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Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 10 de dezembro de 2019 

Assunto: Pregao Presencial 

DE: Valdeci Alves dos Santos 
PARA: Americo Belle 

Senhor Prefeito: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelencia a co to Autorizagao para 

AQUISIcA0 DE OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL S-50 1 GASOLINA COMUM AMBOS 

DESTINADOS A UTILIZAcA0 POR VEiCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A ADMINISTRAcA0 

POBLICA DE CAPANEMA-PR, QUE SE DESLOCAM AT A CAPITAL DO ESTADO, 

PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

O valor maxim° para o item foi definido através do menor prego obtido entre fres 

orgamentos solicitados pela Administragdo a empresas distintas, que seguem em anexo ao 

Termo de Referencia. 

O custo total maximo estimado para esta aquisigao é de R$ 78.533,20(Setenta e 

Oito Mil, Quinhentos e Trinta e Tres Reais e Vintecentavos). 

Respeitosamente, 

• c 

Valdeci 	s Santos 
Secretario Murlici 	de Administragdo 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 

• 
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Municipio de Capanema - PR 

TERMO DE REFERENCIA 

1. ORGAO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal de Administraga.o. 

2.OBJETO: 

2.1. AQUISIcAO DE OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM AMBOS 

DESTINADOS A UTILIZAcA0 POR VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A ADMINISTRAcA0 

PUBLICA DE CAPANEMA-PR, QUE SE DESLOCAM AT A CAPITAL DO ESTADO, PROCESSADO 

PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. objeto, para aquisicao parcelada, durante a vigencia 

da Ata de Registro de Pregos, conforme necessidade deste Secretaria, observadas as caracteristicas 

e demais condicOes definidas neste edital e seus anexos. 

3. RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA 

3.1. Valdeci Alves dos Santos 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIcA0 

4.1. Justifica-se o presente certame pois o municipio transporta em media 300 pacientes por mes para 

Curitiba para Cirurgias e tratamentos de sande, em especialidade que nao sao ofertadas aqui, ou em casos mais 

complicados com gravidade, a grande maioria desses pacientes sao pessoas carentes que nao possuem renda 

suficiente para se deslocarem ate a Capital do Estado. Necessitamos desses combustiveis para abastecer esses 

veiculos que se deslocam ate a Capital do Estado transportando esses pacientes. 

4.2. A quantidade constante no termo de referencia sao previsOes realizadas a partir das aquisigoes que esta 

Municipalidade pretende realizar na validade na Ata de Registro de Precos, porem, nao se obrigando a Administracao 

a aquisicao total. 

4.3. Os valores maximos de cada item foram definidos através dos menores pregos obtidos 
entre tres orgamentos solicitados pela Administragdo a empresas distintas, que seguem em anexo a 

este Termo de Referencia. 

5. DEFINI AO E QUANTIDADE DO OBJETO: 
Lote: 1 - Lote 001 - COMBUSTIVEIS 

Item COdigo do 
produto/c 
ombustive 
1 

Nome do produto/combustivel Quantida 
de 

Unidade Prego 
maxim() 

Prego maxim° 
total 

1 39552 GASOLINA COMUM, NAO 
FORMULADA 

8.000,00 L 4,37 34.960,00 

2 38482 OLEO DIESEL S10 8.000,00 L 3,63 29.040,00 

3 36385 OLEO DIESEL S500 4.000,00 L 3,6333 14.533,20 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

Valor Total Estimado: R$ 78.533,20 (Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Trinta e Tres Reais 
e Vinte Centavos), 

6. CONDIcOES DE AQUISIcA0 E DE ENTREGA DO OBJETO 

6.1. A empresa vencedora do certame clevera fornecer os combustiveis para os veiculos do 

Municipio que estao em transit° entre Capanema/Curitiba e Curitiba/Capanema, respeitando a 

descriminacao dos combustivel. 

6.2. Os combustiveis so poderao ser fornecidos mediante a liberagao através de impressao digital 

do servidor cadastrado e autorizado a efetuar o abastecimento. 

6.3. 0 uso da impressao digital mencionada no subitem anterior estara conectado no sistema 

de controle de frotas do municipio, alem de ser necessaria a impressao da nota fiscal corn !lumen) 

da placa, quilometragem e demais dados pertinentes.  

6.4. Corn o objetivo de ampliar o controle das condicoes de aquisicao e entrega de 

combustivel, o sistema biometrico emitira autorizacao de abastecimento e ticket do related° de 

abastecimento.  

6.5. 0 fornecimento de combustiveis pela empresa vencedora do certime sem o uso do 

sistema biometrico configura a concorrencia da empresa para a nulidade do 4to, configurando a 

mit-fe no fornecimento, possibilitando a anulacao de eventual nota de empenho emitida e o nao  

pagamento dos produtos, sem prejuizo da adocao das medidas cabiveis para aplicacao das  

penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  

6.5.1. Em caso de falha do sistema de controle biometrico, o fornecimento do combustivel 

sera permitido, desde que a Contratada recolha declaracao por escrito do servidor public°  

responsavel pela conducao do veiculo, que contenha as informacoes que estariam contidas no 

ticket eletronico, mais a assinatura do servidor e copia de sua CNH.  

• 7. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS: 

7.1. A Ata de Registro de Pregos tera validade de 12 (doze) meses. 

8. GERENCIA E FISCALIZAPAO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 

8.1. A Ata de Registro de Precos sera acorn r,. hada, controlada, fiscalizada, gerenciada e avaliada 

por Jilmar Jablonski. 

Capanema, 10 de dezembro de 2019 

Valdeci Alv s cis Santos 
Secretario Municipal s Administracao 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



ORQAMENTO 

OBJETO: AQUISKAO DE OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL 5-500 E GASOLINA COMUM AMBOS DESTINADOS A UTILIZACAO POR VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A ADMINISTRACAO POBLICA DE CAPANEMA - PR, 
QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL DO ESTADO, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRKOS. 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL (SRP). 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA RESPONSAVEL. 

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS ENTREGA DA NOTA FISCAL. 

VALIDADE: 12 MESES 

LOTE 01 
FORNECEDORES 

ITEM DESCRICAO UN. QTDE. 
AUTO POSTO TABELA ANP 

(MEDIA) 

BANCO DE PRECOS 
 

NEGOCIOS 

POBLIC05 

MEDIA TOTAL 

38482- OLEO DIESEL S10 L 8000 

CANA43,  :LIDA 

3,53 3,68 3,63 29.040,00 

2 39552 - GASOLINA COMUM, NAO FORMULADA L 8000 4,50 4,10 4,51 4,37 34.960,00 

3 36385 - OLEO DIESEL 5500 L 4000 3,63 3,45 3,82 3,63 14.533.33 

TOTAL R$ 78.533,33 

 

DATA 29/11/2019 
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Auto Posto Canaan LTDA - CNPJ: 04.202.351,0001-36 
BR 277 KM 254,8 Linha Pinho - Irani-PR 
Tel.: (42) 3435-11641(42) 3435-1167 

ORcAIVIENTO 

RAZAO SOCIAL: AUTO POSTO CANAAN LTDA 

CNPJ: 04.202.351/0001-36 E-MAIL: autopostobenedita@terra.com.br  

ENDEREcO: BR 277 KM 254,8 LINHA PINHO 

COMPLEMENTO: ANEXO AO REST. BENEDITA 	BAIRRO: ZONA RURAL 

TELEFONE: (42) 3435-1167 

CIDADE: IRATI 	UF: PR 

OKAMENTO PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL 5-10, OLEO DIESEL S-500 E GASOLINA 

• COMUM AMBOS DESTINADOS A UTILIZACAO POR VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A 

ADMINISTRAcA0 PUBLICA DE CAPANEMA — PR, QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL DO 

ESTADO, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL (SRP). 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA RESPONSAVEL. 

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS ENTREGA DA NOTA FISCAL. 

VALIDADE: 12 MESES 

PRODUTO 

LOTE 01 
38482 - OLEO DIESEL S10 8000 R$ 3,68 R$ 29.440,00 

39552 - GASOLINA COMUM, NAO FORMULADA L 8000 R$ 4,50 R$ 36.000,00 

36385 - OLEO DIESEL S500 4000 R$ 3,63 R$ 14.520,00 

TOTAL R$ 79.960,00 

4.202.351 100 
-3V 

POSIO G404.4 
ODA. 

onoovuk zr 
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Irati, em 22 de novembro de 2019, 

Alcindo Atelio Dicke! 

Socio-Administrador 

IJNID QUANT 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 autopostocanaan@terra.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 22 de novembro de 2019 08:46 
Para: 	 licitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Re: ORCAMENTO DE COMBUSTIVEIS 
Anexos: 	 ON Capanema.pdf 

Born dia, 

Segue o orgamento solicitado. (Considerar este, o outro esta sem carimbo). 

Atenciosamente, 

Otto Posto Canaan LTDA, 

Eliton Miguel Van Ryn. 

Em Qui 21/11/19 17:20, licitacao@capanema.pr.gov.br  escreveu: 

Boa tarde! 

Solicito orcamento de combustiveis, conforme descrigao em anexo! 

Pego que nos devolva o mesmo o mais breve possivel carimbado e assinado! 

• 
Confirme o recebimento! 

1 
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an 

Centro 

IPIRANGA 	3,590 3,281 	CIF 	- 	21/11/2019 

IPIRANGA 	3,590 3,260 	CIF 	 21/11/2019 

PETROBRAS 
DISTRIBUIDORA 3,640 

	
21/11/2019 

S.A. 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 3,890 
	

21/11/2019 
S.A. 

bairro 

Centro  

lE±Qqt.aa• o 

Centro  

Centro  

Centro  

Dos  
Estados  

Centro  

Centro  

Vila Bela 

Vila Bela 

Dos 
Estados  

Centro 

Centro 

preco preco modalidadefornecedor 
data 

(b. 
vendacompra de compra 	 coleta branca) 

3,290 	- 	 - 	21/11/2019 

3,490 	- 	 - 	21/11/2019 

3,490 	 - 	21/11/2019 

- 21/11/2019 

bandeira 

MAXSUL 

BRANCA 

BRANCA 

BRANCA 	3,490 	 - 	21/11/2019 

BRANCA 3,490 - 	 21/11/2019 

RAIZEN 3,490 - 	 21/11/2019 

BRANCA 3,490 	 21/11/2019 

PETROBRAS 

	

DISTRIBUIDORA 3,540 
	

21/11/2019 
S.A. 

BRANCA 	3,550 	 21/11/2019 

IPIRANGA 3,490 3,320 

29/11/2019 
	

preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal_Posto.asp  

Voce esta em 

Sintese dos Precos Praticados - GUARAPUAVA 

ResuMakoWEIVAAllitsWdos 
Ai 	• Postos sem apresentar Nota Fiscal de Compra 
wPeriodo : De 17/11/2019 a 23/11/2019 

iCSA SIP 
SISTEMA DE LEVANTAMENTO DE PREcos 

raid() social 
	

endereco 

Auto Posto 
	

Rua Saldanha 
Delabrante Ltda 
	

Marinho, 1174 
Avenida Vereador 

Ideal Guapo Ltda 
	

Serafim Ribas, 
2222 

Begnini Comercio de 
Rua Guaira, 3148 Combustiveis Eireli 

Postos Superpao 
Comercio de 
Combustiveis Ltda 
Rede Guapo de 
Postos de 
Combustive! Ltda 
Posto dos Estados 

dit,tda 
wAuto Posto Disoeste 

Ltda 
G. de Cesaro & Cia 
Ltda. 

Posto Boa Vista EirehAvenida Manoel . 
Antonio, 447 

Avenida Pref 
Posto Vila Bela Ltda Moacir J Silvestri, 

2490 
Avenida Prefeito Cerealista Guairaca Moacyr Julio 

Ltda 	
Silvestri, 1092 

Auto Posto Azas LtdaRua Azevedo 
Portugal, 2857 

Roda de Ouro 
Comercio de 
	

Rua Guaira, 3791 
Combustiveis Ltda 

Auto Posto Rozetti Avenida Manoel 
Ltda 	 Ribas, 1877 

Avenida Moacyr 
Julio Silvestre, 813 

Rua Quinze de 
Novembro, 6879 

Avenida Nereu 
Ramos, 2043 
Rua Padre Chagas, 
3591 
Rua Quinze de 
Novembro, 7049 

preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal_Posto.asp 	 1/2 



29/11/2019 	 preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal_Posto.asp  

Exportar 

PREcO VENDA 

MEDIA 3,537 

DESVIO PADRAO 0,129 

VALOR MINIMO 3,290 

VALOR MAXIMO 3,890 

Data de Emissio : 29/11/2019 

Site melhor visualizado corn o Microsoft Internet Explorer 

Em caso de davidas na utilizacao do sistema, entre em contato corn o 

1111 Centro de RelacOes com o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267 

E autorizada a reproducao total ou parcial dos dados publicados nesta pagina, mediante mencao obrigat6ria da fonte 
(endereco eletronico e data de acesso) de forma clara e visivel. 

ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis 

Clique aqui para acessar a serie historica do Levantamento de Precos 

• 

preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal_Posto.asp 	 2/2 



29/11/2019 	 preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal_Posto.asp  

° 
an-P 

SLP 
OSIS1EMA DE LEVAN] AMEN TO DE PRE( S 

Voce esti em » 

Sintese dos Precos Praticados - GUARAPUAVA 

ResuingQffociaNgibisaptifttAsados 
• Postos sem apresentar Nota Fiscal de Com= 

WPeriodo : De 17/11/2019 a 23/11/2019 

Alostos Superpao 
gilt omercio de 

Combustiveis Ltda 

twat:, social 

Auto Posto 
Delabrante Ltda 

Ideal Guapo Ltda 

Posto Vila Bela Ltda 

Auto Posto Disoeste 
Ltda 
Posto dos Estados 
Ltda 

Cerealista Guairaca 
Ltda 

Roda de Ouro 
Comercio de 
Combustiveis Ltda 

Auto Posto Rozetti 
Ltda 

Posto Boa Vista Eireli 

Begnini Comercio de 
Combustiveis Eireli 
G. de Cesaro & Cia 
Ltda. 
Rede Guapo de 
Postos de 
Combustivel Ltda 

prep preco modalidade
fornecedor 

vendacompra de compra 	(b.  
branca) 

data 
coleta 

- 21/11/2019 

21/11/2019 

21/11/2019 

21/11/2019 

21/11/2019 

21/11/2019 

- 21/11/2019 

- 21/11/2019 

21/11/2019 

21/11/2019 

21/11/2019 

- 21/11/2019 

- 21/11/2019 

21/11/2019 

bairro 	bandeira 

Centro MAXSUL 3,999 - 

Boqueirao BRANCA 4,050 - 

Centro BRANCA 4,050 - 

Centro BRANCA 4,050 - 

Centro BRANCA 4,050 

Centro 	IPIRANGA 4,050 3,780 	CIF 

IPIRANGA 4,050 3,860 	CIF 

PETROBRAS 
Vila Bela DISTRIBUIDORA 4,070 

S.A. 

BRANCA 4,090 

RAIZEN 4,090 

BRANCA 4,090 

PETROBRAS 
DISTRIBUIDORA 4,290 

S.A. 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 4,390 
S.A. 

endereco 

Rua Saldanha 
Marinho, 1174 
Avenida Vereador 
Serafim Ribas, 
2222 

Rua Guaira, 3148 

Rua Quinze de 
Novembro, 7049 

Rua Quinze de 
Novembro, 6879 

Auto Posto Azas LtdaRua Azevedo Portugal, 2857 

Avenida Moacyr Centro Julio Silvestre, 813 

Avenida Manoel 
Antonio, 447 

Avenida Pref 
Moacir J Silvestri, Vila Bela 
2490 
Rua Padre Chagas, Centro  3591 
Avenida Nereu 	Dos  
Ramos, 2043 	Estados  
Avenida Prefeito 
Moacyr Julio 
Silvestri, 1092 

Dos 
Estados IPIRANGA 4,150 3,906 	CIF 

Rua Guaira, 3791 Centro 

Avenida Manoel Centro Ribas, 1877 

preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal_Posto.asp 	 1/2 



PREcO VENDA 

MEDIA 4,105 

DESVIO PADRAO 0,107 

VALOR MINIMO 3,999 

VALOR MAXIMO 4,390 

Data de Emissao : 29/11/2019 

11 

  

   

29/11/2019 	 preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal_Posto.asp  

Exportar 

Site melhor visualizado corn o Microsoft Internet Explorer 

Em caso de duvidas na utilizacao do sistema, entre em contato corn o 

Centro de Relaciies corn o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267 

E autorizada a reproducao total ou parcial dos dados publicados nesta pagina, mediante meneao obrigatoria da fonte 
(endereco eletronico e data de acesso) de forma clara e visivel. 

ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis 

Clique aqui para acessar a serie hist6rica do Levantamento de Preps 

• 

preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal_Posto.asp 	 2/2 
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PREcO VENDA 

MEDIA 3,453 

DESVIO PADRAO 0,037 

VALOR MINIM° 3,390 

VALOR MAXIMO 3,490 

Data de Emissao : 29/11/2019 

29/11/2019 preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal_Posto.asp  

_rs2)012 

SLP 

11. 	 • SIS TEMA DE LEVANTAMENTO DE PkEcOS 

Voce esta em 

Sintese dos Precos Praticados - GUARAPUAVA 

Resuil€44273PAVAR-I3L-kquisados 

WP
• Postos sem apresentar Nota Fiscal de Compra 

eriodo : De 17/11/2019 a 23/11/2019 
razao social endereco 	 bairro 	bandeira 

Ideal Guapo Avenida Vereador 
Boqueirao BRANCA 

Ltda 	Serafim Ribas, 2222 
G. de Cesaro Rua Quinze de 

Centro 	BRANCA 
& Cia Ltda. Novembro, 7049 
Cerealista 	Avenida Prefeito 

Dos  
ados 

Guairaca 	Moacyr Julio Silvestri, Est 
	

IPIRANGA 
Ltda 	1092 
Posto dos 	Avenida Nereu Ramos, Dos 

BRANCA Estados Ltda 2043 	 Estados 

preco 	prey() modalidade fornecedor 
venda compra de compra (b. branca) 

data 
coleta 

3,390 - - 21/11/2019 

3,450 21/11/2019 

3,450 3,195 CIF 21/11/2019 

3,450 21/11/2019 

3,490 21/11/2019 

3,490 21/11/2019 

Posto Boa Avenida Manoel 	
PETROBRAS 

 
Vista Eireli Antonio, 447 	

Vila Bela DISTRIBUIDORA 
S.A. 

Posto Vila Avenida Pref Moacir J 
Vila Bela 	BRANCA 

Bela Ltda 	Silvestri, 2490 

411- 	
Exportar 

 

Site melhor visualizado corn o Microsoft Internet Explorer 

Em caso de duvidas na utilizacao do sistema, entre em contato corn o 
preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal_Posto.asp 	 1/2 



29/11/2019 	 preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal_Posto.asp  

Centro de Ilelacks corn o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267 

?3 
E autorizada a reproducao total ou parcial dos dados publicados nesta pagina, mediante mencao obrigato ' 	nte 
(endereco eletrenico e data de acesso) de forma clara e visivel. 

ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis 

Clique aqui para acessar a serie hist6rica do Levantamento de Precos 

• 

preco.anp.gov.br/include/Resumo_Semanal_Posto.asp 	 2/2 



Relatorio de Cotacno: cotacao rapid° 1218 

Pesquisa realizada entre 29/11/2019 14:48:07 e 29/11/2019 14:48:52 

BelotOrio gerado no dia 29/11/2019 14:49:28 (IP: 187.60.213.238) 

ITEM 	 PREQ0S 	 QUANTIDADE 

1) oleo diesel 	 4 	 1 Unidade 

UNITARIO 

3,52 

TOTAL 

R$3,52 

Prego Compras Data 
Orgao Public° Identificagao Prego 

Governamentais Licitagao 

1 	 MINISTERIO DA DEFESA I Comando do Exercito I Comando Militar do Nordeste I N°Pregao:112019 11/10/2019 R$3,68 

68  Regiao Militar I 28°Batalhao de Cagadores UASG:160454 

Valor Unitario R$3,68 

Prego Data 
Orgao Public° Identificagao Prego 

POblico Licitagao 

1 	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU N°Licitacao:777470 14/08/2019 R33,35 

Valor Unitario R$3,35 

f. e(J1,1 dos Pico`; C1b 

Valor Global: 
	

R$3,52 

Detalhamento dos 'tens 

 

Itrni 1 _de - , 1 

  

R.', 52 

Quantidade 

1 Unidade 

Descricao 

Oleo diesel comum s-10, sendo produto de primeira qualidade livre de impurezas e imperfeigOes, corn padr6es satisfat6rio de re 

ndimento. 

Observagao 

Prego (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas lniciais 
	

R$3,68 

1 / 3 



Orgao: MINISTERIO DA DEFESA 

Comando do Exercito 

Comando Militar do Nordeste 

6°  Regiao Militar 

28°Batalhao de Cagadores 

Objeto: Contratagao de empresa especializada em servico de gerenciamento, controle 

e fornecimento de combustfvel (gasolina comum e diesel S-10), a first de 

realizar o abastecimento dos vefculos utilizados na Operac5o Carro Pipa e na 

fiscalizac5o de produtos controlados (explosivos e armamentos) do 28° 

Batalhao de Cagadores.. 

Descrigao: Controle de Abastecimento de Vefculos - Prestacao de servico de 

gerenciamento, controle e fornecimento de combustfvel, OLEO DIESEL S-10, 

através de sistema informatizado e integrado corn tecnologia de cartao 

magnetic° ou cartao eletronico tipo smart corn chip para veiculos locados e 

requisitados pela Administragao. 

CatSer: 25372- Prestacao de servico de abastecimento de combustiveis (gasolina, 

etanol e oleo diesel), atraves da utilizagao do sistema informatizado via Internet 

e tecnologia de cartao magnetico por meio de senha pessoal, conforme 

estabelecido no edital e seus anexos. 

CNPJ 	 RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 

Data: 11/10/2019 09:00 

M odalidade: Pregao Eletroni o 

SRP: SIM 

Identificacao: N°Pregao:112019 / UASG:160454 

Lote/Item: /1 

At a: Liols,At$ 

Adjudicagao: 14/10/2019 14:46 

Homologagao: 16/10/2019 17:10 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  

Quantidade: 81.725 

Unidade: Unidade 

U F: SE 

VALOR DA PROPOSTA INICIAL 

015 

00.604.122/0001-97 TRIVALE ADM INISTRACAO LTDA 	 R$3,68 

*VENCEDOR * 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descricao: Apresentamos nossa proposta comercial para gerenciamento do abastecimento, declaramos que atendemos todos os itens de habilitacao bem co 
mo nossa proposta. declaramos que no preco ofertado estao inclusos todos os custos, despesas, taxas e demais impostos pars perfeita execucao do contrato. 
declaramos que a proposta tern validade de 60 (sessenta) dias, conforme PE 11/2019 0 objeto da presente licitacao e a escolha da proposta mais vantajosa par 
a a contratacao dos servicos abaixo descritos, de forma continua, conforme condigOes, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e Anexos: 1.1.1. em 
presa especializada em servico de gerenciamento, controle e fornecimento de combustfvel (Oleo diesel 5-10), a fim de realizar o abastecimento dos vefculos utili 
zados na Operacao Carro Pipa e na fiscalizagao de produtos controlados (explosivos e armamentos), administrados pelo 28° Batalhao de Cagadores 

03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 	 R$3,68 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descricao: 25372 - Controle de Abastecimento de Vefculos - Prestacao de servico de gerenciamento, controle e fornecimento de combustfvel, OLEO DIESEL 5-
10, através de sistema informatizado e integrado corn tecnologia de cartao magnetic° ou cartao eletronico tipo smart corn chip para veiculos locados e requisit 
ados pela Administragao. Validade da proposta: 60 dias 

05.340.639/0001-30 PRIME 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descrigao: Prestacao de servico de gerenciamento, controle e fornecimento de combustfvel, OLEO DIESEL S-1 
corn tecnologia de cartao magnetic° ou cartao eletronico tipo smart corn chip para vefculos loca os e r 

Prego (Outros Entes Pablicos) 1: Medians das Propostas Finais 

Orgio: MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO 

IGUACU 

Objeto: Contratacao de empresa para fornecimento de combustfvel Oleo Diesel 5-10, 

para abastecimento da frota de vefculos do Municipio de Foz do Iguacu, de 

acordo corn as especificagoes constantes no Anexo I — Termo de Referencia 

do edital e seus anexos. 

Descrigao: OLEO DIESEL- OLEO DIESEL COMUM S-10, sendo produto de primeira 

qualidade livre de impurezas e imperfeigoes, corn padroes satisfatOrio de 

rendimento. 

Data: 

Modalidade: 

SRP: 

Identificagao: 

Lote/ltem: 

Ata: 

Adjudicacao: 

Homologacao: 

Fonte: 

Quantidade: 

U F: 

14/08/2019 09:00 

Pregao 

NAO 

N°Licitacao:777470 

1/1 

Link Ata 

02/09/2019 15:15 

02/09/2019 15:15 

www.licitacoes-e.com.br  

500.000 

PR 

R$3,35 

R$3,68 

sistema informatizado e integrado 
ados pela Administragao. 
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CNPJ 	 RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 
	

VALOR DA PROPOSTA FINAL 

28.047.374/0001-81 AUTO POSTO SAFIRA LTDA 	 R$3,35 

*VENCEDOR* 

Marca: Marca n'ao informada 
Fabricante: Fabocante nao informado 
DescricAo: Marca Estrada! 016 

3 / 3 



Relatbno de Cotacao. cotacao rapida 1216 

Pesquisa realizada entre 29/11/2019 14:38:40 e 29/11/2019 14:41:28 

RelatOrio gerado no dia 29/11/2019 14:43:39 (IP: 1 87.60.213.238; 

ITEM 

1) gasolina comum 

Prego Compras 

Governamentais 

	

PR EGOS 	 QUANTIDADE 

	

6 	 1 Unidade 

Orgao Pt blico 

UNITARIO 

4,51 

Data 
Identificagao 

Licitagao 

TOTAL 

R$4,51 

Prego 

1 Universidade Estadual do Oeste do Parana - Hospital Universitario do Oeste I do N°Pregao:322019 01/08/2019 R$4,36 

Parana UASG:926277 

2 MINISTERIO DA EDUCAcA0 I Universidade Federal de Goias I UNIVERSIDADE N'Pregao:742019 23/08/2019 R$4,46 

FEDERAL DE GOIAS - REGIONAL CATAL,40 UASG:156143 

3 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO I Empresa N'Pregao:182019 11/09/2019 R$4,58 

Brasileira de Pesquisa Agropecuaria I EMBRAPA/CNPUV UASG:135033 

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO N°Pregao:942019 18/09/2019 R$4.08 

UASG:987503 

5 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS I PREFEITURA MUNICIPAL DE N°Pregao:472019 17/09/2019 R$5,05 

VICOSA UASG:985427 

Valor Unitario R$4,51 

Oblidos: R$4,51 

 

Valor Global: R$4,51 

Detalhamento dos (tens 

   

Item 1 ',1;oIim  

Quantidade 
	

Descricao 
	

Observagao 

1 Unidade 
	

gasolina, comum, combustive( aplicacao automotiva. 

Prego (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais 

Orgao: Universidade Estadual do Oeste do Parana - Hospital Universitario do Oeste 

do Parana 

Objeto: Contratagao de empresa para aquisicao de combustiveis para 0 Hospital 

Universitario do Oeste do Parana - HUOP. 

Descrigao: GASOLINA COMUM - Gasolina comum, gasolina - combustive) veiculo 

CatMat: 16950- GASOLINA COMUM , GASOLINA - COMBUSTIVEL VEICULO NOME 

R$4,36 

Data: 01/08/2019 09:00 

Modalidade: Pregao EletrOnico 

SRP: NAO 

Identificagao: N°Pregao:322019 / UASG:926277 

Lote/Item: /1 

Ata: Link Ata 

Adjudicagao: 15/08/2019 11:32 

Homologagao: 15/08/2019 16:25 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
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Quantidade: 8.000 

Unidade: Litro 

UF: PR 

CNPJ 	 RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 

21.956.862/0001-62 AUTO POSTO SANTO ONOFRE LTDA 

*VENCEDOR * 

Marca: ESTRADA 
Fabricante: ESTRADA 
Modelo: GASC 
Descricao: GASOLINA C COMUM 

VALOR DA PROPOSTA INICIAL 

R$4,36 

Preco (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finals 

Orgao: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Universidade Federal de Goias 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - REGIONAL CATALAO 

Objeto: Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de combustiveis 

pelo major desconto da tabela ANP para o abastecimento da frota de veiculos 

da Regional Catalao da Universidade Federal de Goias.. 

Descricao: GASOLINA COMUM - GASOLINA, COMUM, COMBUSTIVEL, APLICACAO 

AUTOMOTIVA. 

CatMat: 16950- GASOLINA COMUM , GASOLINA - COMBUSTIVEL VEICULO NOME 

R$4,46 

Data: 23/08/2019 14:00 

Modalidade: Pregao EletrOnico 

SRP: SIM 

Identificagao: N°Pregao:742019 / UASG:156143 

Lote/Item: 1/2 

At a: Link Ata  

Adjudicagao: 02/09/2019 16:13 

HomologagAo: 05/09/2019 10:49 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  

Quantidade: 50.000 

Unidade: LITRO 

UF: GO 

CNPJ 
	

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 

16.737.023/0001-13 POSTO MAIS LTDA 

*VENCEDOR * 

Marca: BRANCA 
Fabricante: PETROBRAS 
Modelo: BRANCA 
Descricao: GASOLINA COMUM C, DE INCOLOR A AMARELADA, LIMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS.  

VALOR DA PROPOSTA FINAL 

R$4,46 

Preco (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finals 

Orgao: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 

EMBRAPA/CNPUV 

Objeto: Registro de precos para aquisicao eventual e futura de combustiveis para 

abastecimento da frota de veiculos e maquinas agricolas da Embrapa Uva e 

Vinho, localizada em Bento Goncalves/RS, e suas estacoes experimentais em 

Jales/SP c Vacaria/RS. 

Descricao: GASOLINA COMUM - Gasolina Comum (IAD = 87) para use em qualquer 

vefculo ou equipamento movido a gasolina, sem nenhum tipo de aditivo, corn 

adicao de alcool anidro, conforme legislacao vigente. Deve possui teor de 

enxofre de aproximadamente 800 ppm; nao recebe corante, possuindo assim, a 

coloracao natural das gasolinas (incolor a amarelada). 

CatMat: 16950 - GASOLINA COMUM , GASOLINA - COMBUSTIVEL VEICULO NOME 

CNPJ 
	

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 

R$4,58 

Data: 11/09/2019 09:00 

Modalidade: Pregao Eletronico 

SRP: SIM 

Identificagao: N°Pregao 182019 / UASG:135033 

Lote/Item: /5 

Ata: Link Ata  

Adjudicacao: 11/09/2019 15:35 

Homologagio: 11/09/2019 17:02 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  

Quantidade: 30.000 

Unidade: LITRO 

UF: RS 

VALOR DA PROPOSTA FINAL 

07.473.735/0019-00 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA 	 R$4,58 

*VENCEDOR * 
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CNPJ 	 RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA A 
19 

Marca: Sim 
Fabricante: Petrobras 
Modelo: Sim 
Descricao: Gasolina Comum 

Prego (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Iniciais 

orgao: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

Objeto: Registro de Precos para Aquisicao Futura e Eventual de Combustiveis Tipos: 

Gasolina Comum e Oleo Diesel S10, para Abastecimento de Veiculos da Frota 

Municipal em Deslocamento Sentido Capital do Estado - Curitiba.. 

Descricao: GASOLINA COMUM - Gasolina comum, gasolina - combustivel veiculo 

CatMat: 16950- GASOLINA COMUM , GASOLINA - COMBUSTIVEL VEICULO NOME 

R$4,08 

Data: 18/09/2019 10:04 

Modalidade: Pregao Eletranico 

SRP: SIM 

Identificacao: N'Pregao:942019 / UASG:987503 

Lote/Item: /1 

Ata: Link Ata 

Adjudicagao: 18/09/2019 14:31 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  

Quantidade: 4716 

Unidade: Litro 

UF: PR 

CNPJ 
	

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 	 VALOR DA PROPOSTA INICIAL 

10.913.818/0001-59 POSTO CANAL BATEL LTDA 	 R$4,08 

Marca: DISTRIBUIDORA SHELL 
Fabricante: PETROBRAS 
Modelo: GASOLINA COMUM 
Descricao: PRODUTOS OFERTADO CONFORME ESPECIFICACAO NO EDITAL E SEUS ANEXOS. E DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA 
ANP.  

08.112.780/0001-73 AUTO POSTO ANILA EIRELI 	 R$4,09 

*VENCEDOR * 

Marca: PETROBRAS 
Fabricante: PETROBRAS 
Modelo: GASOLINA COMUM 
Descricao: Combustive' Tipo Gasoline Comum 

Prego (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finals 

Orgao: GOVERNO DO ESTADO OF MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA 

Objeto: Aquisicao futura de combustiveis automotores Diesel Si 0, Gasolina Aditivada, 

Etanol Comum e Arla (Galan 20L) para abastecimento da Frota da Prefeitura 

Municipal de Vicosa. 

Descricao: GASOLINA COMUM - Gasoline combustive' ADITIVADA 

CatMat: 16950- GASOLINA COMUM , GASOLINA - COMBUSTIVEL VEICULO NOME  

R$5,05 

Data: 17/09/2019 09:03 

Modalidade: Pregao Eletronico 

SRP: SIM 

Identificagao: N°Pregao:472019 / UASG:985427 

Lote/Item: /2 

Ata: Link Ata 

Adjudicagoo: 17/09/2019 16:14 

Homologagao: 27/09/2019 10:18 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  

Quantidade: 200.000 

Unidade: Litro 

UF: MG 

CNPJ 
	

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 	 VALOR DA PROPOSTA FINAL 

21.835.590/0001-42 POSTO ALBERTO LTDA 	 R$5,05 

*VENCEDOR * 
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CNPJ 	 RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA 

Marca: PETROBRAS 
Fabricante: BR 
Modelo: PETROBRAS 
Descriqao: GASOLINA COMUM C ADTI PETROBRAS 
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Item 1: oleo diesel  

Quantidade 

1 Unidade 

Descrigao 

Oleo diesel comum 

Observagao 

Relator-10 de Cotacao. cotacao rapida 1217 

Pesquisa realizada entre 29/11/2019 14:45:50 e 29/11/2019 14:45:15 

Relatario gerado no dia 29/11/2019 14:4713 (IP: 187.60.213.238) 

Valor Unitario 

	

PREcOS 	 QUANTIDADE 

	

1 	 1 Unidade  

Data 

Licitagao 

N°Licitacao:768049 06/06/2019 R$3,82 

R$3,82 

Media dos Precos Obtidos: RS3,82 

ITEM 

1) oleo diesel 

Prego 

Public() 

1 

uNiTARi0 

3,82 

Orgao Public() 

MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU / (1) PREFEITURA 

Identificagao 

TOTAL 

R$3,82 

Prego 

Detalhamento dos 'tens 

Valor Global: 
	

R$3,82 

Prego (Outros Entes PUblicos) 1: Mediana das Propostas Finals 

  

R$3,82 

Org5o: MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU / (1) PREFEITURA 

Objeto: A presente licitacao tern por objeto a aguisicao de pneus, camaras dear e 

protetores novos e Oleo diesel comum, corn recursos oriundos do Programa 

Salario Educacao, para uso junto a Secretaria Municipal de Educacao de Espigao 

Alto do Iguacti, Estado do Parana, tudo em conformidade corn as 

especificaooes constantes no Termo de Referencia - Anexo I deste Edital e 

demais anexos. 

Descrigao: OLEO DIESEL- Oleo Diesel Comum 

Data: 

Modalidade: 

SRP: 

Identificagao: 

Lote/Item: 

Ata: 

Adjudicagtio: 

Homologag5o: 

Fonte: 

Quantidade: 

U F: 

06/06/2019 08:00 

Pregao 

NAO 

N°Licitacao:768049 

5/1 

Link Ata  

14/06/2019 15:55 

14/06/2019 15:55 

www.licitacoes-e.com.br  

16.000 

PR 

 

CNPJ 
	

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 
	

VALOR DA PROPOSTA FINAL 

78.518.420/0001-51 AUTO POSTO CHMIEL LTDA 
	

R$3,82 

*VENCEDOR * 
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022 
CNPJ 	 RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL 

Marca: Marca nao informada 
Fabricante: Fabricante nao informado 
Descricao: Oleo Diesel Comum Marca Distribuidora EstradaPRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias, o prazo minim° de v 
alidade da proposta, contados a partir da data de abertura do pregao no sistema.PRAZO DE ENTREGA: Conforme item 3.2 do edital. LOCAL DE ENTREGA: Confo 
rme item 3.1 do edital. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias o prazo mfnimo de validade da proposta, contados a partir da data de abertura do pregao n 
o cisterns. 
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3 
Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Iicitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 21 de novembro de 2019 17:20 
Para: 	 'autopostobenedita@terra.com.br'; 'autopostocanaan@terra.com.br' 
Assunto: 	 ORCAMENTO DE COMBUSTIVEIS 
Anexos: 	 OKAMENTO COMBUSTIVEIS - 2020 - Curitiba.doc 

Boa tarde! 

Solicito orcamento de combustiveis, conforme descricao em anexo! 

Pego que nos devolva o mesmo o mais breve possivel carimbado e assinado! 
Confirme o recebimento! 

• 

• 

1 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Iicitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 22 de novembro de 2019 08:00 
Para: 	 'postomasterline@gmail.com' 
Assunto: 	 OKAMENTO DE COMBUSTIVEIS 
Anexos: 	 ORCAMENTO COMBUSTIVEIS - 2020 - Curitiba.doc 

Born dia! 

Solicito orcamento de combustiveis, conforme descrigao em anexo! 
Pego que nos devolva o mesmo o mais breve possivel carimbado e assinado! 

Confirme o recebimento! 

• 

4 

s 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br 
	

025 
De: 	 licitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 22 de novembro de 2019 08:00 
Para: 	 'marcelo.nogueira@gpcombustiveis.com.br' 
Assunto: 	 OKAMENTO DE COMBUSTIVEIS 
Anexos: 	 ORCAMENTO COMBUSTIVEIS - 2020 - Curitiba.doc 

Born dia! 

Solicito orgamento de combustiveis, conforme descrigao ern anexo! 

Pego que nos devolva o mesmo o mais breve possivel carimbado e assinado! 

Confirme o recebimento! 

• 

• 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 licitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 22 de novembro de 2019 08:00 
Para: 	 'mariaverenkaeireli@gmail.com' 
Assunto: 	 OKAMENTO DE COMBUSTIVEIS 
Anexos: 	 OKAMENTO COMBUSTIVEIS - 2020 - Curitiba.doc 

Born dia! 
Solicito orgamento de combustiveis, conforme descrigao ern anexo! 
Pego que nos devolva o mesmo o mais breve possivel carimbado e assinado! 
Confirme o recebimento! 

2 6 
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Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 10 de dezembro de 2019 

Assunto: Pregao Presencial 

DE: Prefeito Municipal 

PARA: 
- Departamento de Contabilidade; 
- Procuradoria Juridica; 
- Pregoeiro e Equipe de Apoio a Licitagao. 

