao ato administrativo de homologação do

processo licitatório.

Reza o artigo 43, VI, da Lei 8.666/93 que cabe à autoridade competente

deliberar quanto à homologação da licitação. Marçal Justen Filho, em sua abalizada

doutrina, ensina que:

Ahomologaçãoenvolveduas 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 verificar sua conformidade
coma lei e o edital. Tratando-se de um juízo de legalidade,a autoridade não dispõe
de competência discricionária.Verificandoter ocorridonulidade, deverá adotar as

p'



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 vicio na classificação das propostas, a autoridade superior não
poderá decretar a nulidade de toda a licitação. Será reaberta a oportunidade para a
Comissão efetivar nova classificação. Concluindo pela validade dos atos integrantes
do procedimento licitatório, a autoridade superior efetivará juízo de conveniência
acerca da licitação. A extensão do juízo de conveniência contido na homologação
depende do conceito que se adote para adjudicação [...l. Se reconhecer a validade
dos atos praticados e a conveniência da licitação, a autoridade superior deverá
homologar o resultado. A homologação possui eficácia declaratória enquanto
confirma a validade de todos os atos praticados no curso da licitação. Possui
eficácia constitutiva enquanto proclama a conveniência da licitação e exaure a
competência discricionária sobre esse tema (Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. ga Ed. São Paulo: Dialética, 2000. p. 440).

No mesmo sentido, Lucas Rocha Furtado assevera que:

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

Assim, cumpre destacar que o presente parecer visará ao exame da

conformidade dos atos praticados com a lei e o edital, levando-se em consideração, caso

constatada alguma irregularidade, a natureza e extensão do vício quando for recomendada

a homologação, o saneamento de algum ato, bem como a eventual anulação do certame.

Dessa forma, concluindo-se pela homologação do certame, esse parecer restringir-se-á tão

somente ao plano da legalidade, cabendo à autoridade competente deliberar acerca da

conveniência da licitação.

Além do mais, no mérito não há muito o que se comentar. Em apertada

síntese, o processo licitatório ora analisado, encontra-se em perfeita consonância com os

mandamentos legais, estando apto a produzir seus efeitos legais e jurídicos. Todo o

procedimento fora conduzido observando integralmente a legislação pertinente, conforme o

mandamento da própria Constituição da República.

3.CONCLUSÃO

f



Diante do exposto, sou a favor da adjudicação e da homologação deste

processo licitatório na modalidade PREGÃOPRESENCIAL,por inexistir óbices jurídicos.

Nesse ínterim, ressalto que o certame se encontra apto a produzir seus legais efeitos,

podendo ser adjudicado e homologado pela autoridade superior.

Porém, destaco que este esse parecer restringir-se-á tão-somente ao plano da

legalidade, cabendo à autoridade competente deliberar acerca da conveniência. Assim,

opino pela completa LEGALIDADEindicando pelo prosseguimento do feito, com assinatura

do contrato, adotando-se as cautelas e procedimentos de praxe.

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

Quedas do Iguaçu/Pk, 22 de abril de 2019.

Advogado - OAB/PR 57.459



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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046)3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019

Eu, ELEANDRO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o
resultado do Pregão Presencial nO001/2019, o qual teve seu objeto adjudicado aos
seguintes vencedores:

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
1 GELMAR JOÃO CHMIEL 162.050,00
2 GELMAR JOÃO CHMIEL 456,00
3 GELMAR JOÃO CHMIEL 324,00
4 GELMAR JOÃO CHMIEL 1.040,00
5 GELMAR JOÃO CHMIEL 130,00
6 GELMAR JOÃO CHMIEL 190,00
7 GELMAR JOÃO CHMIEL 128,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019: R$
164.318,00 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e dezoito reais).

Quedas do Iguaçu, 22 de abril de 2019.

ELEANDRO DA SILVA
Presidente da Câmara
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Diário Oficial Eletrônico do Município de

Quedas do Iguaçu
LEGISLATIVO

LICITAÇÕES
AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇAo - REF.: PREGAo PRESENCIAL Na001/2019

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o
fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades de
Gasolina Comum. para abastecimento junto a bomba. de Filtros de ar, Filtros de Óleo e
Palhetas Limpador de Para-brisa. todos para uso dos veiculos pertencentes a Cãmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
Em cumprimento ao disposto no art, 109, parágrafo 1 da Lei 8,666, de 21 de junho de
1993, torna-se público o resultado e adjudicação da licitação em epígrafe. apresentando
o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item:
LOTE EMPRESA VALORTOTAllQTE RS

