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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Ne 1 15/2016

O MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PARANA torna público que promoverá licitação na
modalidade de Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO objetivando: Registro de
Preços para aquisição de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel
S500, óleo diesel SIO e agente redutor líquido - ARLA 32), para abastecimento
dos veículos da Frota do Município de Cascavel, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme anexo 1, de acordo com a requisição de compras emitida pela
Secretaria Municipal de Administração sob ne 279/2016 e processo n9 13091. A
presente licitação será processada com fundamento nas disposições da Constituição
Federal em seus artigos 37, inciso XXI e 170, incisa IX, Lei Federal ne. I0.520, de 17
de julho de 2002, Constituição do Estado do Paraná, Artigo 27, inciso XXI, Lei
Complementar nQ. 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações trazidas pela Lei
Complementar 1 47/201 4 subsidiariamente, pelos Decretos Municipais nQ. 6.727/2006,
l0.248/201 1, ll .445/2013 e 12.579/2015, bem como, pelas normas contidas nesse
Edital e seus anexos, que fazem parte integrante, aplicando-se no que couber as
disposições contidas na Lei Federal ne. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais
legislações específicas do objeto licitado.

IMPORTANTE

DA ABERTURA: A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a
ser realizada conforme indicado abaixo, na sala de licitações do Departamento de
Compras, localizada no 29 andar do Paço Municipal, situada na Rua Paraná, n9.
5000, Cascavel, Estado do Paraná, CEP 85.810-01 1.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO DOS
REPRESENTANTES: Até ás 15h00min. do dia 22/06/2016, na recepção do
Departamento de Compras, 2e andar, situada na Rua Paraná, n9. 5000 - Paço
Municipal, Centro -- Cascavel/PR.

ABERTURA DOS ENVELOPES E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: Dia 22/06/2016,
às 15hOI min.

INICIO DA SESSÃO PUBLICA/LANCES: Dia 22/06/2016, após a avaliação das
propostas pelo (a) Pregoeiro (a), que será feita após a fase de recebimento dos
envelopes.

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:
(informar o n9. da licitação)
E-mail: josez@cascavel.pr.gov.br
Telefone: (Oxx45) 3321-2216 -- Fac-símile: (Oxx45) 3321-2088
Horário de expediente: das 8h30min às 12h00min e das 13h30min às 17h00min

NOTA: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília

Serão disponibilizados no site vwvw.cascavel.pr.gov-br/servicos/licitacoes todos
os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes ao edital. Compete ao
licitante acessar o site para obter as informações.

(OF)

Centro Administrativo José Silvério de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Paraná, 5000 -- TeL:(O++45) 3321 -2242 Fax:(0++45) 3321- 2088 -- CEP 8581 0-01 1
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ANEXOS DO EDITAL

Integram este Edital, como se nele estivessem transcritos,
relacionados, dispostos na seguinte ordem:
1 - Descrição detalhada do objetot
11 - Aspectos gerais da licitação;
111 - Relação dos documentos de habilitaçãol
IV - Sobre a Lei Complementar 1 23 de 1 4 de Dezembro de 20061
V - Modelo de Declaração "que cumpre plenamente os requisitos habilitatórios"l
VI - Modelo de Carta de Credenciamento;
Vll - Modelo de Declaração "não possui trabalhadores menores de 18 anos"l
Vlll - Modelo de Proposta de Preços;
IX - Declaração de Idoneidadel
X - Declaração de ME (Micro Empresa) / EPP (Empresa de Pequeno Porte) / MEI

(Micro Empreendedor Individual) ;
XI - Minuta da Ata de Registro de Preços;
Xll - Minuta do Contratos
Xlll - Declaração de náo possuir em seu quadro societário servidor ou dirigente de

órgão ou entidade do contratante.

os anexos abaixo

1.

1.1

DAS DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES

Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas
que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à
documentação, sendo vedada a participação de licitantes cuja atividade
não seja compatível com o objeto solicitado.

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os licitantes que
se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
1 - Licitante que estiver sob falência ou concordatas

11 - Licitante que esteja suspensa de licitar pelo Município de Cascavel ou
declarada inidõnea pela Administração Pública Direta ou Indireta, Federal,
Estadual ou Municipal;
Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si;
Estrangeiras que não possuam sede no país;
Licitante cujo objeto social seja incompatível com o da licitação;
Licitante que incorra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 9o,
cal)uf e incisos, da Lei no 8.666/1 993, ou seja:
Art. 9e Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles
necessários:
1 - o autor do prometo, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
11 - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração

do prometo básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja

lll -

lv
v-
VI -

Centro Adtninistrativo José Sílvério de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Paraná, 5000 -- Tel.;(0"45) 3321-2242 Fax: (0**45) 3321- 2088 CEP 85810-011
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dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável
técnico ou subcontratado;
servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável
pela licitação.

111

3. OBJETO DA LICITAÇÃO

3.1 A descrição detalhada do objeto e demais informações constam dos Anexos le
11 deste Edital.

4.

4. 1

DA CONDUÇÃO DO CERTAME PELO (A) PREGOEIRO(A)

O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a), que terá, em especial, as
seguintes atribuições:

1 - Credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas em
participar deste Pregão;

11 - Recebimento dos envelopes "Proposta" e "Documentação"l
111 - Abertura dos envelopes da "Proposta" e verificação da sua conformidade

com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, nos termos
do item 6 do presente editall

IV - Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais e à classificação de
acordo com as propostas de menores preçosl

V - Recebimento, o exame e a decisão sobre recursos;
VI - Adjudicação do objeto;
Vll - Elaboração de ata;
Vlll - Condução dos trabalhos da equipe de apoio;
IX- Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a

adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e a
contrataçãol
Em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer

ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar originalmente da
proposta.

x-

5. DO CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

5. 1 No horário indicado no preâmbulo deste edital, o representante legal da licitante
apresentar-se-á ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste pregão, munido da sua carteira de identidade ou outro
instrumento equivalente, e do documento que Ihe dê poderes para manifestar-
se durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta e Documentação,
relativos a este pregão.

5.2 Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, o representante da licitante
deverá estar munido de:

Centro Adalinistrativo José Silvério de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Paraná, 5000 -- Tel.:(0* *45) 3321-2242 Fax: (O**45) 3321- 2088 CEP 85810-011
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a) No caso de representante não oertencente ao quadro societário da
empresa: Carta de SlegençlalnenlQ, conforme o modelo constante do
Anexo VI, ou plpçplpçêp PQ! ! ptlpll)çotQ ppbliçp ou oarticular, com
poderes para formular ofertas e lances de preços, negociar preços
diretamente com o Pregoeiro e praticar todos os atou pertinentes ao
certame em nome da empresa representada. A carta de
credenciamento ou procuração deverá vir acompanhada de:

)rotura o Dor instrumento oúblico ou

1) Registro Comerciall (no caso de empresa individual) ou

11) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações
subsequentes ou a última alteração contratual consolidada,
devidamente registrados; (para sociedades em geral) ou

111) Ato constitutivo e alterações subsequentes, devendo vir
acompanhados de documentos de eleição de seus
administradores em exercício; (no caso de sociedade civil) ou

IV) Decreto de autorização e ato constitutivo registrado no Órgão
competente (para Empresa ou Sociedade Estrangeira em
funcionamento no Brasil).

b) No caso de sócio da empresa, proprietário, administrador ou
assemelhada, deverá apresentar cópia do Estatuto Social ou Contrato
Social em vigor (contrato social acompanhado de todas as alterações ou a
última alteração contratual consolidada), devidamente registrado, no qual
estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investiduras

c) Em qualquer das hipóteses acima, declaração de que a licitante
cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo
constante no Anexo V (art. 4o, inciso Vll, Lei no. 1 0.520/02).

5.3 Os documentos apresentados para efeito de credenciamento serão os originais
ou fotocópias autenticadas. A responsabilidade pela capacidade da pessoa
que assinar o instrumento de procuração ou documento equivalente será do
representante que apresentar o aludido documento.

5.4 0s documentos que credenciam o representante deverão ser entregues
separadamente dos envelopes de proposta de preços e de habilitação.

5.5 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.