Aprovo o Termo de Referencia e Preliminarmente a autorizo a tra.mitagao do processo 
cujo objeto e AQUISIcA0 DE OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM 
AMBOS DESTINADOS A UTILIZA00 POR VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A 
ADMINISTRA00 PUBLICA DE CAPANEMA-PR, QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL DO 
ESTADO, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. , devera tramitar pelos 
setores competentes corn vistas: 

1 - A indicagao de recursos de ordem orgamentaria para fazer frente a despesa; 

2 - A elaboragao de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatorio, indicando a 
modalidade e o tipo de licitagao a serem adotados no certame; 

3 - A elaboragao da minuta do instrumento convocatOrio da licitagao e da minuet, contrato; 

d 

Atenciosamente, 

AmyBelle 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-132 1 
CAPANEMA - PR 

• 4 - Ao exame e aprovagao das minutas indicadas no item 3 acima. 



.-1) 8  

Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 10 de dezembro de 2019 

Assunto: Pregao Presencial 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atencao ao oficio datado de 10/12/2019, objeto: AQUISIcA0 DE OLEO 

DIESEL S-10, OLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM AMBOS DESTINADOS A 

UTILIZAcA0 POR VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A ADMINISTRAQ.A0 PUBLICA DE 

CAPANEMA-PR, QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL DO ESTADO, PROCESSADO PELO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS., informamos a existencia de previsao de recursos 

orgamentarios para assegurar o pagamento das obrigagOes decorrentes do Certame, sendo que 

o pagamento sera efetuado através da Dotacao Orgamentaria abaixo descrita; 

Dotacoes 
Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2019 310 05.001.04.122.0402.2023 000 3.3.90.30.00.00 Do E 	icio 
2019 1810 09.001.10.301.1001.2081 000 3.3.90.30.00.00 D 	cicio 

Respeitosamente, 

C eomar Walter 
Tec. ,ont. CRC: PR:4046483/0-2 

CPF: 723.903.959-53 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



	

Tramitacao do Processo 	 Regina 1 de 1 

Processo: 3219/2019 	 Data: 10/12/2019 14:01 	Situacao: Encaminhado 

Requerente:VALDECI ALVES DOS SANTOS 	 Documento: 499.450.256-00 

Contato:VALDECI ALVES DOS SANTOS 

Assunto: RECURSO EM PROCESSO LICITATORIO - Versao: 2 

Descricao:AQUISIcA0 DE OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL S-500 E GASOLINA AMBOS DESTINADOS A UTILIZAcA0 
POR VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A ADM... 

2.9 

Ocorrencla: 4 
	

Data:11/12/2019 17:15:00 	4Pit 

De: ROMANTI EZER BARBOSA 
	

Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGAN! 

Etapa: Licitacao 
	

Confirmacao: nao 

Descricao: Realizada a anAlise do edital e minuta contratual. Encaminho o PA ao Setor de LicitagOes para impressao, montagem e coleta de 
assinatura. Ao final, solicito seu retorno a Procuradoria para emissao de Parecer Juridic° Previo a publicacao do edital. 

Att. 

Romanti Barbosa 
Procurador Municipal 

Ocorrencia: 3 	 Data:10/12/2019 14:39:00 

De: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 	 Para: ROMANTI EZER BARBOSA 

Etapa: Juridico 

Descricao:ENCAMINHO ESSE PA PARA ANALISE E EMISSAO DE PARECER JURIDICO DO EDITAL 

Prevlsao: 17/12/2019 

Confirmacao: nao 

Ocorrencia: 2 	 Data:10/12/2019 14:03:00 	 Previs6o: 11/12/2019 

De: SIMONE MARIA STACH 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: Licitacao 
	

Confirmacao: nao 

Descricao:AQUISIcA0 DE OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL S-500 E GASOLINA AMBOS DESTINADOS A UTILIZAcA0 POR VEICULOS 
OFICIAIS PERTENCENTES A ADM... 

Ocorrencia: 	 Data:10/12/2019 14:01:31 	 Previsao: 11/12/2019 

De: SIMONE MARIA STACH 	 Para: EDINA LUCIANE ESCHER SOTT 

Etapa: Etapa Inicial 	 Confirmacao: nao 

Descricao:Abertura do processo. 
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MUNICIPIO DE CAPANEMA - PARANA 
PREGAO PRESENCIAL N° 121/2019 

SISTEMA REGISTRO DE PRECOS 

1.PREAMBULO: 
1.1. 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA, por intermedio da Secretaria Municipal de Administracao, 

mediante o Pregoeiro, designado pela Portaria n° 7.280, de 07 de dezembro de 2018, torna pUblico 
para conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicados, farce realizar licitagao na 
modalidade PREGAO PRESENCIAL, processada pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, tipo  
MENOR PRECO, para aquisicao parcelada dos objetos descritos no item 2 deste edital, conforme 
as condicOes estabelecidas no Termo de Referencia e neste Edital. 0 Procedimento licitatOrio 
observard integralmente as disposicOes da Lei n°. 10.520/02, do Decreto Municipal n°. 4.118/07, 
do Decreto Federal n°. 7.892/13, e, subsidiariamente, da Lei n°. 8.666/93. 

1.2. A licitagao sera subdivida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referencia, 
facultando-se ao licitante a participacao em quantos itens forem de seu interesse. 

1.3. 0 criterio de julgamento adotado sera o MENOR PRECO POR ITEM, observadas as 
exigencias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacOes do objeto. 

1.4. 0 Edital poderit ser retirado ou consultado por qualquer interessado, no site: 
www.capanema.pr.gov.br- Editais de licitaglio e Licitacties na integra ou na sede da Prefeitura 
sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, centro, Setor de Licitacoes, durante o 
horitrio de expediente das 7:45 h as 11:30h e das 13:15h as 17:30 horas ate a data aprazada 
para recebimento dos documentos e dos envelopes "PROPOSTA DE PRECOS" E " 
DOCUMETACAO DE HABILITACAO". 

1.5.DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO PRESENCIAL 

1.5.1.0 PREGAO sera realizado dia 28/01/2020 corn inicio as 8h30min., no Setor de 

Licitacao da Prefeitura Municipal, na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1.080, centro, na 

cidade de Capanema - PR, CEP: 85.760-000. 
1.6.ntegram o presente EDITAL, independentemente de transcricao: 

Termo de referencia; 
Anexo I - Modelo de declaracao de pleno atendimento aos requisito 	bilitacao; 
Anexo II - Modelo de procuracao para credenciamento; 
Anexo III - Modelo de Declaracao Unificada; 
Anexo IV - Modelo de declaracao de micro empresa e empresa de pequeno porte; 
Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Precos; 
Anexo VI- Proposta de precos; 
Anexo VII- Orientacdo para geracao/redagdo da proposta de precos em programa 
especifico do Municipio. 

1.7.Muito embora os documentos estejam agrupados em anexos separados, todos eles se 
completam, sendo que a proponente deve, para a apresentagdo da PROPOSTA e DOCUMENTOS DE 
HABILITAcAO, bem como dos demais DOCUMENTOS, ao se valer do EDITAL, inteirar-se de sua 
composicao, tomando conhecimento, assim, das condicaes administrativas e tecnicas que nortearao 
o desenvolvimento do PREGAO e a formalizacao CONTRATUAL, que podera ser substituido por Nota 
de Empenho nos termos que se dispoe o art. 62, da Lei Federal 8666/93, de sorte que todos os 
aspectos mencionados em cada documento deverao ser observados, ainda que nao repetidos em 
outros. 

1.8. Para maior transparencia nos atos administrativos, a Sessao Pt blica podera ser gravada 

pela Administracao Municipal, através de equipamento audio visual pr6prio. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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2. OBJETO: 

2.1.0 objeto deste Pregao é a AQUISIcAO DE OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL S-500 E 

GASOLINA COMUM AMBOS DESTINADOS A UTILIZACAO POR VEICULOS OFICIAIS 

PERTENCENTES A ADMINISTRACAO PUBLICA DE CAPANEMA-PR, QUE SE DESLOCAM AT A 

CAPITAL DO ESTADO, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. , conforme 

especificagOes constantes no termo de referencia. 

2.2. A quantidade constante no termo de referencia sio previsoes realizadas a partir das 

aquisicoes que esta Municipalidade pretende realizar na validade na Ata de Registro de Precos,  

porem, nao se obrigando a Administracio a aquisicao total.  
2.3. Edital e seus anexos poderio ser obtidos através da internet pelo endereco 

www.capanema.pr.gov.br, link LICIT/WOES , EDITAIS DE LicrrAcAo E LICITAOES NA 
INTEGRA. 

2.4. As informacoes administrativas ou tecnicas relativas a este Edital poderito ser 
obtidas junto ao Setor de Licitacoes pelo telefone: (46)35521321. 

3. PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS: 
3.1. A ATA DE REGISTRO DE PREcOS, a ser firmada entre o Municipio de Capanema, através 

da Secretaria de Administragao e o(s) vencedor(es) do certame, tera validade de 12 (doze) meses, 
a partir de sua assinatura. 

4. DA DESPESA 
4.1. A despesa corn a aquisigao dos materiais é estimada em R$ 78.533,20 (Setenta e Oito 

Mil, Quinhentos e Trinta e Tres Reais e Vinte Centavos), conforme o orgamento estimativo 
disposto no Termo de Referencia. 

5. DOS ORGAOS PARTICIPANTES 
5.1. 0 orgio gerenciador sera a Secretaria Municipal de Administracao. 
5.2. Os demais Orgaos participantes serao: 

a)Secretaria Municipal de Salute; 

5.3. A ata de registro de pregos, durante sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer orgao 

ou entidade da administragdo piablica que nao tenha participado do certame licitatOrio, mediante 

anuencia do orgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que 

couber, as condigoes e as regras estabelecidas no Decreto n° 7.892/13, e na Lei n° 8.666/93. 

5.4. Os orgdos e entidades que nao participaram do registro de pregos, quando desejarem fazer 

use da ata de registro de pregos, deverao consultar o orgao gerenciador da ata para manifestagdo 

sobre a possibilidade de adesdo. 
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5.5.Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condicOes 

nela estabelecidas, optar pela aceitacao ou nao do fornecimento, desde que este fornecimento nao 

prejudique as obrigagOes anteriormente assumidas corn o orgao gerenciador e Orgaos participantes. 

5.6.As aquisicoes ou contratagOes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, 

por Orgao ou entidade, a cern por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatOrio e 

registrados na ata de registro de precos para o Orgao gerenciador e Orgaos participantes. 

5.7.As adesOes a ata de registro de precos sao limitadas, na totalidade, ao quintuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o Orgao gerenciador e orgaos 

participantes, independente do numero de Orgaos nao participantes que eventualmente aderirem. 

5.8. Ao Orgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a cobranca 

do cumprimento pelo fornecedor das obrigagOes contratualmente assumidas e a aplicacao, 

observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de clausulas contratuais, em relagao as suas prOprias contratacoes, informando 

as ocorrencias ao Orgao gerenciador. 

6.DA PARTICIPAcA0 NA LICITAcA0 
6.1. Poderrto participar dessa licitacao os postos com endereco na Rod BR 277 do KM 

184 ao KM 255. 
6.2. Poderao participar desta licitacao todos os interessados, do ramo pertinente ao objeto, que 

preencham as condicOes estabelecidas neste edital e seus anexos. 

6.3.Sera vedada a participacao de empresas: 

a) Declaradas inidoneas para licitar e contratar corn a Administracao Publica; 

b) Impedidas de licitar e contratar corn a Unido, Estados, Distrito Fe 	Municipios, 
nos termos do art. 7° da Lei n° 10.520/2002; 

c) Suspensas, temporariamente, de participagao em licitacao e impe as de contratar, 
nos termos do art. 87, III, da Lei n° 8.666/1993; 

d) Reunidas em consOrcio, qualquer que seja sua forma de constituicao; 

e) Enquadradas nas disposicOes no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alteracoes posteriores, ou ainda, Sob processo de falencia, concordata ou recuperagdo judicial ou 
extrajudicial de credito. 

6.4. Sera permitida a participagdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestdo 
operacional adequado ao objeto desta licitagdo, corn compartilhamento ou rodizio das atividades de 
coordenacdo e supervisdo da execuedo dos combustivel, e desde que os combustivel contratados 
sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediagdo ou 
subcontratagdo. 

6.5 Por forca do que dispOe o Capitulo V, artigos 42 a 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006, as microempresas, empresas de pequeno porte, no ano-calenddrio anterior, 
receita bruta ate o limite definido no inciso II do "caput" do artigo 30  da referida Lei Complementar, 
terdo tratamento diferenciado e favorecido. 
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6.6. A empresa que for participar da Sessio de Licitagio deveri preencher 
obrigatoriamente o breve cadastro que esti no site do municipio conforme abaixo acessando 
o site: http://www.capanema.pr.gov.br/ em seguida entre no Link licitacoes, depois Editais 
de Licitacio e Licitacio na integra, escolha Pregio Presencial e qual voce quer participar, 
Entre no link: http: / /www.capanema.pr.gov.br/transparencia/adm/licitacoes/cadastro  , 
(esse Cadastro é obrigatorio, a empresa que nao o finer nao poderi participar do Processo 
Licitaterio). Esses dados serio encaminhados automaticamente para o e-mail: 
licitacao(&capanema.pr.gov.br  e licitacao.capanema(kgmail.com,  voce receberi a seguinte 
mensagem "Cadastro enviado corn sucesso. Em breve entraremos em contato. " 

7. DA IMPUGNAcA0 E PEDIDO DE INFORMAcOES SOBRE 0 EDITAL 

7.1. Ate 05 (cinco) dias titeis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer 

pessoa podera impugnar o ato convocatorio do pregao, conforme item 7.5 deste edital. 

7.1.1.Cabera ao pregoeiro decidir sobre a impugnacao no prazo de ate 48 (quarenta e oito) 

horas, contado a partir do protocolo. 

7.1.2. Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatOrio, sera definida e publicada nova 

data para realizacao do certame. 

7.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio deverao ser enviados ao 

pregoeiro ate 03 (tres) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao 

exclusivamente por meio eletremico via internet, no endereco indicado no edital. 

7.3. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no 

certame. 

7.4. As respostas as impugnacoes e os esclarecimentos prestados p 	oeiro sera() 

autuados no processo licitatOrio e estarao disponiveis para consulta por qualquer 	essado. 

7.5. Qualquer impugnacao ao presente edital devera ser protocoli 	nt. 	Protocolo da 

Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada a Divisao de Licitacoes do 

Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacao a data de 

recebimento da correspondencia, a qual devera respeitar os itens 7.1 deste edital. 

8. DO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
EQUIPARADOS 

8.1. 0 enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-
nas condigoes do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido pela 

Lei Complementar n° 123/06. 

8.1.1. A sociedade cooperativa corn receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, em 

conformidade corn as disposicoes do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei 

Complementar n° 123/ corn alteragoes da Lei Complementar n° 155/2016, recebera o mesmo 

tratamento concedido pela Lei Complementar n° 123/06 as ME/EPP. 

8.1.2. A pessoa fisica ou o empresario individual enquadrado nos limites definidos pelo 

art. 3° da Lei Complementar n° 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido pela Lei 

Complementar n° 123/06, as ME/EPP. 
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8.2. A fruicao dos beneficios licitatOrios determinados pela Lei Complementar n° 123/2006 
independe da habilitacao da microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado para a 
obtencao do regime tributario simplificado. 

8.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situacOes previstas no art. 3° da Lei Complementar 
n° 123/06, e nao possuirem quaisquer dos impedimentos do § 4° do artigo citado, deverao apresentar 
declaracao, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificagao como 
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar (Art. 11 do Decreto n° 
6.204/07). 

8.4. A declaragao acima exigida devera ser entregue juntamente corn a documentagdo de 
habilitagao. 

9. DO CREDENCIAMENTO 
9.1. 0 licitante, ou o seu representante, devera, no local, data e horario indicados no 

preambulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como 
participante deste Pregao, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, 
e do documento que the de poderes para manifestar-se durante a sessao publica em nome do 
licitante. 

9.2. 0 licitante ou o seu representante que nao se credenciar ou nao comprovar seus poderes 
estard impedido de apresentar lances, formular intencao de recurso ou manifestar-se, de qualquer 
forma, durante a sessao. 

9.3. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos 
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento public° de procuracao, ou particular 
corn firma reconhecida, ou documento equivalente. 

9.4. 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devera 
ostentar a competencia do representante do licitante para represents-lo perante terceiros. 

9.5. 0 instrumento de procuracao public°, ou particular corn firma reconhecida, deve 
ostentar os poderes especificos para formulacao de propostas e para a pratica de todos os 
demais atos inerentes a licitacoes, devendo vir acompanhado dos documentos de, constituicao 
da empresa ou do registro como empresario individual. 

9.5.1. Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2019, o reconhecimento de assinatura 
no instrumento de procuracao particular, poderes ser realizado perarxte4 Pregoeira e Equipe 
de Apoio, desde que apresentado, via original ou c6pia autenticadn em cartorio, de Documento 
Oficial corn foto e assinatura do subscrevente (Ex. Cedula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e 
Previdencia Social, Passaporte e Cedula de identidade Profissional), somente sendo admitido 
o reconhecimento da assinatura na forma grafada no documento apresentado. 

9.6. Cada credenciado poderes representar apenas urn licitante. 
9.7. Cada licitante poderes credenciar apenas um representante. 

10. DA ABERTURA DA SESSAO 
10.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-d em sessao publica, na data, horario e local 

indicados no preambulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, apOs a fase de 
credenciamento, devera apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos: 

a) Declaracao de cumprimento dos requisitos de habilitacao (conforme modelo 

anexo); 

b)Declaracao de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488/07, quando for o caso (conforme modelo anexo), sob 

pena de nao usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123, de 

2006. 

b)1. A declaracao de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou de 

cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488/07, quando for o caso (conforme modelo 
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anexo), deverit estar acompanhada da Certidao simplificada de registro do comercio - Junta 

Comercial - do Estado sede da licitante, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao 

anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para apresentagao dos envelopes; 
10.2. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer 

das vedagoes do artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar n° 123/2006, nao podera usufruir do 
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, nao devera apresentar a respectiva 
declaragdo. 

10.3. Os envelopes da proposta de pregos e da documentagao de habilitagao deverao estar 
separados, fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em 
caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREcOS 

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 

PREGAO SRP N° 121/2019 

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAcA0 DE HABILITAcAO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 

PREGAO SRP N° 121/2019 

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE) 

CNPJ N° XXXX 

o similar de 
a antes da 

10.4. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro 
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues ate 1 (um 
abertura da sessao publica. 

10.4.1. Nessa hipOtese, os dois envelopes deverao ser acondicrana os em invOlucro Unico, 

• enderegado diretamente a Comissao, com a seguinte identificagdo: 

A COMISSAO DE LICITAcA0 

MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR 

PREGAO SRP N° 121/2019 

SESSAO EM - 28/011/2020 AS XXHOOM 

10.5. Os envelopes lacrados contendo as propostas de pregos e documentos de 
habilitagao deverao ser protocolados no Protocolo-Geral do Municipio (junto ao Departamento 
de Tributagito no Paco Municipal) ate a hora marcada no Preambulo deste edital para abertura 
da sessito publica, quando nao encaminhados via correio. 

10.5.1. A sessito publica nao sera iniciada enquanto houver empresas na fila do 

protocolo dos envelopes. 

10.5.2. Apes o inicio da sessAo, nao poderao participar certame as empresas que 

nao tiverem os seus envelopes devidamente protocolados conforme o item 10.5. 
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• 

• 

10.5.3. Considera-se o inicio da sessao a manifestagito do Pregoeiro, declarando 

aberta a sessao publica, devendo constar na Ata o efetivo horario da abertura e a justificativa 

para eventual atraso. 
10.6. Os envelopes que nao forem entregues nas condicOes acima estipuladas nao gerardo 

efeitos como proposta. 
10.7 A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitard o licitante as 

sangoes previstas neste Edital. 