1 GELMARJOÃo CHMIEL 162.050,00

2 GELMARJoAo CHMIEl 456,00

3 GELMARJOÃOCHMIEL 324,00

4 GElMAR JOÃO CHMIEL 1.040,00

5 GELMARJOÃOCHMIEL 130,00

6 GELMA.RJOÃOCHMIEL 190,00

7 GELMARJOÃOCHMIEL 128.00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019: R$
164,318,00 (cento e sessenta e quatro mil. trezentos e dezoito reais).
Quedas do Iguaçu, 17 de abril de 2019.
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO EADJUDICAÇÃO -REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o
fornecimento de forma parcelada. em conformidade com a efetiva necessidades de Papel
A4 e plástico para plastificação.
Em cumprimento ao disposto no art. 109. parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, torna-se público o resultado e adjudicação da licitação em epigrafe, apresentando
o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por lote:

EMPRESA VALORTOTALLOTER$:

RODRIGOCASAGRANDE 42.500.00

ILDATEREZINHACIBULSKIME 6.000,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019: R$
48.500.00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais).
Quedas do Iguaçu, 17 de abril de 2019.
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019
('oc295428

Eu, ELEANDRO DASILVA. Presidente da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado
do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Presencial nO001/2019, o qual teve seu objeto adjudicado aos seguintes vencedores:

LOTE EMPRESA VAlOR TOTALLOTERS

1 GELMARJOÃOCHMIEl 162.050.00

2 GELMARJOÃOCHMIEL 456,00

3 GELMARJOÃOCHMIEL 324.00

4 GELMARJOÃOCHMIEL 1.040,00

5 GELMARJOÃOCHMIEL 130,00

6 GELMARJOÃOCHMIEL 190,00

7 GELMARJOÃOCHMIEL 128.00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019: R$
164.318,00 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e dezoito reais).
Quedas do Iguaçu, 22 de abril de 2019.
ELEANDRO DA SILVA - Presidente da Câmara

TERMO DE HOMOLOGAÇAO - PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019

Eu, ELEANDRO DA SILVA. Presidente da Câmara Municipal de Quedas do lquaçu, Estado
do Paraná, no uso de minhas atribuições legais. HOMOLOGO o resultado do Pregão
Presencial nO002/2019, o qual teve seu objeto adjudicado aos seguintes vencedores:

EMPRESA VALORTOTALLOTERS:

RODRIGOCASAGRANDE 42.500,00

ILDATEREZINHACIBULSKIME 6.000,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019: R$
48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais).
Quedas do Iguaçu, 22 de abril de 2019.
ELEANDRO DA SILVA - Presidente da Câmara
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CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO002/2019/CMVQI Pregão Presencial nO001/2019/CMVQI de 28/03/2019.

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

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

CONTRATADA: GELMAR JOÃO CHMIEL, pessoajurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MFsob o
nO79.717.716/0001-64, com sede na Avenida Pinheirais, 663, centro Cep: 85.460,000,
Município de Quedas do Iguaçu, Estadodo Paraná, neste ato devidamente representada
por seu representante legal, Gelmar João Chmiel portador da Cédula de Identidade sob
Rg nO1.386.534/SSP-PRe do CPF/MFsob nO200.230.069-00, residente e domiciliado na
Eucaliptos, 661, centro, Cep: 85.460.000, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, estando as partes sujeitas às normas da Lei Federal nO 8.666/93 e suas
alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato em decorrência da Licitação na
Modalidade Pregão Presencial nO 001/2019/CMVQI, mediante as seguintes
cláusulase condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a
efetiva necessidadesde Gasolina Comum, para abastecimento junto a bomba, de Filtros de ar, Filtros de
Óleo e Palhetas Limpador de Para-brisa, todos para uso dos veículos pertencentes a Câmara Municipal de
Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com as condições contidas na
proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I e demais documentos e
condiçõesconstantes e licitadas través do Pregão Presencial nO001/2019/CMVQI, sendo:

Valor Valor
Item Qtde. Tipo Especificação do{ s) objeto{ s) Unitário Total do
nO R$ Item
1 35.000 Litros GasolinaComum 463 162.05000

2 12 Und Filtro de ar 3800 45600

3 12 Und Filtro de Oleo 2700 32400

4 40 Litros Oleo Lubrificante 26,00 1.040,00
Kit 3 palhetas limpador para-brisa

5 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Ford 65,00 130,00
FiestaSedan2010/2011
Kit 3 palhetas limpador para-brisa

6 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Ford 95,00 190,00
FiestaSedan2014
Kit 3 palhetas limpador para-brisa

7 2 Und dianteiro/traseiro, para veículo Cobalt 64,00 128,00

2017 ,
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Parágrafo Único - As quantidades constantes na presente Cláusula,são estimativas, não sendo obrigada a
CONTRATANTE à efetuar a aquisição (retirada) total dos mesmos.

CLÁUSULA SEGUNDA.