5.6 O representante legal que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de
declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição
de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura
dos envelopes Proposta ou Documentação relativos a este Pregão.

5.7 Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e

Centro Administrativo José Silvério de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Paraná, 5000 -- Tel.:(0**45) 3321-2242 Fax:(0* *45) 3321- 2088 CEP 85810-011
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juntados ao processo administrativo

5.8 Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes
devidamente credenciados. A licitante que tenha apresentado proposta, mas não
esteja devidamente representada, terá sua proposta acolhida, porém não poderá
participar das rodadas de lances verbais.

5.9 Os envelopes contendo o CREDENCIAMENTO (conforme item 5.2 do edital),
as PROPOSTAS COMERCIAIS e a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
deverão ser entregues fechados (e índevassáveis) na data e horário previsto no
preâmbulo deste Edital, devendo ser devidamente protocolados na seguinte
forma

5.9.1. CREDENCIAMENTO: conforme item 5.2 (credenciamento) do edital e
item 5.2 do edital alínea "c" (Declaração de que a licitante cumpre
plenamente os requisitos de habilitação. conforme modelo constante no
Anexo V).

5.9.2 ENVELOPE DA PROPOSTA:
> RAZÃO SOCIAL
> CNPJ DO LICITANTE:
> PREGÃO N.o PG- /2016
> ENVELOPE N.o 1 -- PROPOSTA COMERCIAL
> ABERTURA DO ENVELOPE: (Colocar a data e horário da abertura)
> OBJETO: Descrever o objeto constante do presente Edital.

5.9.3 ENVELOPE DA DOCUMENTAÇÃO:
> RAZÃO SOCIAL
> CNPJ DO LICITANTE:
> PREGÃO N.o PG- /2016
> ENVELOPE N.' 2 -- DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO
> OBJETO: Descrever o objeto constante do presente Edital

5.10 0 envelope n.o l (proposta) deverá conter todos os requisitos exigidos no item
06 deste Edital, enquanto o envelope n.' 2 (documentação) deverá conter a
documentação exigida no Anexo lll.

5.1 1 Na hipótese da ausência da "Declaração que cumpre plenamente os requisitos
habilitatórios -- (anexo V)" no envelope de credenciamento, a mesma poderá ser
suprida mediante declaração de próprio punho no ato do credenciamento, desde
que o representante tenha poderes para tal.

6.

6.1

DA ANALISE DAS PROPOSTAS

A análise das propostas pelo (a) Pregoeiro (a) visará o atendimento das
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo requisitos da
proposta de preços:

Centro Administrativo José Silvério de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Paraná, 5000 Tel.: (0#*45) 3321-2242 Fax: (0* *45) 3321- 2088 -- CEP 85810-01 1
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Conter identificação do licitante, CNPJ, CPF, endereço, telefone, podendo
ser utilizado o modelo trazido pelo Anexo Vlll do presente, por meio
mecânico, sem emendas, entrelinhas, ressalvas ou borrões que possam
prejudicar a sua inteligência e autenticidade;

Conter preços unitários com 03 (três) casas e o valor total com 02 (duas)
casas decimais após a vírgula (R$0,000) - (R$ 0,00);

11

111

lv

V
VI

Condições de pagamento: de acordo com o disposto neste Edital;

Prazo de entrega do objeto: de acordo com as normas previstas no Anexo ll
deste Edital;

Conter assinatura do representante da pessoa jurídica licitantel

-Validade da proposta: 60 dias, contados a partir da data prevista para
abertura dos envelopes.

6.2 A omissão da indicação na proposta dos incisos "lll", "lV' e "Vl" do item 6.1
implicará na aceitação das condições estabelecidas neste Edital.

6.3 Para usufruir dos benefícios da LC 123/2006, na hipótese do lícitante ser
ME/EPP/MEI será necessária a informação desse regime fiscal, mediante
declaração, modelo (anexo X), o qual deverá ser apresentado junto com a
proposta de preços ou credenciamento.

6.4 Serão rejeitadas as propostas que

6.4.1 Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que não
permitam a perfeita identificação dos produtos licitados ou não atendam
aos requisitos elencados nos incisos l a Vll do item 6.1 .

6.4.2 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente
contrastante com o presente edital, ou seja, manifestamente
inexeqüíveis, por decisão do Pregoeiro;

6.4.3 Cujo objeto não atenda as especificações
no Edital;

prazos e condições fixados

6.4.4 Apresentem oreco máximo superior ao preço máximo informado no item
4.1 do anexo 11, bem como, contenham plieçQg.u!!llálileg superiores aos
informados na coluna "valor máximo unitário" constante do Anexo l.

6.5 As propostas em conformidade com o edital serão selecionadas para a etapa
de lances com observância dos seguintes critérios:

Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10%
(dez por cento) superiores àquela, observado o disposto no item 6.4.4; e

11 Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores

Centro Administruivo José Silvério de Oliveira
Ihegão Presencial

Rua Pataná, 5000 - Tel.;(O++45) 3321-2242 Fax:(0##45) 3321- 2088 CEP 8581 0-01 1
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preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de
licitantes. Neste caso, também, será observado o disposto no item 6.4.4.

7. DOS LANCES

7.1 Após as devidas orientações e recomendações, o (a) Pregoeiro (a) convidara os
autores das propostas selecionadas e desde que com representante presente à
sessão, a formular lances verbais de forma sequencial, a partir do autor da
proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-
se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

7.2

7.3

A ausência do representante do licitante no horário previsto no preâmbulo deste
edital indicará que não há interesse deste na apresentação de lances verbais,
competindo apenas com a proposta enviada por escrito.
C) licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação
de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a
definição completa da ordem de lances.

7.4 A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a)
Pregoeiro(a), implicará na sua exclusão da etapa de lances, mantendo-se o
último preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas.

7.5 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes no art. 7o da Lei no 1 0.520/02.

7.6

7.7

A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes
declinarem da formulação de lances.

No caso de não existirem lances verbais, serão considerados válidos os valores
obtidos na etapa de "Abertura das Propostas", desde que verificada a
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a
contratação, podendo, ainda, o (a) Pregoeiro (a) negociar diretamente com o
licitante, visando obter reduções adicionais de preços.

7.8 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC
123/2006 (conforme anexo IV), o Pregoeiro aplicará os critérios para o
desempate em favor ME/EPP/MEI.

8. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO "POR ITEM",
observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.

8.2 Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor,
caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

Centro Administrativo José Silvério de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Paraná, 5000 -- Te].: (0'*45) 3321-2242 Fax: (0* *45) 3321- 2088 CEP 85810-011
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9.

9.1

DA HABILITAÇÃO

Definida e aceita a melhor proposta, o(a) Pregoeiro(a) procederá à abertura dos
envelopes contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a
melhor proposta.

9.2 Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro(a)
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade
e a habilitação do(a) participante, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.
Nessa etapa o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar com o(a) participante para que
seja obtido preço melhor.

9.3 O (a) licitante que desatender as exigências habilitatórias poderá incorrer nas
penalidades previstas no artigo 7o da Lei no 1 0.520/02.

1 0. DOS RECURSOS

10.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando Ihe será concedido o prazo de 03
(três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número
de dias, que começarão a correr do término de prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

l0.2 A manifestação e motivação do recurso deverão ser obrigatoriamente,
registradas em ata, bem como conter a síntese das razões do recorrente.

l0.3 A falta de manifestação imediata e motivada, no final de cada Sessão, importará
a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo
pregoeiro ao vencedor.

l0.4 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado (a) legalmente ou não identificado (a)
no processo para responder pelo (a) licitante.

l0.5 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo(a)
licitante.

l0.6 0 acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

l0.7 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação ao. licitante vencedor.

Centro Administrativo José Silvérío de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Paraná, 5000 -- Tel.:(0"45) 3321-2242 Fax:(O* *45) 3321- 2088 -- CEP 85810-011
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1 1 . DA PROPOSTA FINAL

11.1 Na proposta final, a empresa vencedora deverá apresentar a readequação de
cada item ao valor proposto.

11.2 A proposta final da empresa vencedora deverá ser encaminhada para o email
lucilenef@cascavel.pr.gov.br e a original devidamente assinada entregue no
Departamento de Compras.