11. DA PROPOSTA DE PRECO 
11.1. A proposta de precos, emitida por computador, SOMENTE conforme modelo padrao 

do sistema (Anexo VI), redigida em lingua portuguesa, corn clareza, sem emendas, rasuras, 
acrescimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como tambern rubricadas todas as suas 
folhas pelo licitante ou seu representante, devera conter: 

11.1.1. As caracteristicas do objeto de forma clara e precisa, descrevendo o material 

ofertado, indicando a marca, quantidade, prazos de validade, de garantia e de entrega, no que for 

aplicavel, bem como os valores unitarios e o total, sob pena de desclassificagao de sua proposta. 

11.1.2. Preto unitario e total, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), 

de acordo corn os pregos praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo 

de Referencia. 

11.1.3. 0 licitante devera observar o valor maximo especificado no Termo de referencia, 

sob pena de desclassificagao de sua proposta. 
11.2. Nos precos ofertados ja deverao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, 

encargos sociais, trabaihistas e as despesas decorrentes da execugao do objeto. 
11.3. As propostas terao validade de 12 (doze) meses contados da data de as 

da licitagdo. 

11.3.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocaca 

ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
11.4. Ate a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou sub 

anteriormente encaminhada. 
11.5. Ao assinar a Proposta de Pregos, o proponente estard assumindo automaticamente 0 

cumprimento de todas as condicOes la estabelecidas. 

11.6. A proposta de precos padrao do sistema, depois de preenchida, tambem devera ser salva 

em Pen-Drive ou CD-ROM e entregue ao Pregoeiro no momento do Credenciamento ou dentro do 

Envelope n° 01 (PROPOSTA DE PRECOS), para fins de langamento no Sistema de julgamento. 

11.7. A licitante que nao atender ao item 11.6, sera desclassificada. 

12. DA CLASSIFICAcA0 DAS PROPOSTAS 
12.1. 0 Pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que nao 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, 
apresentem irregularidades ou defe4tos capazes de dificultar o julgamento. 

12.2. A desclassificagao de proposta sera sempre fundamentada e registrada em Ata. 
12.3. 0 Pregoeiro classificara o autor da proposta de menor prego e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento), relativamente 
a de menor preco, para participagao na fase de lances. 

12.4. Quando nao forem verificadas, no minimo, tres propostas escritas de pregos nas 
condicOes definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificara as melhores propostas 
subsequentes, ate o maximo de tres, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer 
que sejam os precos oferecidos.  
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13. DA FORMUcAcA0 DOS LANCES E DAS REGRAS DE DESEMPATE 
13.1. Classificadas as propostas, de acordo corn o Edital, o Pregoeiro dares inicio a etapa de 

apresentacao de lances verbais pelos licitantes, que deverao ser formulados de forma sucessiva, em 
valores distintos e decrescentes. 

0 lance devera ser ofertado POR ITEM. 
13.2. 0 Pregoeiro convidard individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, 

a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preco e os demais, 
em ordem decrescente de valor. 

13.3. A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara a 
exclusao do licitante da etapa de lances e a manutencao do Ultimo preco por ele apresentado, para 
efeito de ordenacao das propostas. 

13.4. Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente a penalidade de multa de 2% sobre o valor maxim° do objeto previsto no termo de 
referencia. 

13.5. Encerrada a etapa de lances, na hipotese de participacao de licitante microempresa (ME) 
ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488/2007 
(COOP), sera observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123/2006, 
regulamentada pelo Decreto n° 8.538/2015. 

13.6. 0 Pregoeiro identificard os precos ofertados pelas ME/EPP e COOP participantes que 
sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superiores ao menor prego, desde que a primeira colocada 
nao seja uma ME/EPP/COOP. 

13.7. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condicao sera.° consideradas 
empatadas corn a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado tera o direito 
de apresentar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no 
prazo maxim() de 5 (cinco) minutos. 

13.8. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou nao se manifeste no prazo 
estabelecido, sera° convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes queencontrem 
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacao, para o exer 

	
do mesmo 

direito, segundo o estabelecido no subitem anterior. 
13.9. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP emp 	as, no referido 

intervalo de 5% (cinco por cento), sera realizado sorteio para definir qual da 	tes primeiro 
podera apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 

•
13.10. Havendo exit° neste procedimento, a ME/EPP/COOP assumira a condicao de melhor 

classificada no certame, para fins de aceitacao. Nao havendo exito, ou tendo sido a melhor oferta 
inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda nao existindo ME/EPP/COOP participante, 
prevalecera a classificagdo inicial. 

13.11. Somente apos o procedimento de desempate ficticio, quando houver, e a classificacao 
final dos licitantes, sera cabivel a negociacao de preco junto ao fornecedor classificado em primeiro 
lu gar 

13.12. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o criterio de 
desempate sera aquele previsto no artigo 3°, §2°, da Lei n° 8.666/93, assegurando-se a preferencia, 
sucessivamente, aos bens e combustivel: 

a)Produzidos no Pais; 

b)Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no Pais. 
13.13. Persistindo o empate, o criterio de desempate sera o sorteio. 
13.14. Durante a sessao pUblica e permitido a urn licitante fazer lance igual ao de um 

concorrente com intuito de empatar o certame, porem somente sera possivel o lance nestes termos 
caso urn lance menor seja considerado inexequivel. 
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13.14.1. Nao serao permitidos lances identicos nos casos nao previstos no subitem 

anterior. 

13.14.2. 0 desempate nos casos previstos no subitem 13.14 se dares nos termos do item 

13 deste edital. 

13.14.3. Caso haja empate nos termos do item 13.14 entre empresas enquadradas como 

ME/EPP e nao enquadradas, o desempate sera por meio de sorteio. 
13.15.Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro podera negociar 

corn o licitante para que seja obtido melhor prego, observado o criterio de julgamento, nao se 
admitindo negociar condigOes diferentes daquelas previstas neste Edital. 

13.16. ApOs a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitagao e julgamento da 
proposta. 

• 14.DA ACEITAcA0 E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
14.1. 0 Pregoeiro examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto 

compatibilidade do prego em relagao ao valor estimado para a contratagao e sua exequibilidade, bem 
como quanto ao cumprimento das especificagoes do objeto. 

14.2. 0 Pregoeiro podera solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento 
contendo as caracteristicas do material ofertado, sob pena de nao aceitagao da proposta. 

14.3. Caso a compatibilidade corn as especificagoes demandadas, sobretudo quanto a padroes 
de qualidade e desempenho, nao possa ser aferida pelos meios previstos no subitem anterior, o 
Pregoeiro exigird que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de nao 
aceitacao da proposta, no local a ser indicado e dentro de 2 (dois) dias itteis contados da solicitagdo. 

14.4. No caso de nao haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou 
havendo entrega de amostra fora das especificacoes previstas neste Edital, a proposta do licitante 
sera recusada. 

14.5. Os exemplares colocados a disposicao da Administragdo serao tratados c. 	prototipos, 
podendo ser avaliados pela equipe tecnica responsavel pela analise. 

14.6. Os licitantes deverao colocar a disposigao da Administragdo tod 	as condicaes 
indispensaveis a realizagao de testes e fornecer, sem Onus, os manuals imp 	os em lingua 
portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

14.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenders a sessao • •rmando a nova data e 
• horario para a sua continuidade. 

14.8. Se a proposta classificada em primeiro lugar nao for aceitavel, ou for desclassificada, o 
Pregoeiro examinard a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao, 
ate a apuragdo de uma proposta que atenda ao Edital. 

14.9. Nessa situacao, o Pregoeiro podera negociar corn o licitante para que seja obtido prego 
melhor. 

14.10. No julgamento das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem 
sua substancia, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificagao. 

14.11. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante devera comprovar sua 
condigao de habilitagdo, na forma determinada neste Edital. 

15. DA HABILITAcA0 
15.1. Como condigao previa ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro podera verificar o eventual descumprimento 
das condigaes de participagao, especialmente quanto a. existencia de sangao que impega a 
participagao no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

Consulta ao portal do TCE/PR quanto aos impedidos de licitar 

(http : / / servicos.tce.pr.gov.br/ tcepr/ municipal/ ail/ ConsultarImpedidosWeb.aspx); 
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b) CNAE (www.cnae.ibge.gov.br); 

c) SICAF; 

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

e) Cadastro Nacional de CondenagOes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido 	 pelo 	 Conselho 	 Nacional 	 de 	 Justiga 

(www.cni.jus.br/improbidade  adm/consultar requerido.php). 
15.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de seu 

sOcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que preve, dentre as sangoes impostas 
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigao de contratar corn o 
Poder Piiblico, inclusive por intermedio de pessoa juridica da qual seja sOcio majoritario. 

15.3. Constatada a existencia de sangdo, o Pregoeiro reputard o licitante inabilitado, por falta 
de condicao de participagao. 

• 15.4. Para a habilitagao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados: 

15.4.1. RELATIVA A HABILITAcA0 JURIDICA: 

No caso de empresano individual: inscrigao no Registro Public° de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

b. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatOrio de seus 

administradores; 

b.1) Os documentos deverito estar acompanhados de t • as 	teracoes 

ou da consolidacio respectiva. 

c. No caso de sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no 	ro Civil das 

Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de pro 	indict 	dos seus 

administradores. 

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida pela 

Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a 

condigao de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

e. No caso de cooperativa: 

e.1) A ata de fundagdo e o estatuto social em vigor, corn a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil 

das Pessoas Juridicas da respectiva sede; 

e.2) 0 registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971; 

e.3) 0 regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, corn ata da 

assembleia que os aprovou; 

e.4) Os editais de convocacdo das tres ultimas assembleias gerais 

extraordinarias; 

e.5) A ata da sessao em que os cooperados autorizaram a cooperativa a 

contratar o objeto da licitagao; 
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f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto 

de autorizacao; 

g. Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do 

comercio - Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90 

(noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo o previsto na alinea "c" 

deste subitem; 

15.4.2. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ, corn data 

de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar coin data superior 

a 60 (sessenta dias o 	0(a) Pregoeiro(a) 	podera consultar o site: 

• http: / /www.receita.fazenda.gov.br/ pessoajuridica/ cnpj/ cnpjreva /cnplreva solicitacao.asp 

para averiguar se houve alteracoes. (se nao houver alteracoes a empresa nao sera 

desclassificada); 

b) Prova de regularidade referente aos Debitos Previdenciarios - (INSS - Instituto 

Nacional da Seguridade Social); 

c) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Combustivel 

(FGTS), demonstrando a situagdo regular, expedido pela Caixa EconOmica Federal; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidao Conjunta Negativa 

da Divida Ativa da Uniao e Receita Federal); 

d.1) A aceitagao de Certidao Conjunta Negativa de Debitos R 	os Tributos 

Federais e a Divida Ativa da Unido esta condicionada a verificacao da correspondeutenticidade 

nos seguintes enderecos eletronicos: www.receita.fazenda.gov.br   e www. n.f 	v.br. 

e) Prova de regularidade para com a Receita Estadual, 	nidade e federacao da 

• sede da licitante; 

f) Prova de regularidade para corn a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa de 

Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante); 

15.4.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA: 

a) Certidao negativa de falencia ou recuperacao judicial, ou liquidacao judicial, ou 

de execucao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu 

domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prOpria certidao, ou, na omissao desta, expedida 

a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentagdo; 

15.4.4. REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), de acordo corn a Lei 

12.440/11(validade 180 dias contados da data de sua emissao). 

15.5. DOCUMENTAcA0 COMPLEMENTAR (DECLARAcOES): 
a) Anexo III - Modelo de Declaragao Unificada 
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15.6. Os DOCUMENTOS DE HABILITAcA0 (envelope n° 02) poderao ser apresentados em 

original, ou por qualquer processo de copia desde que autenticada por cartorio competente, ou copia 

simples que poderii ser autenticada pelos membros da Comissao ou Funcionario do Setor de 

LicitagOes, no decorrer da sessao desde que o original esteja na posse do representante 

credenciado, ou ainda por meio de publicacao em orgao da imprensa oficial, e inclusive expedidos 

via Internet. 

15.7. As certidOes de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverao 

ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo Orgao expedidor, ou, na 

hipotese de ausencia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos Ultimos 90 dias contados da 

data da abertura da sessao pUblica. 

15.8. As ME/EPP e seus equiparados deverao apresentar toda a documentacio exigida 

para efeito de comprovactio de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restriciio, 

sob pena de desclassificactio (art. 43 da LC n° 123/06). 

15.9. Havendo alguma restricao na comprovagio da regularidade fiscal da ME/EPP, sera 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o 

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a criterio da 

Administracao, para a regularizacao da documentagao, pagamento ou parcelamento do debito, e 

emissao de eventuais certickies negativas ou positivas corn efeito de certidao negativa (art. 43, §1°, 

da LC n° 123/06 e n° 147/14); 

15.10.A declaracao do vencedor do certame acontecera no momento imedi 	posterior 

a fase de habilitagao, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a =b 	da fase 

recursal (art. 4°, § 2°, do Decreto 6.204/07); 

15.11. A nao regularizacao da documentagao, no prazo previsto acim 	 decadencia 

do direito a contratacao, sem prejuizo das sal-10es previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo 

facultado a Administracao convocar os licitantes remanescentes, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitacao. 

15.12. 0 proponente que nao cumprir corn o disposto no item 15 e seus subitens sera 

desclassificado. 

16. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
16.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de ate 

24 (vinte e quatro) horas, a contar da eventual solicitagao do Pregoeiro. 

16.1.1. A proposta final devera ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou 

digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

16.1.2. A proposta final devera conter a indicagao do banco, nUmero da conta e agencia 

do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
16.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracao no 

decorrer da execucao do contrato e aplicagao de eventual sancao a Contratada, se for o caso. 
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16.3. Todas as especificacOes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedencia, vinculam a Contratada. 

17. DOS RECURSOS 
17.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularizacao fiscal, caso o licitante 

vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no artigo 34 
da Lei n° 11.488/2007, qualquer licitante podera, ao final da sessao publica, de forma imediata e 
motivada, manifestar sua intencao de recorrer, quando the sera concedido o prazo de tres dias para 
apresentar as razoes do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contra razOes em igual prazo, que comecard a contar do termino do prazo da 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus 
interesses. 

17.2. A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante quanto a intencao de recorrer 
importara a decadencia desse direito. 

17.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os 
autoridade competente quando mantiver sua decisao. 

17.4. A analise quanto ao recebimento ou nao do recurso, pelo Pregoeiro, ficard adstrita 
verificacao da tempestividade e da existencia de motivagdo da intencao de recorrer. 

17.5. 0 acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o 
caso, importard invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento. 

17.6. Nao sera.° conhecidos os recursos cujas raziies forem apresentadas fora dos prazos legais. 
17.7. As decisOes Administrativas sobre os Recursos Administrativo sera° autuadas no 

processo licitatorio e estardo disponiveis para consulta por qualquer interessado. 
17.8. As Raziies e as ContrarrazOes de Recurso Administrativo deverao ser protocolizadas junto 

ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via postal, enderecada a Divisdo de 
LicitacOes do Municipio, considerando-se o prazo fatal para a tempestividade da impugnacao a data 
de recebimento da correspondencia, a qual devera respeitar o prazo assinalado no item 17.1 deste 
edital. 

18. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO 
18.1. 0 objeto da licitacao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, po 

caso nao haja interposigao de recurso, ou pela autoridade competente, apOs 
recursos apresentados. 

18.2. ApOs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, 
competente homologard o procedimento licitatOrio. 

o regoeiro, 
ecisdo dos 

a autoridade 

19. DA FORMALIZAcA0 DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 
19.1. Homologado o resultado da licitacao, o Organ gerenciador, respeitada a ordem de 

classificacao e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocara os interessados para, 
no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, contados da data da convocacao, procederem a assinatura da 
Ata de Registro de Precos, a qual, apOs cumpridos os requisitos de publicidade, tera efeito de 
compromisso de fornecimento nas condicOes estabelecidas. 

0 prazo previsto podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando, durante o seu 
transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 
Orgao gerenciador. 

A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata dentro do prazo estabelecido 
pela Administragdo ensejard a aplicagdo das penalidades estabelecidas em lei ou no presente 
instrumento convocatOrio. 

E facultado a Administragdo, quando o convocado nao assinar a ata de registro de pregos no 
prazo e condicOes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, 
para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condigoes propostas pelo primeiro classificado. 

Desde que atendidos os pressupostos dos artigos 11 e 26 do Decreto n° 7.892/13, serao 
registrados em ata os pregos e quantitativos dos licitantes que aceitarem cotar os bens corn pregos 
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iguais ao do licitante mail bem classificado, segundo a ordem de classificagdo baseada na ultima  
proposta apresentada durante a fase competitiva, que devera ser observada para fins de eventual 
contratacao. 

No momento da assinatura da Ata a Administracao verificard se os licitantes mantem as 
mesmas condicOes de habilitacao consignadas no edital, as quais deverao ser mantidas durante toda 
a vigencia da ata. 

Constatada a irregularidade no SICAF, quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o 
contrato ou retirar o instrumento equivalente, ou ern qualquer outra hipOtese de cancelamento do 
registro prevista nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/13, o Departamento de LicitagOes podera 
convocar o licitante subsequente na ordem de classificacao para assinar o contrato ou retirar o 
instrumento equivalente. 

20. DA VIGENCIA DA ATA 

20.1. A Ata de Registro de Pregos tera vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura. 

21. DA ALTERAcA0 E DO CANCELAMENTO DA ATA 
21.1. A alteracao da Ata de Registro de Precos e o cancelamento do registro do fornecedor 

obedecerao a disciplina do Decreto n° 7.892/13, conforme previsto na Ata de Registro de Precos 
anexa ao Edital. 

21.2. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de precos, 
inclusive o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo da possibilidade 
de alteracoes dos contratos eventualmente firmados. 

22. DA CONTRATAcA0 COM OS FORNECEDORES 

22.1.A contratacao corn o fornecedor registrado, de acordo corn a necessidade 

formalizada por intermedio da Ata de Registro de Precos. 

22.1.1.As condicOes de aquisicao constam do Termo de Referenci 

Ata de Registro de Precos, e poderao ser detalhadas, em cada aquis.  • especi a, no respectivo 

• requerimento elaborado. 

22.1.2. 0 Orgao devera assegurar-se de que o preco registrado na Ata permanece 

vantajoso, mediante realizacao de pesquisa de mercado previa a aquisicao (artigo 9°, inciso XI, do 

Decreto n° 7.892, de 2013). 

22.2.0 Orgao convocard a fornecedora corn preco registrado ern Ata para, a cada contratacao, 

e dentro do prazo de validade da Ata, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, efetuar a retirada da Nota 

de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair 

do direito a contratacao, sem prejuizo das sancOes previstas no Edital e na Ata de Registro de Precos. 

22.2.1. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o Orgao ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a 

Administracao podera encaminha-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondencia postal 

corn aviso de recebimento (AR) ou meio eletrOnico, para que seja assinado/retirado no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

22.2.2. Esse prazo podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao justificada 

do fornecedor e aceita pela Administracao, desde que se respeite o prazo de validade da Ata. 
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22.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissao da Nota de Empenho, a Contratante 

podera realizar consulta online ao SICAF, para identificar possivel proibigao de contratar corn o 

Poder Pnblico e verificar a manutengdo das condigOes de habilitagao, cujos resultados serao 

anexados aos autos do processo. 

22.4. A Contratada devera manter durante toda a execucao da contratacao, em 

compatibilidade corn as obrigacOes assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao 

exigidas na licitagao. 

22.5. Correrao por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir 

sobre o Contrato. 

22.6. E vedada a subcontratagao total ou parcial do objeto do contrato. 

22.7. Durante a vigencia da Ata de Registro de Precos, a fiscalizacao sera exercida por urn 

representante da Contratante, ao qual competird registrar em relatOrio todas as ocorrencias e as 

deficiencias verificadas e dirimir as dirvidas que surgirem durante sua vigencia, de tudo dando 

ciencia a Administracao. 