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO 001/2019/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$ 164.318,00 (cento e sessenta
e quatro mil, trezentos e dezoito reais), pelo fornecimento does)objeto(s) ora contratado(s), conforme
estabelecido na Cláusula Primeira, licitado de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

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

Parágrafo Segundo - Durante a vigência do presente contrato não haverá qualquer reajuste, salvo quando
para restabelecera equação econômico-financeira prevista no Art. 65, Inciso II, Alínea"d", da Lei Federal nO
8666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, após decorrido o mês de
fornecimento e de acordo com as quantidades retiradas no período, a ser(em) efetuado(s) através de
depósito bancário em conta corrente em nome do CONTRATADA, mediante o fornecimento e a
apresentação correta da(s) Nota(s) Fiscal(is), em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUACU, CNP1/MF nO 01.545.843/0001-36, bem como da comprovação de que a
empresa está regular perante o FGTS,INSSe Tributos Municipais.apresentando as respectivasCertidões de
Regularidadejunto com a referida Nota Fiscal.

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

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

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

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

Parágrafo Quinto - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente na Sede da
CONTRATANTE, o pagamento será efetuado no prim~?la ÚIII_SUbSeqUentea esta.

~~
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CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA E LOCAL DE RETIRADA.

A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades,
iniciando seu fornecimento à contar do 10 (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual,
e somente serão retirados mediante a autorização (requisição) para abastecimento a ser emitida pela
CâmaraMunicipalde Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

Parágrafo Primeiro - O(s) objetos(s) do item 01 será(ão) retirado(s) através de abastecimentos
regulares a serem efetuados junto a bomba da CONTRATADA, localizada na Avenida Pinheirais, 663,
centro, Cep: 85.460,000, Município de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná, local este onde será verificada
a qualidade, marca e demais especificaçõesdoes) objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal
de Vereadores,o direito de recusar o(s) objeto(s) em desacordocom o pedido.

Parágrafo Segundo - O prazo de retirada does) objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no
Art. 57, § 10e 20, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e 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 does)objeto(s) deste contrato;
b) Efetuar a transição does) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sançõesregulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestaras informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

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

solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nO 001/2019/CMVQI e no presente
Contrato;

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

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

d) Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressado CONTRATANTE.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da Lei
Federal 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 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
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.

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.
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o presente termo contratual terá vigência até 31/12/2019. iniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E DO FORO.

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

Quedasdo Iguaçu, 29 de abril de 2019.

Contratànte

-tfé;ul'c/z/ eCC/ii i~;~(;;{<
ClaudeteGaginskisóuza
CPF:961.100.589-04
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CÂMARAMUNICIPAL DEQUEDASDO IGUAÇU

EXTRATODECONTRATOPARAFINSDE PUBLICAÇÃO - CONTRATON°: 002/2019

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:Gelmar JoãoChmiel
OBJETO:O presenteinstrumentotemporobjetivoo fomecimentode formaparcelada,em
conformidadecoma efetivanecessidadesde GasolinaComum,paraabastecimentojunto
a bomba, de Filtros de ar, Filtrosde Óleoe PalhetasLimpadorde Para-brisa,todos para
uso dos veículos pertencentesa CâmaraMunicipalde VereadoresdeQuedasdo Iguaçu,
Estadodo Paraná,em conformidadecomas condiçõescontidasnapropostaapresentada
pela CONTRATADA.no Termo de Referência - ANEXO I e demais documentos e
condições constantese licitadastravésdo PregãoPresencialnO001/2019/CMVQI.
LOTES:01,02,03,04,05,06 e 07.
VALOR:R$ 164.318,00(centoe sessentae quatromil, trezentose dezoito reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2019
DATAASSINATURA:29/04/2019.

EXTRATODECONTRATOPARAFINSDE PUBLICAÇÃO - CONTRATON°: 003/2019

CONTRATANTE:CãmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:RodrigoCasagrande-ME
OBJETO:O presente instrumentotem por objetivo o fornecimentode forma parcelada,
em conformidade com a efetiva necessidades de Papel A4, em conformidade com
as condições contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA,no Termo de
Referência- ANEXO I e demaisdocumentose condiçõesconstantese licitadastravés do
PregãoPresencialnO002/2019/CMVQI.
LOTE: 01.
VALOR:R$42.500,00 (quarentae doismil e quinhentosreais).
VIGÊNCIA:31/12/2019
DATAASSINATURA:29/04/2019

EXTRATODE CONTRATOPARAFINSDE PUBLICAÇÃO - CONTRATON°: 004/2019

CONTRATANTE:CâmaraMunicipaldeQuedasdo Iguaçu
CONTRATADA:IldaTerezinhaCibulski
OBJETO:O presenteinstrumentotem porobjetivoo fornecimentodeformaparcelada,em
conformidadecomaefetivanecessidadesde Plásticoparaplastificação,emconformidade
com as condições contidas na proposta apresentadapela CONTRATADA,no Termode
Referência- ANEXO I é demaisdocumentose condiçõesconstantese licitadastravésdo
PregãoPresencialnO002l2019/CMVQI.
LOTE: 02.
VALOR:R$6.000,00 (seismil reais).
VIGÊNCIA:31/12/2019
DATAASSINATURA:29/04/2019
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