12 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1 Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, serão
convocados para assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo e
condições estabelecidos no instrumento convocatória, conforme minuta de Ata
de Registro de Preços, anexo XI deste edital;

12.2 O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a
partir da convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, quando deverá
comparecer no Departamento de Compras, localizada no 2o andar do Paço
Municipal, Rua Paraná, no. 5000 - Cascavel/PR. Este prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE
VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado,
aceito pelo Município de Cascavel.

12.2.1 Para assinatura da ata de registro de preços e ou contrato, a empresa
vencedora, deverá apresentar a declaração de atendimento ao art. 9o da
Lei no 8.666/1 993 -- Modelo anexo XIII.

OBS.: Caso seja dispensada a assinatura de ata de registro de preços
ou contrato, a declaração prevista no item 1 2.2.1 será exigida quando da
homologação;

12.3 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de
Preços dentro do prazo estabelecido no presente instrumento, o sujeitará à
aplicação das penalidades previstas no item 17 deste edital, podendo o
Município convidar, sucessivamente por ordem de classificação as demais
licitantes, após comprovação da sua compatibilidade de proposta e habilitaçãol

1 3. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho
empregados, em especial durante a entrega dos produtos contratados

de seus

13.2 A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam
eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

13.3 A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da

Centro Administrativo José Silvério de Oliveira
Pregão Presencial
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unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para
qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

13.4 A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se
a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que
precedeu à celebração da presente ata de registro de preço.

13.5 O transporte dos equipamentos, quando for o caso,
ocorrerão por conta e risco da DETENTORA;

bem como a descarga

14. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

14.1 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio
de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nQ
8.666, de 1 993.

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1 A entrega do objeto desta licitação será efetuada conforme previsto no item 3.1
do anexo ll.

15.2 Os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de
Preços e atesto das notas fiscais serão: Jhony Leomar Hoff matrícula na
12543-1, João Cardos Santos de Lama, matrícula Ro 18.265-6 e Kennedy
Moreira Desprinda, matrícula no 27.158-6, devendo cumprir as disposições
contidas no Decreto Municipal no 1 1 .445/201 3.

15.3 O Município de Cascavel reserva-se o direito de proceder análise pelo corpo
técnico da Secretaria Requisitante. Caso fiquem constatadas irregularidades em
relação ao objeto ou o mesmo náo se enquadrar nas exigências mínimas,
resultará na náo aceitação do objeto.

15.4 Constatando que o produto entregue não atende as especificações estipuladas
neste Edital, ou ainda que não atenda a finalidade que dele naturalmente se
espera, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa
vencedora, comunicando e justificando as razões da recusa e ainda notificando-
a para que sane as irregularidades dentro do menor prazo possível.

15.5 Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a solução do
problema em relação aos produtos recebidos e recusados, a secretaria
solicitante dará ciência ao Departamento de Compras, através de Comunicação
Interna -- C.l, a fim de que se proceda a abertura de processo administrativo em
face da empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e
alterações, para aplicação das penalidades cabíveis.

Centro Administrativo José Silvério de Oliveira
Pregão Presencial
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16. CONDIÇOES DE PAGAMENTO

16.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, a partir da data da
apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente atestada.

16.1.1 0 pagamento será realizado através de depósito bancário a ser definido
pelo Município.

16.2 No corpo da Nota Fiscal deverão ser informados o no da Ordem de Compra e o
Ro da nota de empenho correspondente.

17. DAS SANÇOES

17.1 A DETENTORA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações,
definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes
multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei no. 8.666/93 e
responsabilidades civis e criminais:

17.1.1 O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no
pagamento de multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor da
Nota de Empenho, isentando em consequência o Município de
quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em
atraso

17.1.2 A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com
a Ata de Registro de Preços implica no pagamento de multa de 5%
(cinco por cento) calculada sobre o valor total da Nota de Empenho.

17.1.3 A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com a Ata
de Registro de Preços implica no pagamento de multa de 10% (dez por
cento), calculada sobre o valor total da Nota de Empenho.

17.2 A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular
procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui
a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 7o da Lei l0.520/02 e
alterações.

17.3 Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços,
previsto nos dispositivos do artigo 26 do Decreto Municipal Ro 1 0.248/201 1 .

0

17.4 Quando o Município atrasar o pagamento de contas decorrentes das aquisições
será aplicado o índice oficial INPC/IBGE para atualização monetária, nos termos
do Artigo 40, XIV, alínea "c" da Lei 8.666/93.

17.5 Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta
não celebrarem a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da
execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na

Centro Administrativo José Sílvério de Oliveira
Pregão Presencial
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execução da Ata de Registro de Preços, comportarem-se de modo inidâneo,
fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,
conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos
causados Município de Cascavel pelo infrator:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração
pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidades

17.6 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que
prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei,
sendo-lhe franqueada vista ao processo.

18. DA REVISÃO DOS PREÇOS
FINANCEIRO

E DO REEQUILÍBRIO ECONÓMICO

18.1 A revisão do preço original da Ata de Registro de Preços dependerá da efetiva
comprovação do desequilíbrio, das necessidades justificadas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e jurídico e da aprovação da autoridade
competente, (conforme Decreto n.o l0.248/2011, disponível no site:
www. cascavel. pr.gov. b r/se rviços/licitacoes) .

18.2 Caso no decorrer da vigência da ata de registro de preços haja supressão ou
aumento de preços será permitido o reequilíbrio económico financeiro, conforme
previsão legal e nos termos do Decreto n.o l0.248/201 1 emitido pelo município

de Cascavel/PR.

18.3 Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser
efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação a empresa
detentora, desde que apresentadas as devidas justificativas.

18.4 Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassaráo os
praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente
registrado.

18.5 Para se habilitar à revisão dos preços o interessado deverá formular pedido
dirigido ao Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de
até IO (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do
desequilíbrio, devidamente fundamentado e acompanhado dos seguintes
documentos:
1-- planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos
formadores dos preços originalmente registrados, devidamente assinada sobre
carimbo da empresa (conforme Decreto 1 0.248/201 1 e alterações posteriores,
disponível no site: www.cascavel.pr.gov.br/servicos/licitacoes) l

Centro Administrativo José Silvério de Oliveira
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11 - cópia autenticada das notas fiscais dos elementos formadores do novo
preço.

18.6 Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio
económico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido.

18.7 A detentora da ata não poderá interromper a entrega dos produtos durante o
período de tramitação do processo de revisão dos preços.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o
ato convocatório do presente pregão, protocolando pedido em até 02 (dois) dias
úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço
discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao(à) Pregoeiro(a) decidir
sobre a impugnação até o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

19.2 O MUNICÍPIO DE CASCAVEL poderá revogar a presente licitação, no todo ou
em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente
comprovado ou anula-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros
mediante ato escrito e fundamentado. O Município poderá, ainda, prorrogar, a
qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura.

19.3 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações
nele contidas implicará na imediata desclassificação do licitante que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou do
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

19.4 0s licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo (a) Pregoeiro(a), sob pena de
desclassificação/habilitação.

19.5 O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação
e a exata compreensão da sua proposta.

19.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

19.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
licitantes por qualquer meio de. comunicação que comprove o recebimento ou,
ainda, mediante publicação no órgão Oficial do Município.

19.8 0s casos não previstos neste Edital serão decididos pelo(a) Pregoeiro(a).

Pregão Presencial 13
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19.9 A participação do (a) proponente nesta licitação implica em aceitação de todos
os termos deste Edital.

19.10 Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por
servidores do Município, inclusive membros da equipe de apoio, não serão
considerados nem aceites como argumentos para impugnações, reclamações,
reivindicações, etc., por parte dos licitantes. Qualquer informação ou
esclarecimento deverá ser solicitado por escrito através do endereço constante
no preâmbulo deste Edital.

19.11 0 foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes
deste Edital será o da cidade de Cascavel - PR.

Cascavel/PR, 07 de junho de 201 6

da LuzAlissón
Secretário Municl Administração

Màãym
Diretora

socio Correa
apto de Compras

José Carl b
Preg(i

Centro Administrativo José Silvérío de Oliveira
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ANEXO l

1.