23. DO PREcO 

Durante a vigencia do contrato, os precos sao fixos e irreajustaveis. 

24. CONDIOES DE AQUISIcA0 E DE ENTREGA DO OBJETO 

24.1. A empresa vencedora do certame devera fornecer os combustiveis para os veiculos do 

Municipio que estao em transit° entre Capanema/ Curitiba e Curitiba/Capanema, respeitando a 

descriminagao dos combustivel. 

24.2. Os combustiveis so poderao ser fornecidos mediante a liberacao atr 	e impressao 

digital do servidor cadastrado e autorizado a efetuar o abastecimento. 

24.3. 0 uso da impressao digital mencionada no subitem anterior = a 7  onectado no 

• sistema de controle de frotas do municipio, alem de ser necessa a impressao da nota fiscal 

com "Lumen) da placa, quilometragem e demais dados pertinentes.  

24.4. Com  o objetivo de ampliar o controle das condiqoes de aquisicao e entrega de 

combustivel, o sistema biometrico emitira autorizacao de abastecimento e ticket do relatorio 

de abastecimento.  

24.5. 0 fornecimento de combustiveis pela empresa vencedora do certame sem o uso do 

sistema biometrico configura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato, configurando 

a mit-fe no fornecimento, possibilitando a anulacao de eventual nota de empenho emitida e o 

nao pagamento dos produtos, sem prejuizo da adoeao das medidas cabiveis para aplicacao das 

penalidades previstas na Lei 12.846/2013.  

24.5.1. Em caso de falha do sistema de controle biometrico, o fornecimento do 

combustivel sera permitido, desde que a Contratada recolha declaraqao por escrito do servidor 

-public° responsive' pela conducio do veiculo, que contenha as informacoes que estariam 

contidas no ticket eletreinico, mais a assinatura do servidor e copia de sua CNH.  
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25. DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 

25.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

25.1.1. Efetuar a entrega do material em perfeitas condigoes, no prazo, quantidades e 

locais indicados pelo Municipio, em estrita observancia das especificagOes do Edital, do Termo de 

referencia e da proposta; 

25.1.2. Emitir a respectiva nota fiscal dos produtos fornecidos, constando 

detalhadamente as indicagoes da marca, fabricante, modelo, tipo, procedencia e prazo de garantia; 

25.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da aquisigao, de acordo corn 

os artigos 12, 13, 18 e 26, do COdigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990); 

25.1.3.1. Este dever implica na obrigacao de, a criterio da Administragao, substituir, as 

suas expensas, no prazo maximo fixado no Termo de Referencia e Edital, o material com avarias ou 

defeitos; 

25.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administragao, inerentes ao 

objeto da presente licitagdo; 

25.1.5. Comunicar a Administragdo, no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega do material, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, corn a devida comprovagao; 

25.1.6. Manter, durante toda a execugao da Ata de Registro de Pregos, em 

compatibilidade corn as obrigagoes assumidas, todas as condigoes de habil' agao e qualificagao 

exigidas na licitagao; 

	

25.1.7. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 	ialmente, as 

	

obrigagaes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagoes a que est. alp 	a, exceto nas 

condigoes autorizadas no Termo de Referencia ou na minuta de Ata d egistro de Pregos; 

25.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacao de 

garantia e quaisquer outran que incidam ou venham a incidir na execugao do contrato; 

25.1.9. Efetuar a entrega do material corn seus proprios equipamentos e funcionarios; 

26. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 
26.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

26.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horario; 

26.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do material recebido 

provisoriamente corn as especificagoes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacao e 

recebimento definitivos; 

26.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagOes da CONTRATADA, 

através de servidor efetivo especialmente designado; 

Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
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27. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E DA GARANTIA/VALIDADE DO OBJETO 
27.1. A Contratada é responsavel pelos danos causado a Administragao ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao da Ata de Registro de Pregos. 
27.2. 0 recebimento provisOrio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato e de vicios ocultos do 
objeto adquirido. 

28. DAS CONDIOES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAcA0 

28.1. Quando a entrega do objeto for realizada, cabers a CONTRATADA apresentar 

comunicacao escrita, informando o fato ao fiscal da ata de registro de precos, o qual verificara  

o combustivel fornecido e confeccionara um termo de recebimento provisorio, identificando  

os combustivel recebidos, cuja finalidade é apenas para atestar que a Contratada entregou os 

combustivel na data estipulada na solicitacio, fornecendo uma copia do documento  

CONTRATADA.  

28.1.1.Juntamente corn a entrega do combustivel, a CONTRATADA devera 

apresentar a nota fiscal correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de Compras 

do Municipio. 

28.2. Apar; o recebimento provisorio, o Municipio, por meio de comissio de recebimento, 

formada por tees servidores efetivos, realizara., no prazo de ate 15(Quinze) dias, a liquidacao 

da aquisicao, isto é, a verificacio da compatibilidade do combustivel entregue corn as 

especificaceles do Terrno de Referencia, para fins de recebimento definitivo  

28.3. A Comissio realizara inspecao minuciosa de todo o combustive 	meio de 

servidores publicos efetivos cornpetentes ou do fiscal da Ata de Regis 	Precos, 

acompanhados dos profissionais encarregados pela solicits ao de compra, c 	nalidade de 

verificar a adequacio do combustivel e constatar e relacionar a q 

que vier ser recusada.  

28.3.1. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, as suas expensas, no todo ou em 

parte, o combustivel em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da qualidade 

dos combustivel entregues, cabendo a fiscalizagao nao atestar o recebimento dos objetos ate que 

sejam sanadas todas as eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas. 

28.3.2.No caso de combustivel rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata 

troca por outro sem defeito ou de acordo corn o Terrno de Referencia solicitacio, dentro do prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, contado da notificagao enviada pelo Municipio, sob pena de aplicagao 

das sancOes previstas no edital e seus anexos, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da 

operagao de troca. 

28.4. Apos tal inspegao e eventuais regularizacOes de pendencias, sera lavrado Terrno de 

Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, 

relatando as eventuais pendencias verificadas e os produtos substituidos, para posterior emissao de 

Nota fiscal dos combustivel fornecidos, disponibilizando uma das vias para a ernpresa contratada.   
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28.4.1.Na hipotese de o termo de recebimento definitivo nao ser elaborado 

tempestivamente, reputar-se-a como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no 

dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante 05 (cinco) dias  

anteriores a exaustio do prazo.  

28.4.2. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em 

qualquer epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por 

for-ca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

28.5.A notificagdo a que se refere o item 28.3.2 podera ser encaminhada via e-mail para a 

CONTRATADA. 

28.6.A ausencia de confeccio do termo de recebimento provisorio ou definitivo nos  

termos deste edital ensejara.' a responsabilizacio administrativa dos agentes e servidores  

publicos que se omitirem.  

29D0 PAGAMENTO 
29.1. 0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de forma parcelada, de 

acordo corn as solicitacoes encaminhadas a Contratada, conforme as necessidades da 
Administracio Municipal;  

29.2. 0 prazo para pagarnento seri de ate 15 (quinze) dias, subsequentes ao recebimento 
definitivo, nos termos do item 28 deste edital. 

29.3. Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada por e-mail, nos 
enderecos eletrOnicos: empenhoacapanema.pr.gov.br  e/ou com ra ca anema 	v.br, ou 
entregue nas mios dos servidores designados para o Pagamento.  

29.4. 0 pagamento sera efetuado por meio da Tesouraria do Municipio. 
29.5.A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em 	 rado da 

empresa informando a Agencia Bancaria e o namero da Conta a ser depositado 	ento. 
29.6.Nao sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o g 	das Notas 

Fiscais e/ou Faturas. 
29.7. A nota fiscal devera ser emitida pela propria Contratada, obrigatoriamente corn o ntimero 

de inscrigao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacao e das propostas de precos, bem 
como da Nota de Empenho, nao se admitindo notas fiscais emitidas com outros CNPJ's. 

29.8. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidOes e documentos vencidos, 
que tenham sido apresentados na ocasiao da habilitacao ou junto ao Cadastro de Fornecedores do 
Municipio de Capanema. Os pagamentos somente sera° efetivados caso a CONTRATADA apresente 
situacao regular. 

29.9. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao 
gerard para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigacao de reajustamento ou 
atualizacao monetaria do valor devido. 

29.10. Na ocasido do pagamento a Contratada devera apresentar na tesouraria da Contratante, 
alem dos documentos exigidos nos subitens anteriores: 

a) Certid6es de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no  

respectivo mes do pagarnento;  

b) Termo de recebimento definitivo dos materiais fornecidos.  
29.11. Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposicao contratual, os 

pagamentos poderao ficar retidos ate posterior solucao, sem prejuizos de quaisquer outras 
disposicoes contratuais. 
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29.12. E vedada expressamente a realizacao de cobranga de forma diversa da estipulada neste 

Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena 

de aplicacao das sangOes previstas no edital e indenizacao pelos danos decorrentes. 

29.13. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 

a aquisicao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, o pagamento ficard 

pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-d apos a regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer Onus para a 

Contratante. 

29.14. A Administragio somente efetuara o pagamento apos a ocorrencia das seguintes 

hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas: 

29.14.1. Mediante a comprovacao da quitacio dos tributos referentes a aquisicao 

ou prestacao de combustive) contratado; ou 

29.14.2. Mediante retencao diretamente sobre o valor devido a Contratada do 

Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratacao, 

bem como o Imposto sobre Combustive) de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei 

Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03. 

29.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123/06, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicoes 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacao de 

comprovacao por mein de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido 

previsto na referida Lei Complementar. 

29.16. A Administracao deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas 

e/ou indenizacOes devidas pela Contratada. 

29.17. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a Contratada sera precedido de 

processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditOrio e a ampla defesa, com os 

recursos e meios que )hes sao inerentes. 

29.18. E vedado a Contratada transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes da ata 

de registro de precos. 

30.DAS INFRACOES E DAS SAIKOES ADMINISTRATIVAS 

30.1. Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao: 

a)Ndo retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro 

do prazo de validade da proposta; 

b)Apresentar documentagao falsa; 

c)Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d)Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e)Comportar-se de modo inidOneo; 

f)Cometer fraude fiscal; 

g)Fizer declaracao falsa; 
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h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

30.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragoes discriminadas no subitem 

anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

30.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de 

execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informaciies prestadas, a Contratada 

estara sujeita as sancoes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

30.3.1. Advertencia por escrito; 

30.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o 

valor total da ata de registro de precos, limitada ao percentual maximo de 10% do valor total 

da respectiva ata, a partir do qual estarti configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de precos, por infracao 

a qualquer clausula ou condicao do edital ou da ata de registro de precos nao especificada na 

alinea "a" deste item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de pregos, no caso de 

rescisao do contrato por ato unilateral da Administragao, motivado por c 1pa d • ntratada, 

havendo a possibilidade de cumulacao corn as demais sancoes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro d 	cos, quando 

configurada a inexecucao total da ata. 

30.3.3.Suspensao temporaria de participacao em licitagao e impedimen o de contratar 

corn a Administraeao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

30.3.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Pablica 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao 

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

30.4. As sancoes de suspensao temporaria de participacao em licitaeao e impedimento de 

contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao poderao 

tambern ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracdo em virtude 

de atos ilicitos praticados. 

30.5. As penalidades serao aplicadas apps regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditOrio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao 
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inerentes, observando-se o procedirnento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 

9.784/99. 

30.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 

eventualmente devidos pela Administragdo. 

30.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo 

Pablica é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

30.8. As demais sancoes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 

30.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sancoes, levard ern consideracao a gravidade 

da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, 

observado o principio da proporcionalidade 

30.10. As multas serao recolhidas ern favor do Municipio, no prazo maxim() de 30 (trinta) dias, 

a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente, ou, quando 

for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

30.11. As penalidades sera() obrigatoriamente registradas no SICAF. 

30.12. As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

31. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

31.1. Constituem motivo para o cancelamento do registro: 

a) 0 nao cumpritnento de clausulas constantes no edital e na ata de regis y de pregos, 

bem como especificagOes do material e prazos de entrega; 

b) 0 cumprimento irregular de clausulas constantes no edital e na 	registro de 

pregos, bem como especificacoes do material e prazos de entrega; 

c) 0 atraso injustificado na entrega do material; 

d) A paralisagao da entrega do material, sem justa causa e previa comunicagao a 

• Administracao; 

e) A subcontratagao total do seu objeto, a associacao do contratado corn outrem, a cessao 

ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporagdo, nao admitidas neste 

edital e na ata de registro de precos; 

f) A subcontratagdo parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da 

Administracao; 

g) 0 desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores; 

h) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° do art. 

67 da Lei n° 8.666/93; 

i) A decretagdo de falencia ou a instauragao de insolvencia civil; 

j)A dissolucao da sociedadc ou o falecimento da Contratada; 

k)A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execucao do contratc; 
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1)RazOes de interesse pUblico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas e 

determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o 

contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

m)A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior 

a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade piablica, grave perturbagao da ordem interna 

ou guerra, ou ainda por repetidas suspensOes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 

pagamento obrigatOrio de indenizagoes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizagOes e mobilizagoes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito 

de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagoes assumidas ate que seja normalizada a 

situacao; 

n) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragdo 

decorrentes do fornecimento, ou parcelas deste, ja recebidas, salvo em caso de calamidade pUblica, 

grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 

suspensao do cumprimento de suas obrigagOes ate que seja normalizada a situacao; 

o) A nao liberagao, por parte da Administragao, de area, local ou objeto para entrega dos 

materiais, nos prazos contratuais; 

pjA ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva 

do fornecimento dos materiais; 

Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo 

das sancoes penais cabiveis. 

31.2. 0 cancelamento, devidamente motivado nos autos, sera precedi 	ocedimento 

administrativo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

32. DA REVOGAcA0 DO PROCEDIMENTO 
32.1. A Administragdo podera revogar a licitagao por razoes de interesse publico decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 
32.2. A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditOrio 

e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

33. DA ANULAcA0 DO PROCEDIMENTO 
33.1. A Administragao, de officio ou por provocagdo de terceiros, devera anular o procedimento 

quando eivado de vicio insanavel. 
33.2. A anulagdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditOrio 

e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
33.3. A nulidade do procedimento de licitagao nao gera obrigagao de indenizar pela 

Administragao. 
33.4. A declaragao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultard na nulidade 

dos atos que diretamente depend= ou sejam consequencias do ato anulado. 
33.5. Quando da declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 

competente indicard expressamente os atos a que ela se estende. 
33.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 

juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, alern de desconstituir os ja produzidos. 
33.7. A nulidade do contrato nao exonera a Administragao do dever de indenizar o contratado 

pelo que este houver executado ate a data em que ela for declarada e por outros prejuizos 
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regularmente comprovados, contanto que nao the seja imputavel, promovendo-se a responsabilidade 
de quem the deu causa. 

33.8. Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito nao resultar prejuizo ao interesse pUblico 
ou aos demais interessados. 

34. DA FISCALIZAcAO 

34.1. 0 acompanhamento e a fiscalizacao da execucio do contrato consistem na  

verificacao da conformidade da aquisicao e da alocacao dos recursos necessarios, de forma a  

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um representante da  

Administracao, sendo servidor public° especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 

da Lei n° 8.666/93.  

34.2. 0 representante da Contratante devera ter a experiencia necessaria para o 

• 
acompanhamento e controle dos materiais e do contrato. 

34.3. A Contratante exercera a fiscalizacao do material através de urn representante da 

Secretaria de Administragan, especialmente designado para este fern, sem reduzir nem excluir a 

responsabilidade da Contratada. 

34.4. Ficam reservados a Fiscalizacao o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no Contrato, no Edital, nas EspecificacOes, nos 

Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se 

relacione direta ou indiretamente corn o material em questao e seus complementos. 

34.5. A fiscalizacao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que re- ante de 

imperfeicOes tecnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado 	qualidade 

inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da CONTRAT 	.0 de seus 

agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissao funcional por part- - es, 	formidade 

corn o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

34.6. Compete especificamente a Fiscalizacao: 

34.6.1. Indicar a Contratada todos os elementos indispensaveis ao fornecimento do 

material; 

34.6.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido nas ObrigacOes da 

Contratada constantes do Edital e seus anexos; 

34.6.3. Exigir o cumprimento integral das especificacaes previstas em Edital. 

34.6.4. Esclarecer prontamente as dUvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada; 

34.6.5. Expedir por escrito, as determinagoes e comunicagOes dirigidas a Contratada; 

34.6.6. Autorizar as providencias necessarias junto a terceiros; 

34.6.7. Transmitir por escrito, instrugOes sobre as modificacoes do material que 

porventura venham a ser feitos, bem como as alteracOes de prazo e cronograma; 

34.6.8. Relatar oportunamente a Contratante, ocorrencias ou circunstancias que 

possam acarretar dificuldades no fornecimento do material em relagao a terceiros; 
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34.6.9. Dar a Contratante imediata ciencia de fatos que possam levar a aplicacao de 

penalidades contra a Contratada, ou mesmo a rescisao do Contrato. 

34.7. A execuedo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuracao dos seguintes aspectos, quando for o 

caso: 

Os resultados alcancados em relacao ao contratado, corn a verificacdo dos prazos de 

execuedo e da qualidade demandada; 

b)Os recursos humanos empregados, em furled() da quantidade e da formacao 

professional exigidas; 

c)A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

d)A adequacao dos fornecimentos de acordo corn a rotina estabelecida; 

e)0 cumprimento das demais obrigaeOes decorrentes do contrato; e 

f)A satisfacao do pUblico usuario. 

34.8. 0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade do material, devera comunicar a autoridade 

responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada, 

respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei 

n° 8.666/93. 

34.9. 0 representante da Administracao anotara em registro prOprio todas as ocorrencias 

relacionadas corn a execucao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, adotando as providencias necessarias o fi umprimento 

das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o 	o, conforme o 

disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666/93. 

34.10. 0 descumprimento total ou parcial das responsabilid 	umidas pela 

CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigaeoes e encargos socials e trabalhistas, ensejara a 

aplicacao de sancoes administrativas, previstas no instrumento convocatOrio e na legislacao vigente, 

podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666/93. 

34.11. A substituicao de qualquer integrante da equipe tecnica proposta pela Contratada, 

durante a execucao do contrato, somente sera admitida, a eriterio da Contratante, mediante a 

comprovacao de experiencia equivalente ou superior do substituto proposto. 

34.12. Os fornecimentos deverao desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento 

entre a Contratada, sua equipe e a Fisealizacao, dispondo esta, de amplos poderes para atuar no 

sentido do cumprimento do Edital. 

34.13. Reserva-sea Contratante o direito de intervir na entrega quando ficar comprovada a 

incapacidade tecnica da Contratada ou deficiencia dos materials, sem que desse ato resulte o seu 

direito de pleitear indenizacao, seja a que titulo for. 

35. DAS DISPOSIOES GERMS 
35.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a 

realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro 
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dia util subsequente, no horario anterioi mente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em 
contrario. 

35.2. Esta licitacao podera ser revogada por interesse public° e anulada por ilegalidade de 
officio ou mediante provocacao de terceiros, mediante parecer por escrito e devidamente 
fundamentado, aplicando-se os procedimentos inerentes aos recursos quanto a concessao de prazo 
para contraditOrio. 

35.3. 0 Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse publico, poderao relevar omiss6es 
puramente formais, desde que nao reste infringido o principio da vinculacao ao instrumento 
convocatOrio e em atendimento ao disposto no §1° do artigo 32 da Lei 8.666/93. 

35.4. Sera(ao) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato pUblico de abertura dos 
envelopes, a(s) qual(is) sera(ao) assinada(s) pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e representantes 
credenciados presentes. 