1 .1

OBJETO DA LICITAÇÃO

Para fins desta licitação o objeto se constitui no: Registro de Preços para
aquisição de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel S500, óleo
diesel SIO e agente redutor líquido - ARLA 32), para abastecimento dos
veículos da Frota do Município de Cascavel, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme descrição abaixo:

600.000 1 L

®

GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA; TIPO DA
GASOLINA: COMUM (C

'ANOL COMBUSTÍVEL (MÁXIMO 8%
'OTENCIAL HIDROGENIO)

ÓLEO COMBUSTÍVEL DIESEL S-I O
:331 - FLUIDO DO ARLA32

(AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO

@

$ 2.31 7.200,003,86

2,96 1 06.740 ,00

500.000 l L
5.400 L

3.1 91 .400,00
1 .527.000.00

:$ 16.740,00

sete milhões, cento e cinquenta e nove mil e oitenta reais
VALOR TOTAL - R$ 7.159.080,00

1 .2 JUSTIFICATIVA
1.2.1 0 MUNICÍPIO DE CASCAVEL, Estado do Paraná, por intermédio do

Departamento de Compras, com o objetivo de demonstrar que a Lei

Complementar ne 123/06, alterada pela Lei Complementar na 147/2014, elencou

no art. 49, algumas hipóteses que, se presentes no caso concreto, dispensam
ou eximem a autoridade competente pela licitação de aplicar os benefícios
previstos nos artigos 47 e 48. Como "para toda regra existe uma exceção", em
assim sendo, de conformidade com o art. 49, não se aplica os benefícios dos
ans.47 e 48 quando: a) não houver no mínimo de 3 (três) licitantes competitivos

enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados
local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no

instrumento convocatório; b) o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a
administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do
objeto a ser contratador ou, c) a licitação for dispensável ou inexigível, nos

termos dos ans. 24 e 25 da Lei n' 8.666, de 21 de junho de 1 993, excetuando-se
as dispensas tratadas pelos incs. l e 11, do art. 24 da mesma Lei, nas quais a
compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de
pequeno porte, aplicando-se o disposto no inc. 1, do art. 48. Nesse contexto, por
se tratar de aquisição combustível, e devido a nenhuma empresa (ME's e EPP's)

Pregão Presencial 15
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manifestar interesse em participar da licitação, conforme a ata no 99/201 5 de

abertura e julgamento do Pregão Presencial no 102/2015 - Aquisição de
combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel S500, óleo diesel S10 e
agente redutor líquido - ARLA 32), para abastecimento dos veículos da
Frota do Município de Cascavel, através do sistema de registro de preços
pelo período de 12 (doze) meses, o pregoeiro no uso de suas atribuições

legais resolve, não aplicar artigos 47 e 48 147/2014 para esse edital especifico.
(fls. 27 - 30)

1 .3 DEMAIS CONDIÇÕES

1 .3.1 A entrega dos combustíveis ocorrerá nas dependências da empresa vencedora,
com o abastecimento direto no tanque de combustível dos veículos, ânibus,
caminhões, caminhão comboio (tanque), máquinas e equipamentos, de acordo
com a demanda e mediante apresentação de requisição própria emitida pelo

contratante, ficando proibido o abastecimento em galões ou recipientesl

1.3.2 A CONTRATADA deverá manter plantonista para o abastecimento dos veículos,
quando em situação de anormalidade, a pedido do Município, sempre que a
emergência ocorrer fora do horário de expediente, aos sábados, domingos e
feriados;

1.3.3 O fornecimento de combustível deverá ser realizado somente com a
apresentação da "Ordem de Abastecimento" em duas vias (la via de cor
branca e a (2a via de cor azul), preenchidas corretamente e com carimbo e
assinatura do responsável pelo setor da emissão da Ordem de Abastecimento
com a respectiva matrícula e nome do condutor. A cada fornecimento de

combustível, deverá ser emitido o cupom fiscal em 02(duas) vias, contendo o
quantitativo de litros abastecidos, data do abastecimento, quilometragem ou
horímetro, a placa, a matrícula, o nome do condutor, o valor unitário, o valor total
do abastecimento e o número da Ordem de Abastecimento, devendo ser

assinado pelo condutor, onde uma via do cupom fiscal será devolvido para o
próprio condutor juntamente com a segunda via da Ordem de abastecimento (via
azul) e a outra via do cupom fiscal fica anexada à primeira via da Ordem de

Centro Adalínistrativo rosé Silvérío de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Paraná, 5000 -- TeL:(O**45) 3321-2242 Fax: (0"45) 3321- 2088 CEP 8581041 1
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Abastecimento (via branca) para posterior emissão da Nota Fiscal Eletrõnica

Vinculada, por Secretariar

1 .3.4 Nos dias 15(quinze) e 30(trinta) de cada mês, deverá ser emitida uma única
Nota Fiscal Eletrõnica Vinculada (DANFE), separada por Secretaria, referente

aos abastecimentos da quinzena, onde deverão ser anexados os cupons fiscais
devidamente assinados pelo condutor juntamente com a primeira via da Ordem
de Abastecimento (via branca) com todos os campos preenchidos e enviados
para a conferência, O fornecimento de combustível será atestado pelo

Contratante somente após a conferência dos comprovantes de abastecimento e
da Nota Fiscall

1 .3.5 0s serviços/produtos deverão ser prestados/entregues no perímetro urbano do
Município de Cascavel.

Centro Administmtivo José Silvério de Oliveira
Pregão Presencial
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ANEXO ll

ASPECTOS GERAIS DA LICITAÇÃO

1.

1 .1

DO OBJ ETO

Constitui objeto da presente licitação: Registro de Preços para aquisição de
combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel S500, óleo diesel SIO e
agente redutor líquido -- ARLA 32), para abastecimento dos veículos da
Frota do Município de Cascavel, pelo período de 12 (doze) meses.

2.

2.1

DA(S) OOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S)

Para o atendimento das despesas provenientes deste processo, serão indicadas

Centro Administrativo José Silvério de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Paraná, 5000 - Tel.:(0++45) 3321 -2242 Fax: (0#+45) 3321- 2088 -- CEP 85810-01 1
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D.O. Secretaria
Classificação da

Despesa Classificação Funcional
Programática

84 SEADM
Outros combustíveis e

lubrificantes automotivos
41 41 226221 5333903001 99000000

D.O. ORGAO / SECRETARIA
136 Secretaria de Finanças
188 Secretaria de Planejamento e Urbanismo
204 Fundo IPPUVEL

526. 31 3. 284 Secretaria Municipal de Educação

530, 467, 457, 418,

448, 545, 560, 427
Fundo Municipal de Saúde

581 Secretaria Municipal de Assistência Social

772 Secretaria Municipal de Cultura
818 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
860 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

903 Fundo Municipal de Meio Ambiente
948 Secretaria Municipal de Agricultura

1000 Administração Distrital

1 030. 1 075 Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas

1095 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Económico

1 338 Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito

1 384 Secretaria Municipal de Ação Comunitária
1398 Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
1409 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

057 Secretaria Municipal de Comunicação Social

1422 Secretaria Anti-Drogras
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3.1

DOS PRAZOS E CONDIÇOES DE ENTREGA

A entrega do objeto será parcelada, para atender a demanda no período de 12
(doze) meses, conforme a necessidade da Secretaria. Quando solicitado a
detentora da ata deverá efetuar a entrega do objeto no prazo de 01 (uma) hora
após recebimento da ordem de compra e empenho.

3.2

3.3

LOCAL DE ENTREGA: Nas dependências da empresa vencedora

Os produtos ao serem entregues deverão estar em conformidade com o que foi
solicitado no edital.

3.4 O prazo de vigência da Ata de Registro, iniciar-se-á a partir da data da
publicação do extrato da Ata de Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze)
meses, no sistema de registro de preços.

4. DO VALOR

4.1

5.