35.5. A licitacao nao implica da obrigatoriedade de compra por parte do Municipio de 
Capanema - PR. Ate a entrega do empenho, podera o licitante vencedor ser excluido da licitagao, 
sem direito a indenizacao ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangOes cabiveis, se a 
contratante tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstancia superveniente, anterior ou 
posterior ao julgamento desta licitacao, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, 
tecnica ou administrativa. 

35.6. Qualquer impugnagao, recurso, ou troca de documentos relacionados a este Edital 
deverao ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Capanema, ou remetida via 
postal, enderecada a Divisao de LicitacOes do Municipio, considerando-se a data de recebimento da 
correspondencia para verificacao da tempestividade dos atos, respeitando-se os prazos previstos 
neste edital. 

35.7. Os pedidos de 'esclarecimentos, impugnacoes e a apresentacao escrita dos recursos 
deverao ser protocolizados junto a Prefeitura. do Municipio de Capanema, Avenida Gov. Pedro Viriato 
Parigot de Souza, 1080, Centro - CEP 85.760.000 - Capanema, Estado do Parana, no horario das 
7:45 as 11:30 e das 13:15 as 17:30 horas. 

35.8. Os casos omissos serao regidos pela Legislacao aplicavel as licitagOes e contratos 
administrativos. Bern corno qualquer contradicao que este ato convocatOri in 	r contra a 
Legislacao Federal, aproveitara. a Legislagdo Federal em detrimento deste. 

36. DO FORO 

•
36.1. 0 foro para dirimir questoes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de 

Capanema-PR, corn exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Capanema, 13 de dezembro de 2019 

Ame 	le 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
MODELO DE DECLARAcA0 PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAcAO(*) 

(papel timbrado corn razdo social, CNPJ, endereco completo, endereco eletrOnico, telefone, fax) 
Local e data 
Ao Municipio de Capanema - PR 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro 
85.760-000 - Capanema - PR. 
REF. PREGAO PRESENCIAL N.°121/2019 
Sr. Pregoeiro, 

Pelo presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4°, VII, da Lei n.° 10.520/2002, a 
empresa 	(indicacao da razao social) cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo para o PREGAO 
PRESENCIAL N°. 121/2019 , cujo objeto é a AQUISIO0 DE OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL S-500 E 
GASOLINA COMUM AMBOS DESTINADOS A UTILIZA00 POR VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A 
ADMINISTRA00 PUBLICA DE CAPANEMA-PR, QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL DO ESTADO, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS., conforme descricao constante no Edital. 
	 , . De 	 De 	 

(Assinatura do representante legal  
Nome 

RG/CPF 
Cargo 

(*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGATORIO - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES,  NO INICIO DA SESSAO 

ANEXO II 
MODELO DE PROCURAcAO PARA CREDENCIAMENTO(*) 

(Em papel preferencialmente timbrado corn razdo social, CNPJ, endereco completo, endereco eletrOnico, 
telefone, fax, corn nome e assinatura do representante legal) 
PROCURAcAO PARA CREDENCIAMENTO 

Por este instrumento particular de Procuracao, a (Razao Social da Empresa), corn sede (endereco 
completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.° 	e Inscricao Estadual sob n.° 	  
representada neste ato por seu(s) (qualificaca.o(oes) do(s) outorgante(s)) Sr(a) 	 , portador(a) 
da Cedula de Identidade RG n.° 	e CPF n.° 	 , nomeia(m) e constitui(em) seu bastante 
Procurador o(a) Sr(a) 	  portador(a) da Cedula de Identidade RG n.° 	  
e CPF n.° 	 , a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Raza.o S 	I da 
Empresa) perante 	  (Indicacao do Orgao licitante), no que se referir ao pre to 	Ao 
PRESENCIAL n°. 121/2019 , corn poderes para tomar qualquer decisdo durante todas 	es do 
PREGAO, inclusive apresentar DECLARA00 DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQ 	OS DE 
HABILITA00, os envelopes PROPOSTA DE PREcOS (N° 01) e DOCUMENTOS DE HABILIT 	(N° 02) 
em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) eta (s) d- nc 	desistir 
verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a r 	cao de preco, desistir 
expressamente da intencao de interpor recurso administrativo ao final da sessao, manifestar-se imediata e 
motivadamente sobre a intencao de interpor recurso administrativo ao final da sessao, assinar a ata da 
sessao, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, ern nome da Outorgante 	 
A presente Procuracao é valida ate o dia 	 

(Assinatura do representante legal COM FIRMA RECONHECIDA)  
Nome 

Recomendageto: Na hipotese de apresentaca o de procuraccio por instrumento particular, a mesma 
devera vir acompanhada do Contrato Social da proponente ou de outro documento, onde esteja 
expressa a capacidade / competencia do outorgante para constituir mandatetrio. 
Em atendimento a Lei Federal n° 13.726/2019, o reconhecimento de assinatura no instrumento de 
procuragao particular, podera ser realizado perante a Pregoeira e Equipe de Apoio, desde que 
apresentado, via original ou copia autenticada em carterio, de Documento Oficial corn foto e 
assinatura do subscrevente (Ex. Cedula de RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdencia Social, 
Passaporte e Cedula de identidade Profissional), somente sendo admitido o reconhecimento da 
assinatura na forma grafada no documento apresentado. 

(*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGAToRIO - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES,  NO INICIO DA SESSAO - 
ACOMPANHADO POR DOCUMENTO DE IDENTIFICAcA0 COM FOTO. 
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ANEXO - III 

Modelo de Declaracao Unificada 

A pregoeira e equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana 

PREGAO PRESENCIAL N° 121/2019 

Pelo presente instrumento, a empresa 	 , CNPJ n° 	 , com sede 
na 	 , através de seu representante legal infra-assinado, que: 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela Lei n.° 
9.854/99, que nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e nao empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na 
condicao de aprendiz (a partir de 14 anos, devera informar tal situacao no mesmo documento). 

. 
	

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inid6nea para licitar ou contratar corn a 
Administragao Pablica. 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatOrios, 
instaurados por este Municipio, que 9(a),  responsavel legal da empresa a o(a) 
Sr.(a) 	 , Portador(a) do RG sob n° 	  
CPF n° 	 , cuja funcao/cargo a 	 (socio 
administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura do Contrato. 

Declaramos para os devidos fins que NENHUM socio desta empresa exerce cargo ou funeao pitblica  
impeditiva de relacionamento comercial corn a Administracao Publica. 

Declaramos de que a empresa nao contratara empregados corn incompatibilidade corn 	autoridades 
contratantes ou ocupantes de cargos de direcao ou de assessoramento ate o terceiro gra j na forma da 
SI:mula Vinculante n° 013 do STF (Supremo Tribunal Federal). 

Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacan futura ref nte e este processo 
licitatOrio, bem como em caso de eventual contratacao, concordo que o Contrat • eja encaminhado para 
o seguinte enderaco: 

E-mail: 
Telefone: 

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me enrprotocolizar pedido de alteracao junto ao Sistema 
de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente 
fornecidos. 

Nomeamos e constituimos o senhor(a) 	 , portador(a) do CPF/MF sob 
n.° 	 , para ser o(a) responsavel para acompanhar a execuedo da Contrato, referente 
ao Pregao Presencial n.° 121/2019 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigacOes contidas no 
instrumento convocatorio, seus Anexos e na Ata de Registro de Precos/Contrato. 

	  de 2019. 

Local e Data 

Assinatura do Responsavel pela Empresa 

(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ) 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAcA0 DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE(*) 

(em papel preferencialmente timbrado corn razdo social, CNPJ, endereco completo, endereco 
eletrOnico, telefone, fax, corn nome e assinatura do representante legal) 

• (CASO 0 LICITANTE ESTEJA ENQUADRADO NOS TERMS DA LC N° 123, E OPTE POR 
EXERCER 0 DIREITO DE PREFERE NCIA, DEVERA APRESENTAR ESTA DECLARAcAo 
ACOMPA1VHADA DA "CERTIDAO SIMPLIFICADA DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE ATUALIZADA, EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA 
SEDE DA LICITANTE). 

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sangOes e multas previstas neste ato 
convocatorio, que a empresa 	 (denominacao da 
pessoa juridica), CNPJ n° 	 é microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de de dezembro 
de 2006, e alteracOes, cujos termos declaro conhecer na integra, es 	 portanto, a 
exercer o direito de preferencia como criterio de desempate no procedim 
Pregao Presencial n° 121/2019, realizado pelo Municipio de Capanema - 

npv  "tatOrio do 

Local e data 	  

(Assinatura do representante legal  
Nome 

RG/CPF 
Cargo 

(*) NOTA: DOCUMENTO OPCIONAL - APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES,  NO IN/CIO DA 
SESSAO ACOMPANHADO PELA CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL. 
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ANEXO V- (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS) 

MUIVICiPIO DE CAPANEMA- PR 
ATA DE REGISTRO DE PRECOS 	 

PREGAO PRESENCIAL N° 121/2019 

Aos 	 dias do mes de 	 de 	, o Municipio de Capanema - PR, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n° 75.972.760/0001-60, com sede na cidade de Capanema, Estado do Parana, na 

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza n° 1080 - Centro, doravante denominado Prefeitura, 

representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 	, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 

8.666/93 e suas alteragOes, do Decreto Municipal n° 4.118/2007 e da Lei n° 10.520/02, em face da 

classificagdo das propostas apresentada no Pregio Presencial n° 121/2019 , por deliberagdo do 

Pregoeiro, devidamente homologada e publicada no Dian° Oficial do Municipio de Capanema 

em 	, resolve REGISTRAR OS PREcOS da empresa classificada em primeiro lugar, 

observadas as condigOes do Edital que rege o Pregao e aquelas enunciadas nas clausulas que se 

seguem. 

	 , sediada na 	 , n° 	, na cidade 

de 	 , Estado do 	 , inscrita no CNPJ sob o n° 	 e Inscricao 

Estadual sob o n° 	 , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 

por seu 	 Sr. 	 , portador do RG n° 	  e do CPF 

n° 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. 0 objeto delta Ata é AQUISIcA0 DE OLEO DIESEL S-10, 0 	)IESEL S-500 E 

GASOLINA COMUM AMBOS DESTINADOS A UTILIZA AO 	V ULOS OFICIAIS 
PERTENCENTES A ADMINISTRAcA0 POBLICA DE CAPANEMA-PR, QUE SE DESLOCAM ATE A 

• CAPITAL DO ESTADO, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. objeto, para 
atender as necessidades do Municipio de Capanema, conforme especificagoes do Termo de 
Referencia e quantidades estabelecidas abaixo: 

ITEM DESCRICAO/ 
ESPECIFICACAO 

MARCA/ 
FABRICAN 

TE 
QUANTIDADE TOTAL  

PRECO 
UNITARIO 

R$ 

PRECO 

R$ 

1.2. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as aquisigOes que 
deles poderao advir, facultando-se a realizagao de licitagdo especifica para a aquisigao pretendida, 
sendo assegurada ao beneficiario do Registro a preferencia de aquisicao em igualdade de condicoes. 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 

2.1. A presente Ata tera validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 
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3. CLAUSULA TERCEIRA - DA AQUISIcA0 
3.1. A aquisicao obedecera a conveniencia e as necessidades do Municipio de Capanema - PR. 
3.2. 0 Municipio de Capanema efetuara seus pedidos a Detentora da Ata nos termos da 

Clausula Quarta desta Ata, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, 
inclusive fac-simile ou e-mail, o qual devera conter alem dos requisitos da Clausula Quarta, as 
seguintes informacoes:  

3.2.1. Niimero da Ata; 

3.2.3. Niimero do item conforme Ata;  

3.2.3. Dotacao orcamentaria onerada;  

3.2.4. Valor do material;  

3.2.5. Requerimento.  
3.3. 0 material devera atender rigorosamente as especificagOes exigidas pela Contratante. 

U 4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIOES DE RECEBIMENTO 

4.1. A empresa vencedora do certame devera fornecer os combustiveis para os veiculos do 

Municipio que estao em transito entre Capanema/Curitiba e Curitiba/Capanema, respeitando a 

descriminacao dos combustivel. 

4.2. Os combustiveis s6 poderao ser fornecidos mediante a liberagao através de impressao digital 

do servidor cadastrado e autorizado a efetuar o abastecimento. 

4.3. 0 uso da impressao digital mencionada no subitem anterior estara conectado no sistema 

de controle de frotas do municipio, alem de ser necessaria a impressao da nota fiscal corn ntimero  

da placa, quilometragem e demais dados pertinentes.  

4.4. Corn o objetivo de ampliar o controle das condicoe qui cao e entrega de 

combustivel, o sistema biometrico emitira autorizacao de abastecimen o , ket do relatorio de  

s,--AK 

abastecimento.  

4.5. 0 fornecimento de combustiveis pela empresa venced 	do rtame sem o uso do 

sistema biometrico configura a concorrencia da empresa para a nulidade do ato, configurando a 

ma-fe no fornecimento, possibilitando a anulacao de eventual nota de empenho emitida e o nao 

pagamento dos produtos, sem preluizo da adocao das medidas cabiveis para aplicacao das 

penalidades previstas na Lei 12.846/2013. 

4.5.1. Em caso de falha do sistema  de controle biometrico, o fornecimento do combustivel 

sera permitido, desde que a Contratada recolha declaracao por escrito do servidor public° 

responsavel pela conducao do veiculo, que contenha as informacoes que estariam contidas no 

ticket eletronico, rnais a assinatura do servidor e copia de sua CNH.  

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

5.1.0 pagamento sera feito pelo Municipio de Capanema/PR, de acordo com o item 29 e 

ss. do edital, de forma parcelada, conforme o fornecimento dos produtos, somente apps o 

recebimento definitivo dos combustivel, nos termos do item 28 e ss. do edital do certame. 
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5.2.Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancaria para pagamento. 

5.3.A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada 

pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido prevista nesta Ata de Registro de Precos. 

5.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratOrios 

proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data 

do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fOrmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Indice de atualizacao financeira, calculado segundo a fOrmula: 

(6 / 100)1 
I= 

365  

N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

5.5As despesas corn a aquisicao dos objetos registrados nesta ata serao empenhadas nas 

seguintes dotacOes orcamentarias: 

DotagOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta. 
da 
despesa 

Furicional prograrna.tica Fonte de 
recurso 

2019 310 05.001.04.122.0402.2023 000 
2019 1810 09.001.10.301.1001.2081 000 

• 6. CLAUSULA SEXTA - DO CONTROLE DA EXECUCAO DO CONTRATO 
6.1. A fiscalizacao da Ata de Registro de Pregos sera exercida por um representante da 

Secretaria Municipal de Administracao, conforme termo de referencia, ao qual competira dirimir 
as dUvidas que surgirem no curso da execucao do contrato, e de tudo dares ciencia a Administracao, 
bem como atestar o recebimento dos materiais, nos termos do item 24 do edital. 

6.2. A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeicoes tecnicas, vicios redibitOrios, ou material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade corn o art. 70 da Lei n° 8.666/93. 

6.3. 0 fiscal da Ata de Registro de Precos anotard em registro pr6prio todas as ocorrencias 
relacionadas corn a execucao da Ata de Registro de Pregos, indicando dia, mes e ano, bem como o 
nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao 
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para 
as providencias cabiveis. 

6.4. Fica credenciada pela Administracao do Municipio, para fiscalizacao da Ata de Registro de 

Precos o(a) Sr(a). bem como prestar toda assistencia e orientacao que se fizer necessaria, 0 (a) 

servidor(a) Jilmar Jablonski, para, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correcao de 
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eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se nao sanadas no prazo 

estabelecido, serao objeto de comunicagao oficial a CONTRATADA, para aplicagao das penalidades 

cabiveis. 
6.5. A fiscalizacao para cumprimento da presente Ata, por parte da Contratante, podera ser 

alterada, a qualquer tempo, mediante autorizacao e posterior comunicagao a CONTRATADA. 

7. CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO DOS PREcOS  
7.1. 0 Orgao Gerenciador realizard publicagdo trimestral dos precos registrados no Diario 

Oficial do Municipio. 
7.2. Os pregos registrados serao confrontados periodicamente, verificando a compatibilidade 

com os praticados no mercado e assim controlados pela Administragdo. 

7.2.1. A Administragao Municipal, no caso de comprovacao dos pregos registrados serem 

maiores que os vigentes no mercado, convocara o(s) signatario(s) da Ata de Registro de Pregos para 

promover a renegociagao dos pregos de forma a torna.-los compativeis corn os de mercado. 

7.2.2. Em caso de recusa do(s) signatario(s) da Ata em aceitar a renegociagao, o Municipio 

procedera a aquisigao do(s) item(ns) por outros meios, respeitando o disposto na legislagao e o 

Decreto Municipal n° 4.118/2007. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS  
8.1. E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, 

inclusive o acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
8.2. 0 prego registrado podera ser revisto nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 

65 da Lei n° 8.666/93, em decorrencia de eventual redugao dos pregos praticados no mercado ou 
de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Orgao gers. ciador promover as 
negociagoes junto aos fornecedores. 

8.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveni 	ar-se superior ao 
prego praticado no mercado, o orgao gerenciador devera: 

8.3.1.Convocar o fornecedor visando a negociagao • . 	gao de pregos e sua 

adequagao ao praticado pelo mercado; 

8.3.2.Frustrada a negociagdo, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar 

o registro, sem aplicagao de penalidade; 

8.3.3.Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagdo, 

observada a ordem de classificagao original do certame. 
8.4. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o Organ 
gerenciador podera.: 

8.4.1. Convocar o fornecedor visando a negociagao de pregos e sua adequagao ao 

praticado pelo mercado nos termos da alinea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n° 8.666/93, 

quando cabivel, para rever o prego registrado em razao da superveniencia de fatos imprevisiveis, ou 

previsiveis, porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do 

ajustado, ou, ainda em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea 

economica extraordinaria e extracontratual. 
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8.4.2. Caso inviavel ou frustrada a negociagdo, liberar o fornecedor do compromisso 

assumido, caso a comunicagao ocorra antes do pedido do fornecimento, sem aplicacao da penalidade 

se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

8.4.3. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociagao, quando cabivel. 
8.5. A cada pedido de revisao de prego devera o fornecedor comprovar e justificar as alteragoes 

havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variagdo dos 
componentes dos custos devidamente justificada. 

8.6. Na analise do pedido de revisao, dentre outros criterios, a Administragdo adotara., para 
verificagao dos pregos constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de 
mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser 
realizada pela propria unidade, devendo a deliberagao, o deferimento ou indeferimento da alteragap 
solicitada ser instruida corn justificativa da escolha do criterio e mem6ria dos respectivos calculos, 
para decisao da Administragdo no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a 
analise do pedido de revisao de pregos serao devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo 
parte integrante dos autos processuais. 

8.7. E vedado a Contratada interromper a entrega dos materiais enquanto aguarda o tramite 
do processo de revisao de pregos, estando, neste caso, sujeita as sangOes previstas no Edital 
ConvocatOrio, salvo a hipOtese de liberagao do fornecedor prevista nesta Ata. 

8.8. Nao havendo exito nas negociagOes, o orgao gerenciador devera proceder a revogagao 
parcial ou total da Ata de Registro de Precos, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio, e 
adotar as medidas cabiveis para obtengao de contratacao mais vantajosa, nos termos do paragrafo 
imico do art. 19 do Decreto 7.892/13. 

8.9. E proibido o pedido de revisao corn efeito retroativo.  
8.10. Nao cabe repactuagao ou reajuste de precos da contratacao, salv nos casos previstos 

acima. 
8.11. Havendo qualquer alteragao, o orgao gerenciador encam 	 atualizada da Ata 

de Registro de Pregos aos Orgaos participantes, se houver. 