5.1

O valor máximo desta licitação é de R$ 7.159.080,00 (sete milhões,
cinquenta e nove mil e oitenta reais).

cento e

FORMA DE JULGAMENTO

A forma de julgamento será pelo MENOR PREÇO POR ITE

Centro Adtninistrativo José Silvérío de Oliveira
Pregão Presencial
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ANEXO lll

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

l

1.1

Deverá constar do envelope de habilitação

HABILITAÇÃO JURÍDICA

A documentação relativa à habilitação jurídica do licitante, cujo objeto social
deve ser compatível com o objeto licitado, consistirá em:

1.1.1 Para Empresa Individual: Registro Comercial

1.1.2 Para Sociedade Comercial (sociedade empresária em geral): Ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes ou
a última alteração contratual consolidada, devidamente registrados;

1.1.3 No caso de Sociedade por Ações (sociedade empresária do tipo S/A):
Ato constitutivo e alterações subsequentes, devendo vir acompanhados de
documentos de eleição de seus administradores em exercícios

1.1.4 Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no
Brasil: Decreto de autorização e ato constitutivo registrado no Orgão
competente.

1.1.5 Para o MEl: apresentação do Certificado de Micro Empreendedor
Individual.

OBS: Quando os documentos exigidos nos itens 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 e
1.1 .5 deste anexo forem apresentados no envelope de credenciamento não
há necessidade de sua juntada no envelope de habilitação, visto que os
documentos de credenciamento integram o processo. Ao final da sessão, a
critério do Preaoeiro. poderá ser solicitado do reoresentante da empresa
vencedora declaração de próprio punho que não houve alleracãa na ÇQ!!!!alQ
social

1.1.6 Declaração que não possui em seu quadro permanente menor de
anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor
anos de idade em trabalho de qualquer natureza, exceto na condição
menor aprendiz, a partir de 14 anos de idade, podendo ser utilizado
modelo constante no Anexo Vll deste edital;

1.1.7 Declaração de idoneidade de acordo com o modelo constante no
Anexo IX. Essa declaração deverá vir assinada pelo representante legal da
empresa (apontado no contrato social ou procuração com poderes
específicos);

Centro Administrativo José Silvérío de Oliveira
Pregão Presencial
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1 .2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (conforme alteração trazida
pela Lei 12.440/2011)

A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá em

1 .2.1 Certidão Negativa de Débito - CND referente ao INSS;

1 .2.2 Certificado de Regularidade do FGTS CRF;

1 .2.3 Certidão Negativa de Quitação de Tributos e Contribuições Federais

1.2.4 Certidão de Quitação da Dívida Atava da União, expedida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos do art. 62 do Decreto-Lei no 147
de 03/02/67;

OBS: será aceita a certidão conjunta da Secretaria da Receita Federal (SRF)
e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para os itens 1.2.1;
1.2.3 e 1.2.4;

1.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

1.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, podendo ser
realizada mediante apresentação de Certidão Negativa de Tributos,
relativos a sede ou domicílio do licitante;

1.2.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhista. (Conforme alteração trazida pela Lei 12.440/2011)
www.tst.jus.br/certidão;

1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

1.3.1 Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas,
expedida pelo cartório distribuidor do local da sede da empresa proponente,
com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias do recebimento dos
envelopes;

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

2.1 Os documentos referidos neste Anexo poderão ser apresentados em original,
cópia autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial. A aceitação das
certidões, quando emitidas através da Internet, ficam condicionadas à
verificação de sua validade e são dispensadas de autentícação. Quando o
prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será
aceito com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias do
recebimento dos envelopes.

Centro Administrativo José Silvério de Oliveira
Pregão Presencial
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2.2 A documentação de que trata este Anexo deverá estar dentro do prazo de
validade na data prevista para abertura das propostas no preâmbulo deste
Edital, e em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de
documentos de habilitação que não tiverem sido entregues na sessão própria,
bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer
outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste Edital. Não
serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que "não são válidas
para fins licitatóríos"

2.3 Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz. Caso seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja
todos os estabelecimentos da empresa.

2.4 As empresas que desejarem obter o CRC - Certificado de Registro Cadastral do
Município de Cascavel poderão consultar a documentação necessária no
Departamento de Compras do Município.

2.5 A equipe de apoio efetuará a avaliação do ramo de atividade, caso necessário,
através da descrição contida no CRC - Certificado de Registro Cadastral ou
através do Contrato Social.

Centro Administrativo José Silvério de Oliveira
Pregão Presencial
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ADMINISTRAÇÃO

ANEXO IV

DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE
PREFERENCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, MEI
NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR NO 1 23/2006.

l As microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedor individualí
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de sua
regularidade fiscal e trabalhista (item 1 .2 do anexo 111) mesmo que apresente alguma
restrição, neste caso sendo habilitadas sob condição.

2

3.

Será assegurado, como critério de desempate
microempresas de pequeno porte.

a preferência de contratação para as

Considerar-se-á empate quanto as propostas apresentadas por microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores à proposta de menor
preço classificada, desde que não tenha sido apresentada por outra microempresa ou
empresa de pequeno porte.

4 Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte
melhor classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta
classificada, na própria sessão. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior
será considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

5. No caso de microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual,
ser declarado vencedor do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua
regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por
igual período, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de negativa.

6 As certidões deverão ser entregues à Comissão de Licitação dentro do prazo acima.
para efeito de posterior assinatura de contrato, sob pena de decair à contratação da
proponente e aplicação das sanções previstas no art. 81 c/c 87 da Lei 8.666/93.

7. Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente a
Comissão de Licitação decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será
comunicada às proponentes por meio de publicação no Diário Oficial do Município. A
partir da divulgação do resultado o julgamento as proponentes terão o prazo de 05
(cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o desejarem. observando-se o
disposto no art. 109 da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações.

8 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 1.5, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Centro Administrativo José Silvérío de Oliveira
Pregão Presencial
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ANEXO V

ODELO

DECLARAÇÃO

O(A) licitante ; ;; .; , com domicílio(ou
sede) na cidade de , estado ,

endereço através de seu(sua) representante legal (no

caso de pessoa jurídica) LARA, sob as

penas da lei e para os fins do Edital de Pregão Presencial no PG- /2016, que

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e, entrega, juntamente com a presente,

o envelope contendo a indicação do objeto e preços oferecidos, além do envelope

contendo as documentações habilitatórias do referido Edital.

Por ser verdade, firmo(amos) a presente

Local e data

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

OBS: ESTA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO DEVERA SER ENTREGUE
JUNTAMENTE COM O CREDENCIAMENTO.

Centro Administrativo José Sílvério de Oliveira
Pregão Presencial
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ANEXO VI

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
AO
MUNICÍPIO DE CASCAVEUPR
PREGÃO PRESENCIAL NO -------/201 6

Pela presente fica credenciado o Sr.(a) ,
inscrito no CPF sob o n. , portador(a) da carteira de identidade n'

expedida por , para representar esta no
procedimento licitatório acima epigrafado, podendo o mesmo formular lances verbais à
proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar preços e, ainda, rubricar
documentos, renunciar ao direito de recurso e apresentar impugnação à recursos,
assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim praticar todo e qualquer ato
necessário à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em
referência.

Atenciosamente

[[dentificação e assinatura do outorgante]
Com reconhecimento de firma

Centro Ada)inistrativo José Silvérío de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Paraná, 5000 -- Tel.:(0"45) 3321-2242 Fax: (0**45) 3321- 2088 -- CEP 85810-0] 1
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ANEXO Vll

MODELO

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo Licitatório R.o

PG-...,/2016, junto ao Município de Cascavel, que a empresa ..................... inscrita

no CNPJ sob o n.o ..........-...., náo possui em seu quadro permanente, trabalhadores

menores de 18(dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou

insalubres ou menores de 16(dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos,

salvo se contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14(quatorze) anos, nos
termos do ínciso XXXlll do art. 7o da Constituição Federal de 1988.