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
9.1. 0 fornecedor tera o seu registro cancelado por d- 	c o do Orgao gerenciador, assegurado 

o contraditOrio e a ampla defesa em processo administrativo especifico alem das hipOteses contidas 
no edital, quando: 

9.1.1. Nao cumprir as condigOeS da Ata de Registro de Pregos; 

9.1.2. Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou nao 

assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel; 

9.1.3. Sofrer sangao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/93, 

ou no art. 7° da Lei n° 10.520/02. 
9.2. 0 cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o curnprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

9.2.1. Por razoes de interesse publico; 

9.2.2. A pedido do fornecedor. 

9.2.3. Em qualquer das hipOteses acima, o orgao gerenciador comunicard o 

cancelamento do registro do fornecedor aos orgdos participantes, se houver. 

10. CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES E DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS 
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10.1. Comete infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao: 

a)Ndo retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro 

do prazo de validade da proposta; 

b)Apresentar documentagdo falsa; 

c)Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d)Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e)Comportar-se de modo inidemeo; 

f)Cometer fraude fiscal; 

g)Fizer declaracao falsa; 

h)Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

10.2. A licitante/Adjudicatafia que cometer qualquer das infragOes discriminadas no subitem 

anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes saneeies: 

a)Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

b)Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

10.3. Em caso de inexecuedo do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de 

execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas, a Contratada 

estara sujeita as sancOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

10.3.1. Advertencia por escrito; 

10.3.2. Multas: 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do 	rial, calculada sobre o 

valor total da ata de registro de pregos, limitada ao percent 
	

ammo de 10% do valor total 

da respectiva ata, a partir do qual estarit configurada a sua inexecugiio total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da ata de registro de pregos, por infragiio 

a qualquer clitusula ou condigfto do edital ou da ata de registro de pregos nao especificada na 

alinea "a" deste item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da ata de registro de pregos, no caso de 

rescistio do contrato por ato unilateral da Administragito, motivado por culpa da Contratada, 

havendo a possibilidade de cumulagito corn as demais sangoes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d ata de registro de pregos, quando 

configurada a inexecucao total da ata. 

10.3.3.Suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar 

corn a Administragdo, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

10.3.4.Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo Pablica 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao 

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 

ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 
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10.4. As sanciies de suspensao temporaria de participacao em licitagao e impedimento de 

contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao poderao 

tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a)Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

b)Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; 

c)Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude 

de atos ilicitos praticados. 

10.5. As penalidades serao aplicadas apos regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditOrio e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sao 

inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 

• 9.784/99. 

10.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 

eventualmente devidos pela Administracao. 

10.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao 

Pablica é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

10.8. As demais sancoes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 

10.9. A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levard em consideragao a gravidade 

da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, 

observado o principio da proporcionalidade. 

10.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo 

a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autorida 

for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobrada e 

o de 30 (trinta) dias, 

mpetente, ou, quando 

10.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. • 

	

	
10.12. As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou, no caso das multas, cumulativamente, sern prejuizo de outras medidas cabiveis. 

11. CLAUSULA DECIMAPRIMEIRA - DO PFtECO  
11.1. Durante a vigencia de cada contratacao, os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES  
12.1. As obrigagoes do contratante e da contratada sao aquelas previstas no edital. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAO DO 

OBJETO 
13.1. Os materials serao recebidos na forma do item 28 do edital. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO 

Avenida Governador Pedro Viriato Ptuigot dc Souza. 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

14.1. Para as questaes decorrentes da execugdo deste instrumento que ndo possam ser 

dirimidas administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Capanema, corn referencia expressa 

a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINALS  

15.1. A execugdo do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas cldusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito pUblico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da 

teoria geral dos contratos e as disposigOes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 

8.666/93, combinado corn o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal. 
15.2. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Pregos, aplicando-lhe todos os seus 

dispositivos, o edital do Pregiio Presencial n° 121/2019 , o seu respectivo Termo de referencia, e a 
proposta da empresa. 

15.3. A Detentora da Ata deverd manter, enquanto vigorar o registro de pregos e em 
compatibilidade corn as obrigaceies por ele assumidas, todas as condigaes de habilitagdo e 
qualificagdo exigidas no Pregiio Presencial n° 121/2019 . 

15.4. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, que vai assinada pelo 
Excelentissimo Senhor Americo Belle, Prefeito Municipal do Municipio de Capanema, e pelo (a) Sr.(a) 
	, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata. 

Capanema, 	de 	de 2019. 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

Detentora da Ata (NOME) 
Representante Legal 
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ANEXO VII 
ORIENTAcOES PARA GERAcAO/REDAQA0 DA PROPOSTA DE PREcOS EM PROGRAMA 

ESPECIFICO DO MUNICIPIO 

1. 	Acessar: www.capanema.pr.gov.br  
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Copie os arquivos em seu computador e faga conforme a seguir: 

3. 	PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREcOS- Para informar os valores e as marcas dos 
produtos contidos no anexo, proceda da seguinte forma: 

3.1. Para 	 voce 	 acessar 	 abra 	 o 	 arquivo 
http://www.equiplano.com.br/downloads/S1c500/esProposta  v1145.z  salvo em seu computador: 
que aparecera a seguinte tela: 

a 
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3.2.Clique em executar 

3.3.PrOxima tela 
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3.3.1.Clique no arquivo da proposta: 
3.3.1.1.Busque em seu computador o arquivo da proposta que voce salvou do site 

do Municipio. 
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3.4.PrOximo passo: clique em dados do fornecedor: preencha todos os campos. 

3.4.1. Abra o campo do Representante, preencha, depois entre no quadro socitario, 

preencha todos os dados. Clique em fechar 

3.5.Vai voltar a tela 
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3.6.Clique em produtos e combustivel: vai abrir todos os lotes e itens da licitagdo. 
3.6.1.Devera ser preenchido obrigatoriamente, os pregos, marcas e modelo. 0 valor 

devera ser digitado utilizando o formato 9999,9999. Nao coloque ponto decimal para separar a casas 
dos milhares, apenas a virgula para separagao dos centavos. 

3.6.1.1. Exemplo: Ao digitar o valor nao usa ponto: 
a) Ex. 1520,00 (certo) 1.520,00(errado). 

3.6.1.2. Os valores devem digitados, sempre respeitand 	Luna de Pregos unitario 
maximo para cada item. 

3.7. TERMINO DO PREEENCHIMENTO: 
3.7.1. ApOs o termino da digitagdo/gravagao de todos os 

3.7.1.1. Salvar o Arquivo PROPOSTA.ES 	idade de armazenamento (CD-R ou 
Pen-drive) em born estado, bem acondicionado, para que nao sofra danos. (Importante: testar o 
arquivo que foi gravado. 

3.7.1.2. No Botao imprimir proposta, imprimir o documento e coletar assinatura; 
3.7.1.3. Acondiciona-los em envelope adequado identificado conforme solicita o 

edital. 
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PARECER JURIDICO N° 07/2020 

INTERESSADO: Comissiio Permanente de Licitacoes 

ASSUNTO: Analise previa do Pregiio Presencial n° 121/2019. 

EMENTA: ANALISE PREVIA DA LICITAcAO. MODALIDADE PREGAO 
PRESENCIAL. PROCESSO NUMERADO COM DOCUMENTOS 
NECESSARIOS. cST-,  T"'r" Li 	LI 	/ 

	TT 
	

TT TCATT r,Tr. A 7TAIA 7 A CA 	CAT TT7,TrATT7,TVT,T7 
1, 	 111' 11,1i 1 1 V I-1J 	..,3‘..11' 1Vllily 1 

POSSIBILIDADE DA PUBLICKAO DO EDITAL. PARECER 
FAVORAVEL. 

1. CONSULTA: 

A Pregoeira e a equipe de apoio, designados pela portaria n°. 

7280/2018, encaminham para analise desta Procuradoria Municipal, minuta de 

edital de pregao presencial, tipo menor preco, por item, para formacao de registro de 
rvrArsnc cricartrirs µ ormicirsra(t (11t> filt.e. dio i I Q_ 1 ft e g- CnnP ernonlirin r•nriniim arrihno 

destinados para utili7ar nos veiculos oficiais pertencentes a Administracdo Publica 

do Municipio de Capanema/Pr, conforme condicOes e especificacOes contidas no 

edital e seus anexos. 

Constam no processo administrativo: 

I) Portaria n° 7.280/2018 - fl. 01; 

II) Solicitacao da contratacao - fl. 02; 

III) Termo de Referencia - fls. 03/04; 

IV) Orcamento e pesquisa de precos - fls. 05/26; 

V) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - ff. 27; 

VI) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 28; 

VII) RelatOrio de Tramitacao do PA no Sistema de Protocolo n. 

3.219/2019- fl. 29; 

VIII) Minuta do edital - fls. 30/54; e, 

X) Anexos 01 a 04 - fl. 55/57; Anexo 05 (minuta da ARP) - fls. 58/65; 

e, Anexo 07 - fls. 66/70. E o relatOrio. 

2. PARECER: 

Convem destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos 
el 	 r•-•-•-• 	

uii
" 	 '2S2 	T 	Cg 	/(1"2 	on 4- eN 	•-• 	 4- 	 •••• h 
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Municioio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao cabendo nenhuma 

consideracao acerca do merit° da presente contratacao e da discricionariedade da 

Administracao Pirblica ao tracar os parametros dos produtos entendidos como 

necessarios. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestacao juridica tern 

o escopo de apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e recomendar alguma 

providencia para salvaguardar a Administracao e o erario publico. Assim, parte das 

• observacOes aqui expendidas se constitui ern recomendacOes e, caso a Administracao 

opte por nao acata-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 

9.784/99. 0 cumprimento ou nao das recomendacifies decorre do exercicio da 

competencia discricionaria da autoridade administrativa, a qual responde 

isoladamente no caso de descumprimento das recomendaceies deste parecer ou pela 

ausencia de fundamentacao dos atos administrativos. 

Contudo, as questities que envolvem a legalidade, isto e, os requisitos 

previstos no ordenamento juridico sao de observancia obrigatoria, os quais, para nao 

serem aplicados, deve haver motivacao e justificativa plausivel para tanto. 

Nesse rumo, forcoso reconhecer que a andlise dos aspectos tecnicos dos 

• servicos da contratacao pretendida pela Administracao nao constitui tarefa afeta a 

este Orgao juridico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em 

razdo da omissao grosseira do setor competente na descricao dos objetos ou na 

justificativa da contratacao. 

Ante as questOes acima suscitadas, passaremos a analise dos aspectos 

relacionados a legalidade do feito. 

2.1. Da licitacao: do cabimento da modalidade Pregrto Presencial 

No tocante a escolha da modalidade pregao, os fundamentos estao 

assentados em dois fatores: (1) a possibilidade juridica de caracterizacao do objeto 

da licitacao como urn bem/servico comum, nos termos da lei 10.520/2002; e (2) a 

necessidade de se contratar aquele que oferece o menor valor pelo servico/bem, 

dentro dos parametros objetivamente fixados no edital. 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

Nesse rumo, o Pregao e modalidade de licitacao instituida pela Lei 

Federal n°. 10.520/2002, restrita a contratacao de bens e servicos comuns, corn 

disciplina e procedimentos prOprios visando a acelerar o processo de escolha de 

futuros contratados da Administracao em hipOteses determinadas e especificas, 

aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei 8.666/93. A propria lei acima 

mencionada, em seu art. 1°, Paragrafo Onico, esclarece o que se deve entender por 

-oens e servicos comuns-: 

"Consideram-se bens e servicos comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 
aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificacaes usuais no mercado". 

A doutrina tern muito estudado a abrangencia da expressao "bens e 

servicos comuns", citem-se as consideracties do insigne Professor José dos Santos 

Carvalho Filho, em sua obra "Manual de Direito Administrativo" (25' Ed., Editora 
Atlas n 1n41, para quern a amplitude tin terrnn "hens e servii'ns rnmiins" nermite 

adocao do pregao para praticamente todos os bens e servicos: 

"Para especificar quais os bens e servicos comuns, e diante da previsao legal de 
ato regulamentar, foi expedido o Decreto n° 3.555, de 8.8.2000 (publ. Em 
9.8.2000). No anexo. onde ha a enumeracao. node constatar-se que nraticamente 
todos os bens e servicos foram considerados comuns; poucos, na verdade, 
estarao fora da relageio, o que signffica que o pregao sera adotado em grande 
escala". 

Tambem o Tribunal de Contas da Uniao, em analise quanto a 

abrangencia do significado de bens e servicos comuns, ia se manifestou 

diversas vezes, tais como nos acOrdaos 313/2004, 2.471/2008, ambos do 

Plenario: 

"1 1 n ndminictrndnr 	 nn nnnlicnr co n nhiatn dn prwgein pnqiinrirn- 

se no conceito de bem ou servico comum, deverd considerar dois fatores: 
os padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente 
definidos no edital? As espec-ificagdes estabelecidas seto usuais de 
mercado? Se esses dois requisitos forem atendidos o bem ou service' 
poderei ser licitado na modalidade pregao. 
12. A verificacdo do nivel de especificidade do objeto constitui urn atimo 
recurso a ser utilizado pelo administrador 	na identificaceto de urn 
bem de natureza comum. Isso new significa que somente os bens pouco 
sofisticados poderdo ser objeto do pregao, ao contrcirio, objetos complexos 
tambem podem ser enquadrados como comuns (...)". 
(Acordlio n° 313/2004 - Plenitrio)  

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 Centro - 85760-000 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

"19. 0 entendimento de bem comum, de acordo corn diversos autores, 
nada tern a ver corn a complexidade do bem adquirido e sim corn produtos 
que sejam comumente encontrados no mercado, sem a necessidade de 
alteracOes especificas para o fornecimento em questao". 
(Acorclao n° 2.471/2008 - Plenfirio)  

Logo, em virtude do objeto pretendido pela Administracdo (Termo de 

Referencia), bem como da verificacao de existhncia de urn mercado vasto, 

diversificado e capaz de identificar amplamente as especificacOes usuais deste objeto, 

infere-se que este pode ser considerado como bens comuns. 

2.2. Do sistema de registro de precos  

No caso vertente, Administracao optou pelo sistema de registro de 

precos. A esse respeito, cumpre observar o regramento insculpido na Lei nE.  8.666, de 

1993: 
Art. 15. As compras, sempre que possivel, deverao: 
(...) 
II - ser processadas através de sistema de registro de precos; 

Para regulamentacao da contratacao por registro de precos, foi editado 

o Decreto ri2  7.892/13, que estabelece as hipOteses de contratacao suscetiveis de 

serem processadas por esta sistematica. E o que estabelece o art. 32: 

Art. 0 Sistema de Registro de Precos podera ser adotado nas seguintes 
hipoteses: 
I - quando, pelas caracteristicas do bem ou servico, hoover necessidade de 
contrataoes frequentes; 

- quurulu for cunvenienie u uquisicau de bens win previ.sau tie efareyu-s 
parceladas ou contratacao de servicos remunerados por unidade de medida ou 
em regime de tarefa; 
III - quando for conveniente a aquisiceto de bens ou a contratacao de servicos 
para atendimento a mais de um orgao ou entidade, ou a programas de governo; 
ou 

7TT qua; 	 .r.areza 	f4 V« possiuel dej•qnir preulamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administracao. 

Neste prisma, verifica-se que o presente procedimcnto licitatOrio atende 

aos requisitos legais para a adocao do SRP, notadamente os incisos I, II e IV 

supramencionados. 

2.3. Do Termo de Referencia 

Em licitacOes reali7adas na modalidade pregao, e obrigat6ria a 

elaboracao de termo de referencia, que deve dispor sobre as condicOes gerais de 

execucao do contrato. 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Centro - 85760-000 
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Destarte, limitando-se a examinar a presences dos elementos essenciais 

do documento, verifica-se que o termo de referencia atende de maneira suficiente 

aos requisitos legais, pois fornece subsidios claros para que os licitantes elaborem as 

suas propostas. 

Ademais, oportuno registrar a necessidade da administracao se 

atentar para o disposto nos itens 28 e 29, especificamente no que tange as 

condicoes de recebimento do objeto e a necessidade do respectivo termo de 

recebimento definitivo para possibilitar o pagamento.  

,01.1...1,11.1111116, as 	 a.s pGradcracracs 	carzAs a 

licitacao adota o Sistema de Registro de Precos, se faz necessario que a 

Secretaria interessada em contratar se atente ao item 24 do Edital de Licitacifto, 

realize o requerimento de compra pela Secretaria Municipal solicitante, 

anexando-o a Presente Licitacao. 

Ainda nesta toada, seguindo a anallise da documentacao 

apresentada, tendo em vista que a aquisicao do objeto deste certame sera de 

forma parcelada, conforme as necessidades da municipalidade, acertadamente 

fora previsto que o fornecimento sera precedido pela elaboracao de urn 

requerimento pela Secretaria interessada, constando informacoes necessarias 

que a municipalidade devera fornecer a Contratada, como, por exemplo, a 

identificacao dos materiais e a justificativa para a quantidade a ser adquirida, 

documento este que a condicao sine qua non para autorizar e obrigar a licitante 

vencedora a fornecer os bens licitados, os quais deverao ser anexados ao 

processo licitatorio. 

Quanto ao recebimento nos oojetos, caina ooservar que a ausencia 

de confeccao do Termo de Recebimento Provisorio e Definitivo ensejarit a 

responsabilizacao administrativa dos agentes e servidores publicos que se 

omitirem. 
13.4.  To at.a An Ftc.eriwtr" Aa 

Extrai-se que a Ata tratou de contemplar todos os elementos do art. 1°, 

II, do Decreto n° 7.892/13: precos, fornecedores, Orgaos participantes e condicees a 

serem praticadas, conforme as disposiceies contidas no instrumento convocatOrio e 

propostas apresentadas. 
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2.5. Da minuta do edital 

A analise da minuta de edital foi conduzida a luz da legislacao aplicavel 

ao presente caso, qual seja, a Lei 10.520/2002, o Decreto Federal n°. 7.892/13, o 

Decreto Municipal n°. 4.118/07, a Lei Complementar Federal n° 123/2006, que 

instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem 

como, de forma subsidiaria, a Lei 8.666/93. 

3. CONCLUSAO 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta favoravelmente a 
A ., ...,-.•;••-••••“-e-1 A " 	A 	 A 	4,e,over 

p Li Llti.t...CIA,Wa t.A.ta 	U. 	 Ill CI. pl. 	 %AA, J%-• LA Gli.11A.,X0 3 Gra r abr:cados 

corn o intuito de identificar a documentacao examinada. 

Ademais, importante salientar a necessidade de publicacao dente 

edital no portal eletronico do Municipio de Capanema, em atendimento a Lei 

Federal 12.527/2011. 

Capanema, 13 de janeiro de 2020. 

V-r  omanti EzeZarbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Bar-Do.: 
Procurador Juridico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAS/PR 56.675 
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Municipio de Capanema - PR 

AUTORIZAcA0 PARA LICITAcA0 

Capanema - PR, 13 de janeiro de 2020 

Assunto: Pregao Presencial n° 121/2019 

DE: Prefeito Municipal 
PARA: Pregoeiro e Equipe de Apoio a Licitagdo 

Considerando as informagOes e pareceres contidos no presente processo AUTORIZO a 
licitacdo sob a modalidade PREGAO, que tem por objeto o AQUISIcA0 DE OLEO DIESEL S-10, 
OLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM AMBOS DESTINADOS A UTILIZAcA0 POR 
VE1CULOS OFICIAIS PERTENCENTES A ADMINISTRAcA0 PUBLICA DE CAPANEMA-PR, QUE 
SE DESLOCAM ATE A CAPITAL DO ESTADO, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREcOS., nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

A Comissao de Licitacdo e aquela nomeada pela Portaria N° 7.280 de 07 de dezembro de 
2018. 

Encaminhe-se ao Setor de LicitagOes para as providencias necessarias. 