Por ser verdade, firmo(amos) a presente

(local e data)

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

Centro Administrativo José Silvérío de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Paraná, 5000 -- Tel.: (0**45) 3321-2242 Fax: (0*'45) 3321- 2088 -- CEP 85810-01 1
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ANEXO Vlll

MODELO CARTA PROPOSTA

A empresa com
sede à Rua cidade
Estado Telefone CNPJ/MF
INSCRIÇÃO ESTADUAL , propõe ao Município de Cascavel
o constante no objeto do Edital de Pregão Presencial N' ---- , conforme segue:

1 . Considera como valor da proposta para os itens abaixo

2. Condições de pagamento (carão/me /fem 76. 7 do edifa0.
3. O prazo de entrega é de (conáom7e prev7sfo no item 3. 7

do anexo ll do edital ).
O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) alas, (carão/me /nc/se V/ do
/fem 6 do edita/9 a contar da abertura da licitação.

5. Se vencedora da licitação, assinará a ata de registro, na qualidade de representante
legal o Sr. portador da Carteira de
Identidade RG n.o e CPF R.o
residente à Rua n'. ,
bairro: , na cidade de no estado

4

Rua no
no

CEP:
na cidade de

EMAIL

, em de de 2016

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

Pregão Presencial 27
Centro Administrativo José Silvério de Oliveira Rua Paraná, 5000 -- Tel.:(0**45) 3321-2242 -- Fax:(0"45) 3321- 2088 CEP 85810-01 1

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO
VALOR

MÁXIMO
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL

R$
           
           
           
           
           
Valor total R$
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N.o L staurado por
este Município, que não estamos suspensos de licitar com o Município de Cascavel
e não fomos declarados inidõneos pela a Administração Pública, em quaisquer de
suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

, em de de 2016

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

Centro Administrativo José Silvério de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Paraná, 5000 -- Tel.:(0* *45) 3321-2242 Fax: (0**45) 3321- 2088 CEP 85810-011
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ANEXO X

DECLARAÇÃO:
DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE / MEI

(Razão Social e ou Nome) CNPJ e ou CPF no

sediada (endereço completo)

Declaro (amos) para todos os fins de direito,

especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão Presencial no

sob as penas da lei, ser microempresas, empresa de pequeno porte, MEI,

nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos

na Lei Complementar no 1 23, de 1 4 de dezembro de 2006

em de de 2016

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

Centro Administrativo José Silvério de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Paraná, 5000 -- Tel.: (0**45) 3321-2242 -- Fax: (0**45) 3321- 2088 CEP 85810-01 1
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ANEXO XI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' /2016
PREGÃO PRESENCIAL NO /2016
PROCESSO NO /2016

Aos dias do mês de do ano de , na sala
de licitações no Departamento de Compras - Divisão de Licitação, localizado na Rua
Paraná, n' 5000, Centro, Cascavel/PR, CEP 85.81 0-01 1 , de acordo com a Constituição
Federal em seus artigos 37, inciso XXI e 1 70, inciso IX, Lei Federal no 1 0.520, de 1 7 de
julho de 2002, Constituição do Estado do Parara, Artigo 27, incisa XXI, Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações trazidas pela Lei
Complementar 147/201 4 subsidiariamente, pelos Decretos Municipais no 6.727/2006,
l0.248/201 1 , 1 1 .445/2013 e 12.579/2015 e subsidiariamente, a Lei Federal no 8.666,
de 21 de junho de 1 993, com as alterações posteriores e nos termos deste Edital e em
face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL N'

./2016 NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. por deliberação do (a) Pregoeiro
(a), homologada pela autoridade competente e publicada no Orgão Oficial do Município
em --- de ---- de 2016, o MUNICÍPIO DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob no. 76.208.867/0001 -07, com endereço a Rua
Paraná, 5000, Cascavel, Paraná, representado por seu Prefeito Municipal Sr. EDGAR
BUENO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n'

. inscrito no CPF sob n' . residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, RESOLVE registrar os preços
dos produtos descritos abaixo, oferecidos pela Empresa , inscrita no
CNPJ no , estabelecida na Rua , no , Bairro

Cidade/UF, CEP , representadaneste ato pelo Sr. ,

portador da Cédula de Identidade RG no e inscrito no CPF no ,

residente na Rua , no , Bairro , Cidade/UF, CEP. Bairro

1 . DO OBJETO

1.1 Registro de Preços para aquisição de combustíveis (gasolina comum,
etanol, óleo diesel S500, óleo diesel S10 e agente redutor líquido -- ARLA
32), para abastecimento dos veículos da Frota do Município de Cascavel,
pelo período de 12 (doze) meses.

1.2 As quantidades constantes do Anexo l do edital são estimativas para o período
de 12 (doze) meses, podendo variar para mais ou para menos, de acordo com a
demanda, náo se obrigando o Município à aquisição total.

1.3 O Município poderá, por meio do Departamento de Compras, adquirir o objeto da
licitação de dois ou mais fornecedores que detenham preços registrados,
respeitando-se a capacidade de fornecimento da detentora e obedecendo a
ordem de classificação das respectivas propostas.

1.4 O prazo de vigência será de 12 (doze) meses a partir da data da publicação do
extrato da Ata do Registro de Preços.

Centro Administrativo José Silvério de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Parara, 5000 -- Tel.:(0* *45) 3321-2242 Fax: (0*+45) 3321- 2088 CEP 85810-011
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2.

2.1

DO PREÇO

Os preços dos produtos são fixos e equivalentes aos de mercado na data de
apresentação da proposta, para pagamento em até 15 (quinze) dias, a partir da
data da apresentação da Nota Fiscal pela detentora, devidamente atestada.

2.2 Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições sociais e para-fiscais), transportes
de materiais, embalagens, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou
necessária, não especificada nesta Ata e no Edital.

3 DA DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA QUANTO AOS IMPEDIMENTOS DO ARTIGO
9o E INCISOS DA LEI 8.666/1 993.

3.1 A detentora da ata tem plena ciência dos impedimentos trazidos pelo artigo 9o e
incisos da Lei 8.666/1 993, que são os seguintes:

Art. 9Q Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

da

o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica

11 - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do
projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

111 - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação.

3.2 Parágrafo único: A detentora, declara ainda, que não tem como sócio(s)
servidor(es) ou dirigente(s) de qualquer esfera governamental da Administração
Municipal e que náo incorre em qualquer das hipóteses citadas acima (art. 9o,
Lei 8.666/1 993).

4

4.1

DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

Os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de
Preços e atento das notas fiscais serão: Jhony Leomar Hoff matrícula no
12543-1, João Carlos Santos de Lima, matrícula no 18.265-6 e Kennedy
Moreira Desprinda, matrícula Ro 27.158-6, devendo cumprir as disposições
contidas no Decreto Municipal no 1 1 .445/201 3.

4.2 Caberá à Secretaria responsável pela administração da Ata de Registro de
Preços, por intermédio do Fiscal, providenciar a publicação trimestral dos preços
registrados, para orientação da Administração Municipal, além de encaminhar
cópia da publicação ao Departamento de Compras para que seja anexada ao
respectivo processo.

Centro Adatinistrativo José Silvério de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Parara, 5000 Tel.: (0**45) 3321-2242 Fax: (0*+45) 3321- 2088 -- CEP 85810-01 1
31



.®
CASCAVEL

5 DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1 Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos

5.1 .1

11

Pelo Município, quando:
a detentora descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
a detentora náo retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido, sem justificativa aceitável;
a detentora der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços;
em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de
pregos:
os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e
não houver acordo quanto à sua atualizaçãol
por razões de interesse público devidamente fundamentado.

111

lv

V

VI

5.1.2 Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando:
1 - os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se

não houver acordo quanto à sua atualizaçáo;
11 - comprovar a impossibilidade de executa-la.

5.2 Nas hipóteses previstas no subitem 5.1 .1 , a comunicação do cancelamento de
preço registrado será publicada no órgão Oficial do Município juntando-se o
comprovante ao processo que deu origem ao registro.

5.3 A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através
de requerimento a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Cascavel, de
segunda a sexta-feira, das 08h30 às 1 7h.

5.4 Caso náo se verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-
se-á às sanções administrativas previstas nas Leis 8.666/1993 e 1 0.520/2002,
conforme o caso, bem como aquelas dispostas no respectivo instrumento
convocatório.

5.5 Cancelada a ata em relação à detentora, poderá ser convocada aquela com
classificação imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para
efetuar o fornecimento, nos termos de sua proposta.