A 	co Belle 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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AVISO DE LICITACAO — PREGAO PRESENCIAL N° 121/2019 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, 'ma public° que 
realizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Preggo Presencial n°121/2019 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 
Objeto: AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL S-500 
E GASOLINA COMUM AMBOS DESTINADOS A UTILIZACAO 
POR VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A 
ADMINISTRACAO POBLICA DE CAPANEMA-PR, QUE SE 
DESLOCAM ATE A CAPITAL DO ESTADO, PROCESSADO 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.. 
Valor: RS78.533,20 (Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Trinta e Tres 
Reais e Vinte Centavos) 
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 28/01/2020 
Local: Setor de Licitacbes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —
Centro. 
Demais informacaes poderao ser obtidas no endereco acima citado em 
horairio normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,13 de janeiro de 2020 
Rosetta K.B.Pagani-Pregoeira 

• 



ORGAO DE DIVULGA00 DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 

LEI MUNICIPAL Ng 1.648/2018 

COORDENACAO/DIRECAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 
Administrac5o 

DIAGRAMACAO/EDIcAO: Caroline Pilati 
RESPONSAVEL TECNICO: Anderson Ferreira dos Passos 

DRT N2 9975/PR 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br/  adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Parana 
Prefeito Municipal: Americo Belle 

Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 

Secretario de Administragao: Valdeci Alves dos Santos 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretaria de Educacao, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretario de Financas: Luiz Alberto Letti 
Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secretario de Saude: Jonas Welter 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
E-mail: capanemacamara@gmail.com  
Capanema - Parana 
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 
Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen - 1° Secretario 
Vereador: Delmar C. Balzan - 2° Secretario 
Vereador: Airton Marcelo Barth 
Vereador: Gilmar Pontin 
Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS  
AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Ng 121/2019 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna public° que realizara Processo 
Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregao Presencial n2121/2019 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 
Objeto: AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL 5-500 E GASOLINA COMUM 
AMBOS DESTINADOS A UTILIZAcA0 POR VE(CULOS OFICIAIS PERTENCENTES A ADMIN- 
ISTRACAO PUBLICA DE CAPANEMA-PR, QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL DO ESTADO, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.. 
Valor: R$78.533,20 (Setenta e Oito Mil, Quinhentos e Trinta e Tres Reais e Vinte Centavos) 
Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 28/01/2020 

Local: Setor de Licitag6es da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — Centro. 
Demais informagoes poderSo ser obtidas no enderego acima citado em horario normal de 
expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 

Capanema-PR,13 de janeiro de 2020 
Roselia K.B.Pagani-Pregoelra 

AVISO DE LICITACAO — PREGAO PRESENCIAL Ng 122/2019 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna p6blico que realizara Processo 
Licitat6rio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregao Presencial n9122/2019 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 
Objeto: CONTRATACAO DE PESSOAJURIDICA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS NAS 
ESPECIALIDADES DE KARATE, TEATRO, ARTE CIRCENSE, JOGOS E DANCA NAS ESCOLAS MU- 
NICIPAIS DE TEMPO INTEGRAL TANCREDO NEVES E JANETE KATZWINKEL PERTENCENTES 
AO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. 
Valor: R$187.530,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil, Quinhentos e Trinta Reais) 
Abertura das propostas: 15:00 horas do dia 28/01/2020 
Local: Setor de Licitacems da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — Centro. 
Demais informacoes poderao ser obtidas no endereco acima citado em horario normal de 
expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,13 de janeiro de 2020 
Roselia K.B.Pagani-Pregoeira 

AVISO DE LICITACAO — PREGAO PRESENCIAL Ng 123/2019 
0 MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pLiblico que realizara Processo 
Licitat6rio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregao Presencial n2123/2019 
Tipo de Julgamento: Menor prego por Lote. 
Objeto: CONTRATACAO DE RADIO FM, COM vEicuLAcAo MUNICIPAL (TODA AREA 
URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR) PARA DIVULGAcAO DE CONTEUDOS 
INSTITUCIONAIS E VEICULACAO DE PROGRAMACAO DE INTERESSE DA COMUNIDADE, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS.. 
Valor: R5120.590,04 (Cento e Vinte Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Quatro Centavos) 
Abertura das propostas: 13:30 horas do dia 28/01/2020 
Local: Setor de Licitagoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — Centro. 
Demais informagoes poderao ser obtidas no enderego acima citado em horario normal de 
expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,13 de janeiro de 2020 
Roselia K.B.Pagani-Pregoeira 

AVISO DE LICITAcA0 — PREGAO PRESENCIAL Ng 124/2019 
MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna p6blico que realizara Processo 

Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Preg3o Presencial n2124/2019 
Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 
Objeto: AQUISIcAO DE ARMARIOS DE KO TIPO ARQUIVO PARA USO DA ADMINISTRACAO 
PUBLICA DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.. 
Valor: R$9.580,00 (hove Mil, Quinhentos e Oitenta Reais) 
Abertura das propostas: 15:30 horas do dia 29/01/2020 
Local: Setor de Licitagoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — Centro. 
Demais informagoes poderao ser obtidas no enderego acima citado em horario normal de 
expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR13 de janeiro de 2020 
Roselia K.B.Pagani-Pregoeira 

AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO Na 125/2019 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna p6blico que realizara Processo 
Licitatdrio, nos termos a seguir: Modalidade: PREGAO ELETRONICO n2125/2019. Tipo de 
Julgamento: Menor prego Por Item Unitario. 
Objeto: ActulsicAo DE MEDICAMENTOS DA LINHA BASICA PARA FORNECIMENTO JUNTO 
As FARMACIAS DAUBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS.. R$ 318.445,40 

Trezentos e Dezoito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos). 
Abertura das propostas: 08:30 Horas do dia 12/02/2020. Local: https://www.comprasgov-
ernamentais.gov.br , demais informagoes podem ser adquiridas na Prefeitura Municipal 
de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana 
— Centro e tambern no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema, 13/01/2020 
Roselia Kriger Becker Pagani 
Pregoeira 

AVISO DE LICITAcA0 PREGAO ELETRONICO Na 126/2019 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna p6blico que realizara Processo 
Licitatdrio, nos termos a seguir: Modalidade: PREGAO ELETRONICO n9126/2019. Tipo de 
Julgamento: Menor prego Por Item Unitario. 
Objeto: AcluisicAo DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES PARA FORNECIMENTO JUN-
TO AS FARMACIAS DAUBS CENTRAL E DOS DEMAIS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.. R$ 686.787,00 
Seiscentos e Oitenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais). Abertura das propos-
tas: 08:30 Horas do dia 13/02/2020. Local: https://www.comprasgovernamentais.gov.br  
, demais informagoes podem ser adquiridas na Prefeitura Municipal de Capanema, sito a 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — Centro c tambem 
no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema, 13/01/2020 

Roselia Kriger Becker Pagani 
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InformasSes Gerais 

Municipio CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICIPIO DE CAPANEMA 

	 Os campos Ano,N. a Modalidade devem ser iguais aos informados (a informar) no SIM-AM 

Ano* 2019 

Modalidade*IPregao 

No licitacao/dispensa/inexigibilidade* 121 

ecursos provenientes de organismos Internacionals/multilaterals de credit° 

A licitagao utiliza estes recursos? 

Niimero edital/processo* 121 

Descricao do Objeto* AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM 

AMBOS DESTINADOS A UTILIZAcA0 POR VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A 

ADMINISTRKAO PUBLICA DE CAPANEMA-PR, QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL 

DO ESTADO, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS 

Forma de Avail* Menor Pilaw 

Dotagao Orgamentaria* 

Preco maximo/Referancia de preco - 

R$* 

0500104122040220330310339030 

78.533,20 

Data de Langamento do Edital 14/01/2020 

Data da Abertura das Propostas 28/01/2020 

Ha itens exclusivos para EPP/ME? I  Nao 

Ha cota de participagao para EPP/ME? Nao 

Trata-se de obra corn exigencia de subcontratagao de EPP/ME? 1Nao 

Ha prioridade para aquisicoes de microempresas regionais ou locais? Nao 

• 

14/01/2020 	 Mural de Licitacoes Municipais 

TCE PR 

Voltar 

Registrar processo licitatorio 

Confirmar 

CPF: 63225824968 (Lggglit) 

https://servicos.tce.prgov.brAcepr/municipal/aml/RegistrarProcessoCompra.aspx 	 1/1 
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Municipio de Capanema - PR 

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAcA0 E PROPOSTA, 
E JULGAMENTO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 121/2019 

Aos vinte e oito dias de janeiro de 2020, as oito horas e trinta minutos, no 
MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn endereco a Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 1080, 
centro, reuniu-se o Pregoeiro corn a Comissao de Apoio a Licitagao, designada pela 
Portaria n° 7.531 de 09 de Dezembro de 2019, constituida pelos Srs. Roselia Kriger 
Becker Pagani, Pregoeira, Jeandra Wilmsen, Membro, Valdeci Alves dos Santos, 
Membro Caroline Pilati, membro, corn o objetivo de julgar a Licitagao Plablica, sob a 
modalidade Pregao, veiculado através do n° 0121, que tern por objeto o AQUISICAO DE 
OLEO DIESEL S-10, OLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM AMBOS DESTINADOS 
A UTILIZACAO POR VEfCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A ADMINISTRAcA0 
PUBLICA DE CAPANEMA-PR, QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL DO ESTADO, 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS., a Comissao atestou que 
nao compareceu nenhuma empresa para sessao, ficando a mesma DESERTA.. Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao e assinada a presente Ata pela Comissao 
de Licitaga'o. 

) 

• 
CAROLINE PILATI 

Membro 
064.652.689-81 

JEANDRA WILMSEN 
Membro 

0 8.991.949-77 

Avenida Governador I'edro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



oseha Kriger Becket Pagani 
Chefe do Setor de LicitacOes 

Muthcipio de Capanema - PR 

DESPACHO 

Com relacao ao Pregdo Presencial, n° 121/2019, objeto: AQUISIcA0 DE OLEO DIESEL 
S-10, OLEO DIESEL S--500 E GASOLINA COMUM AMBOS DESTINADOS A UTILIZAcA0 
POR VEfCULOS OFICIAIS PERTENCENTES A ADMINISTRAcA0 POBLICA DE 
CAPANEMA-PR, QUE SE DESLOCAM ATE A CAPITAL DO ESTADO, PROCESSADO 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. Encaminho esse PA ao Procurador 
Juridico para analise e emissap de Parecer Juridico a respeito da licitaca.o ter sido 
deserta. 

Capanema, 29 de janeiro de 2020 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

Procuradoria Municipal 

PARECER JURIDICO N° 30/2020 

INTERESSADO: Comissito Permanente de Licitacties 

ASSUNTO: Analise do Preggio Presencial n°121/2019. 

EMENTA: ANALISE DA LICITAcAO. MODALIDADE PREGAO 
ELETRONICO. SESSAO PUBLICA. PREGAO DESERTO. PARECER 
PELA LEGALIDADE E REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO 
LICITATORIO. 

1. CONSULTA: 

A Pregoeira e a equipe de apoio, designados pela portaria n°. 

7280/2018, encaminham para analise desta Procuradoria Municipal, minuta de 

edital de pregao presencial, tipo menor preco, por item, para formacao de registro de 

precos visando a aquisicao de Oleo diesel S-10 e S-500 e gasolina comum, ambos 

destinados para utilizar nos veiculos oficiais pertencentes a Administracao PUblica 

do Municipio de Capanema/Pr, conforme condicOes e especificacOes contidas no 

edital e seus anexos. 

Constam no processo administrativo: 

I) Portaria n° 7.280/2018 - fl. 01; 

II) Solicitacao da contratacao - fl. 02; 

III) Termo de Referencia - fls. 03/04; 

IV) Orcarnento e pesquisa de precos - fls. 05/26; 

V) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 27; 

VI) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 28; 

VII) RelatOrio de Tramitacao do PA no Sistema de Protocolo n. 

3.219/2019- fl. 29; 

VIII) Minuta do edital - fls. 30/54; e, 

X) Anexos 01 a 04 - fl. 55/57; Anexo 05 (minuta da ARP) - fls. 58/65; 

e, Anexo 07 - fls. 66/70. 

Em seguida, a Procuradoria Municipal emitiu Parecer Juridico n° 

07/2020 as fls. 71/76, manifestando-se favoravel a publicacao do edital e anexos 

relacionados acima. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 	Pagina de 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122 

Procuradona.romanti*apanerna.pr.gou.br 

CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

0 Prefeito autorizou a licitacao em 13/01/2020 (fl. 77), bem como o 

Aviso de Licitacao foi veiculado no Diario Oficial do Municipio em 14/01/2020. Por 

fun, a Licitacao foi cadastrada no mural do TCE/PR, igualmente em 14/01/2020. 

No dia 28/01/2020, as 08:30 horas, aberta a Sessao Publica constatou-

se o nao comparecimento de qualquer proponente, restando deserta a presente 

licitacao. 

Por forca do despacho do Setor de LicitacOes, o PA foi encaminhado a 

Procuradoria para emissao de Parecer Juridico. E o relatOrio. 

2. PARECER: 

Convem destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos 

termos do paragrafo finico do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o 

prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao cabendo nenhuma 

consideracao acerca do merito da presente contratacao e da discricionariedade da 

Administracao Publica ao tracar os parametros dos produtos entendidos como 

necessarios. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestacao juridica tem 

o escopo de apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e recomendar alguma 

• providencia para salvaguardar a Administracao e o erario publico. Assim, parte das 

observacOes aqui expendidas se constitui em recomendacOes e, caso a Administracao 

opte por nao acata-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 

9.784/99. 0 cumprimento ou nao das recomendacOes decorre do exercicio da 

competencia discricionaria da autoridade administrativa, a qual responde 

isoladamente no caso de descumprimento das recomendacOes deste parecer ou pela 

ausencia de fundamentacao dos atos administrativos. 

Contudo, as questOes que envolvem a legalidade, isto é, os requisitos 

previstos no ordenamento juridico sao de observancia obrigatOria, os quais, para nao 

serem aplicados, deve haver motivacao e justificativa plausivel para tanto. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax: 46-3552-1122 

Procuradoria.romantz(&apanerna.pr.gov.br  

CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

Nesse rumo, forcoso reconhecer que a andlise dos aspectos tecnicos dos 

servicos da contratacao pretendida pela Administracao nao constitui tarefa afeta a 

este Orgao juridico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em 

razao da omissao grosseira do setor competente na descricao dos objetos ou na 

justificativa da contratacao. 

Ante as questoes acima suscitadas, passaremos a andlise dos aspectos 

relacionados a legalidade do feito. 

2.1. Do Wit:, comparecimento de empresas interessadas / Licitacito 

Deserta:  

Consoante o relatOrio acima, no dia 08/01/2020, as 08:30 horas, aberta 

a Sessao PUblica constatou-se o nao comparecimento de qualquer proponente, 

restando deserta a presente licitacao, conforme atesta a Ata. 

Analisando a materia e empreendendo interpretacao sistemica, e de se 

concluir que a dispensa preceituada no inciso V, do artigo 24, da Lei n° 8.666/1993 

aplica-se diante das seguintes situacties: a) ninguem se interessou em participar da 

licitacao; b) todos os interessados foram inabilitados; ou, c) todas as propostas 

ofertadas por licitantes habilitados foram desclassificadas, porque incompativeis cora 

o edital ou inexequiveis. 

Melhor explicando, na licitacao deserta nao ha licitantes, ninguem 

oferece a Administracao envelopes corn os documentos de habilitacao e corn proposta. 

Ja., na licitacao fracassada, ha licitantes, que, nada obstante, sao, todos des, 

inabilitados ou desclassificados. 

Em ambas as situaciies, o resultado para a Administracao é o mesmo, 

isto e., ela nao consegue obter da licitacao o objetivo visado, qual seja o de selecionar 

aquele corn quern ira celebrar contrato administrativo. Dai que, em obsequio 

identidade das consequencias, defende-se que o inciso I, do artigo 24, da Lei n° 

8.666/1993 aplica-se tanto em relacao as licitacOes desertas, quanto no tocante as 

fracassadas. 

Av. Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramai 202 - Fcvc:46-3552-1122 

papanema.pr.gou.br  

CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

Esse é o entendimento esposado por Hely Lopes Meirellesl: 

Caracteriza-se o desinteresse quanto nenhum licitante acode  
licitacao, ou todos sito inabilitados, ou nenhuma proposta é 
classificada, muito embora, neste ultimo caso, a Administracito 
possa convidar os proponentes para reformular suas ofertas (art. 
48, § 3°).  (destaquei) 

Sidney Bittencourt2  compartilha a mesma conclusao: 

"...Entendemos que tal enquadramento tambem abrange 
hipoteses de "licitacao fracassada", ou seja, na hipetese de os 
possiveis interessados nao conseguirem ultrapassar as fases da 
licitacao..." (destaquei) 

Tambem Jorge Ulisses Jacoby Fernandes3  segue tal orientacdo, 

salientando que um dos requisitos para a aplicacao do inciso I do artigo 24 da Lei n° 

8.666/1993 reside na ausencia de interessados, isto é, de acordo corn as prOprias 

palavras do autor: 

"...a licitacao procedida pela unidade nao tenha gerado adjudicacao, 
em razdo de: a) nao terem comparecido licitantes interessados, 
hip6tese denominada de licitacao deserta; b) ter comparecido 
licitantes sem a habilitacao necessaria; c) ter comparecido licitante 

mas que nao apresentou proposta valida. Essas duas 
ultimas hip6teses tambem se denominam licitacao fracassada. Ha 
equivalencia entre as tres situacoes, porque nao se pode acolher como 
"interessado" aquele que comparece sem ter condicOes juridicas para 
contratar, ou formula proposta que nao atende aos requisitos do ato 
convocatOrio, ou vem a ter desclassificada sua proposta na forma do 
art. 48 da Lei n° 8.666/93. Nao raro, pululam aventureiros inidOneos, 
nao sendo o caso de coibir a aplicacao desse dispositivo, em 
detrimento do interesse pUblico, em razao de tais comportamentos..." 

Assim, em se declarando DESERTA a licitacao em comento por ausencia 

de interesse de empresas licitante, fica autorizada a administracdo publica a reali7ar 

a contratacao através de dispensa de licitacao, tendo em vista que a repeticao pode 

gerar Onus para o Municipio de Capanema/Pr, nao obstante, tambem cabe observar 

1  MEIRELLES, Hely Lopes. Licitacao e Contrato Administrativo. 12. ed. Sao Paulo: Malheiros, 
1999. Pag. 100. 

2  BITTENCOURT, Sidney. Licitacao passo a passo. 2. ed. Editora Lumeni Juni. Pag. 109. 
3  FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratacao Direta sem Licitacao. 5. ed. Brasilia: 

Brasilia Juridica. 2000. Pag. 337. 
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Romanti Eze arbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador 3undico de 

Capanerna - PR 
Dec. no 

OAB/PR 56.675 
6001/2015 

 

Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

que ao valor Maximo da aquisicao dos produtos esta dentro do limite de valor descrito 

no art. 24, I, da Lei nO 8.666/1993. 

Por fim, importante destacar o Parecer Juridico n° 07/2020, onde esta 

Procuradoria ja se manifestou sobre a possibilidade juridica do procedimento 

licitatOrio, assim como consta a respectiva dotacao orcamentaria. 

Por todo o exposto, a Procuradoria nao vislumbra qualquer ilegalidade 

capaz de macular a sessao pablica referente ao Pregao n° 121/2019, sendo a licitacao 

declarada DESERTA, bem como manifesta-se pela regularidade do procedimento em 

questao, devendo a Administracao Pitblica analisar a conveniencia de contratacao 

atraves de dispensa de licitacao ou repetir o procedimento licitatOrio. 

3. CONCLUSAO 

Diante do exposto, esta Procuradoria nao vislumbra qualquer 

ilegalidade capaz de macular a sessao publica referente ao Pregao n° 121/2019, 

sendo a licitacao declarada DESERTA, bem como manifesta-se pela regularidade do 

procedimento em questao, devendo a Administracao Ptiblica analisar a conveniencia 

de contratacao atraves de dispensa de licitacao ou repetir o procedimento licitatOrio. 

E o Parecer. 

Capanema, 31 de janeiro de 2020. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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