5.6

5.7

Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo Município, a empresa
detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento.

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a
comunicação será feita através do Orgão Oficial do Município, considerando-se
cancelado o preço registrado a partir da publicação.

6

6.1

DAS DISPOSIÇOES FINAIS

Além do que consta desta Ata, deve também ser considerado, para efeitos legais
e jurídicos, o contido no Edital do presente Certame Licitatório e seus Anexos.

Centro Administrativo rosé Silvério de Oliveira
Pregão Presencial
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6.2 Fica eleito o foro da Comarca de Cascavel para dirimir eventuais dúvidas e/ou
conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais
privilegiados que possam ser.

6.3 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93,
alterações posteriores e demais normas aplicáveis.

MUNICÍPIO DE CASCAVEL
EDGAR BUENO

PREFEITO MUNICIPAL

DETENTO RA

TESTEMUNHAS

Centro Administrativo José Silvério de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Paraná, 5000 -- Tel.:(O* *45) 3321-2242 Fax: (0* *45) 3321- 2088 -- CEP 85810-011
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ANEXO Xll

MINUTA DE CONTRATO

O MUNICÍPIO DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob no. 76.208.867/0001-07. com endereço a Rua Paraná, 5000, Cascavel,
Paraná, representado por seu Prefeito Municipal Sr. EDGAR BUENO, brasileiro,
casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n' , inscrito
no CPF sob n' , residente e domiciliado nesta cidade. doravante
denominado CONTRATANTE e, de outro lado como CONTRATADA a Empresa

inscrita no CNPJ Ro , estabelecida na Rua .

Ro , Bairro , Cidade/UF, CEP , representada nesteato
pelo Sr. , portador da Cédula de Identidade RG no e inscrito no
CPFno ,residentenaRua ,no ,Bairro
Cidade/UF, CEP , têm justos e contratados as seguintes cláusulas:

l

CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato tem por objeto:
descrito na Ata de Registro de Preços no -/201 6

-, conforme

Parágrafo único. Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos
os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições
expressas no Edital de ----- --------- n' ---/2016, juntamente com seus
anexos e de acordo com a Lei no l0.520, de 17 de julho de 2002, com o Decreto
Municipal Ro 6.727, de 2006 e subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de
1 993, com suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA DAS FORMAS E DOS REGIMES DE EXECUÇÃO

O contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta e em regime de empreitada por
preço unitário, recaindo sobre a contratada a responsabilidade pelo objeto entregue.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor global para a aquisição/execução do objeto é de R$

co/rente naciona/D, daqui por diante denominado VALOR CONTRATUAL.
(em moeda

CLÁUSULA QUARTA DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado com prazo de --
produtos, mediante a apresentação da nota fiscal

após a entrega dos

Parágrafo único. A fatura após protocolada será conferida e certificada pelo
Contratante. No caso de se verificar divergências em relação à regularidade do
documento será cancelado o protocolo e devolvido imediatamente à Contratada.

Centro Administrativo José Silvérío de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Paraná, 5000 -- Te].:(0**45) 3321-2242 Fax: (0* *45) 3321- 2088 -- CEP 85810-01 1
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CLÁUSULA QUINTA - DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas às contas dos
seguintes recursos financeiros:

CLÁUSULA SEXTA - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

O preço estabelecido no presente contrato não sofrerá reajuste, exceto quando a
contratação ensejar duração superior a (01) um ano, nos termos do 3', e S I'. Da Lei
lO.192/2001 (Lei do Plano Real).

CLÁUSULA SETIMA DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA

O prazo de vigência do presente contrato será de
partir da publicação do extrato do Contrato

(- ) dias, e será contado a

Parágrafo Primeiro. O prazo máximo para entrega dos produtos ora contratados é de
- (-----) dias, a partir da publicação do extrato do presente Contrato.

Parágrafo Segundo. Os prazos estabelecidos acima poderão ser prorrogados nos
termos do Art. 57, da Lei no 8.666, de 1 993.

Parágrafo Terceiro. A entrega dos produtos licitados dar-se-á no seguinte endereço

CLÁUSULA OITAVA DO DIREITO E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo
convencionados.

Parágrafo Primeiro. Constituem obrigações do CONTRATANTE:
1 . Efetuar o pagamento ajustado;
2. Dar à CONTRATADA as condições necessárias a garantir execução do

contrato.

Parágrafo Segundo. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das já
as no edital e contrato:
Entregar os produtos na forma ora ajustadas
Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de
responsabilidade civil decorrentes da execução do presente contratos
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitaçãol

Centro Administrativo José Silvério de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Paraná, 5000 Tel.:(0**45) 3321-2242 Fax:(O* *45) 3321- 2088 -- CEP 85810-01 1
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4. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto
às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e alterações no ato
constitutivo.

Parágrafo Terceiro. O representante do MUNICÍPIO especialmente designado, -----
Matrícula no -----.-----, será o responsável pelo acompanhamento e

fiscalização da execução do Contrato bem como pelo recebimento dos produtos.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa
de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor deste Contrato, isentando em
conseqilência o Município de Cascavel de quaisquer acréscimos, sob qualquer título,
relativos ao período em atraso.

Parágrafo Primeiro. A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em
desacordo com o especificado no edital/contrato implica no pagamento de multa de 5%
(cinco por cento) calculada sobre o valor deste Contrato, isentando em consequência o
Município de Cascavel de quaisquer acréscimos, e, ainda, o CONTRATIANTE,
garantida a prévia defesa, poderá aplicar à CONTRATADA outras sanções previstas no
art. 87, da Lei Ro 8.666, de 1 993.

Parágrafo Segundo. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo
com o edital/contrato implica no pagamento de multa equivalente a 1 0% (dez por cento)
do valor total deste Contrato, podendo ainda o CONTRATANTE, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA outras sanções previstas no art. 87, da Lei no 8.666,
de 1993

Parágrafo Terceiro. Quando ocorrer atrasos no pagamento de conta(s) decorrente(s)
da(s) contratação (ões), será aplicado o índice oficial (INPC/IBGE) para atualização
monetária, nos termos do Art. 40, incisa XIV, alínea "c", da Lei no 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados
no aR. 78, e seguintes da Lei no 8.666 de 1993.

Parágrafo único. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em
caso de rescisão administrativa, prevista no art. 77, da Lei no 8.666, de 1 993.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual reger-se-á pelas disposições expressas na Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e pelos preceitos de
direito público, aplicando-lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos

Centro Administrativo José Silvério de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Paraná, 5000 -- Tel.:(0"45) 3321 -2242 Fax; (0**45) 3321- 2088 -- CEP 85810-011
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Contratos e as disposições de direito privado. Aplica-se também a Lei Ro 1 0.520, de 1 7
de julho de 2002, Decreto Municipal no 6.727, de 2006, Lei Complementar no. 123, de
14 de dezembro de 2006 e alterações trazidas pela Lei Complementar 147/2014, e
subsidiariamente, os termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE,
será feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de
entrega de documentos ou cartas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei no 8.666 de 1993, e dos Princípios
Gerais do Direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Cascavel, para dirimir dúvidas ou questões oriundas
do presente contrato. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o
presente instrumento, por si e seus sucessores, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas
para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Cascavel /PR, de de 2016

UNICIPIO DE CASCAVEL
EDGAR BUENO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Centro Administrativo José Silvério de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Paraná, 5000 -- Te].:(O* *45) 3321-2242 Fax:(O* *45) 3321- 2088 -- CEP 85810-011
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MODELO

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO
SERVIDOR OU DIRIGENTE DE ORGAO OU ENTIDADE DO CONTRATANTE

Eu, , representante legal da empresa

vencedora do Pregão Presencial
n' 201 6, para execução do objeto l:b;li''.:;- &;r.'!-], declaro para os devidos fins

de direito e sob as penas da Lei, em atendimento ao art. 9o da Lei no 8.666/1993, que

esta empresa não possui em seu quadro societário servidor ou dirigente de órgão ou
entidade do Contratante.

Local e data

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos) .

Centro Administrativo José Silvérío de Oliveira
Pregão Presencial

Rua Paraná, 5000 -- Tel.: (0**45) 3321-2242 Fax: (0* *45) 3321- 2088 -- CEP 85810-01 1
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MUNICÍPIO DE CASCAVEL . . ,.\
AVISO DE LICITAÇÃO L 1- 6

PREGÃO PRESENCIAL N' 1 1 5/2016 - SEADM '»lâ
abastecimento dos veículos da Frota do Município de Cascavel, pelo período de 12
(doze) meses. Abertura dia: 22/06/2016 às 15hOlmin. Valor máximo da licitação:. R$
7.159.080.00. O texto do edital e informações poderão ser obtidas no Paço Municipal de
Cascavel. Tel.: Oxx 45 3321 2216, e-mail: josez@cascavel.pr.gov.br. Site:
vwvw.cascavel.pr.gov.br.

Objeto: Registro de Preços para aquisição de combustíveis (gasolina comum, etan\
óleo diesel S500, óleo diesel SIO e agente redutor líquido -- ARLA 32), para

Cascavel/PR, 07 de junho de 201 6

José Carldg Zaittttdni
Pregoeiro

José Cartas
Ramal 2216



MUNICÍPIO DE CASCAVEL

O MuNclplo de Cascavel(PR), dá garantia da autencldado
Certificado ICP - BRASILque visualizado através do site Página 16 de 19

MUNICÍPIO DE CASCAVEL n
AVISO DE LICITAÇÃO #
TOMADA DE PREÇOS H.o 03/2016 '
Objeto: Elaboração de projetos de Rádio Proteçáo .nas Unidades de Pronto.Atendimento
Sanga Funda e Brasília. ,Abertura: dia 28/06/2016 às 9 bons. Valores máximos: item O:l
R$ 1.083,33 e item 02 1.083,33. O texto do edital poderá ser baixado no site
www.cascêvel.pr.gov.br na aba "licitações'. Informação: atexandrab(Pcascavel.pr.gav.br
ou através do telefone Oxx45 3321 -2301 .

çavel/PR, 07 de junho de 2016

& ãue'' «s
Presldd# a !nente de .Çicitação

MUNICÍPIO DE CASCAVEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Ne 115/2016 - SEADM '
Obleto: Roglstro de Preços para aquisição. de
óleo diesel $500, Óleo diesel SIO e

da, Frota do
dia: 22/Q6/2016 às
edita! e.hfomlações
45 3321 2216,

agente
Município

1 5hOtmin .

combustíveis {gasolina
adutor líquido

çoít)utn,
ORLA

êtanol.
32), pam

período de '12
da licitação: R$

Municipal de
Site=

abasleeimenta
(doze) meses.
7.Í 59.080,00.
Cascavel. Tel.:

0
dos veículos de Caseavel, pelo

máximo
texto do

www.cascavol.pr.gov.br.

Ab@rhra
poderão cuidas
e.mail: josoz@cascavel.pr.gov.br.

no Paço

Cascavel/PR, 07 de junho de 2016

j

José Carld: Éãiiibdni
PrBgQQITO

CETTRAN.S - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRANSPORTE E TF:ÂN$1TOTRANSPORTE E TFúN$1TO -
INFORMA que, em cumprimento ao disposto na Resolução 574/2015 do CONTRAN
(Conselho Nacional de Trânsito)

,na qual404/2012 dQ CONTRAN é facultado ao órgão autuador publicar
que alterou Q 2o dó artigo 12 da Resolução

o extraía
resumido ;de

edital
edital no

Ra
Diário
internet.

oficial,
notificações
sendo obrigatório a publicação

de
na ínteg ra do

deautuação imposições
penalidade de multa de trânsito, estão sendo

seu as
publicadas a partir de 06/01/2016 no

endereço eletrõnico !!8pJ !lÜ ://wvwv.cettrans.com.br7i l?id=105, site oficial
da Cettra:ns.
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REPUBLICAÇÃO
AWSO DE HCITAÇÃO

PROCESSO LICITATORIO N' 050nO 1 6
PREGÃO ELETRONICO N' 033/2016

O Município de Califórnia, Estado do Paraná, através da Pregoeira Srta-
NAYARA CORDEIRO BENTO e sua Equipe de Apoio, nomeada pela
Pontaria a' 052n006 de 29 de abril de 2016, toma público aos interessados que,
em conformidade com a Lei Federal n' 8.666/93 e l0.520/02, íná realizar:
Pregão Eletrânico, objetivando a Aquisição de Equipamentos para o setor

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL NO D46/2016
PROCESSO N' 105/2016
TIPO: MENOR PREÇO P(>R n'EM -- SISTEMA DE REGiSTRO DE PREÇOS

O h4unicípio do Carlópolls. Estado do Pamná. toma público que fará realizar
licitação na modalidade Pregão Presendal. Menor Preço por Item- Sistema de
Registro de Preços, que tem por obleto a contratação do empresa ospedalizada
para realização de serüços de lavagem o !ubrificação de veículos que compõe a
Frota Municipal. conforme especificações e condições constantes do' Edital e seus

Data Q Horário da Sessão Pública: Dla 21/06/2016 às 09h00mln. no Departamento
de Licitações do Município de Car16polis. sito à Rua Benedito Salles -- 1060 --
Andar SuperiorO edital completo o infomlações estão disponíveis aos interessados no
Depaí'tamento de Ucitaçõos do Município de Carlópolis. Rua Benodito Saltes. n
1.060. no$ horários das 09h00min às llh00min e 14h00min às 16hOOmin e pelo
telefone: (43) 3566.1291 -- Ramais: 211 e 207 e no site -- tina
\m.c4!!QQglís.or.aov.br - Processos Licitatórios.
Carlópolis. 07 do Junho de 2016.

Anexos

ae sauae, com recursos ao programa ae aa Atenção I'rimária
à Saúde fundo a fundo. Total de Itens
Licitados 061. Entrega nn site
xvm'.liciuws-e,com.br. Abertura das Propostas: 23/06/2016 à$ 08h30m no
site wrwuJbitacQçs-e,çqn.b!. Obs. Q:Eílil4L;4çyçlá $ç reli de dirçQ çn! Q

wsw.çalifornia.pr:gov.br. ou Www.DcitaçQese.cona.br , e informações
poderão ser obtidas pelo telefone (43) 3429-1242, ou na sede da prefeitura, sito
à Rua 17 de dezmbro. n' 149, no horário das 8h00min às ] Ih30min e das
13h00min às 17h00min. de 2' a 6' feira ou aüavés do e-mail:

Caliíórnia, 09 de maio de 2016. Nayaa

sl

Publique-se.

Cordeiro Bento, Pregoeim.
l içit$cao,çal ifê!;!!ja@llQtou] l :cona . Marcos Antânio David

Prefeito Municipal

50211/2016 5021 6/2016

Republicação
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO L[CITATOR[O N' 062/20] 6
PREGÃO PRESENCIAL, N' 040/2016 - Registro de Preço

O Município de Cali6órnia, Estado do Parada, através do Pregoeiro Sr. JOSE
VAGULA FILllO e $ua Equipe de Apoio, nomeado pela Portuga n' 052/2016
de 29 de abril de 2016, toma público aos interessados que, em coaâomlidade
com a Lei Federal n' 8.666/93 e l0.520/02. fará realizar às 08h30min do dia 22
de junho de 201ó, na sede da PKüeitura, sito à Rua 17 de dezembro, n' 149,
Centro, Pregão Presencial, obuetivaado o Registro de Preços para Serviços
Mecânicos de Mão de Obra Mecânica para Manutenção e Conservação da
Frota Municipal. Jügaa)Gato: Menor Preço. Obs. O.«diüt 4çUerá ser retimi
4ilêlagiçilQ::pl} silo wlyw:tlalifornj4:ptl:gQBbr. e in6omlações poderão ser obtidas
pelo telefone (43) 3429-J242, ou na sede da preÉeitum, sito à Rua 17 de
dezembro, n' 149, no horário das 8h00min às llh30min e das 13h00mia às
17h00min, de 2' a 6' beira ou através do e-mail:

Caliíórnia, 01 de junho de 201fi. José

AVISO DE LICnAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL NO 045/2016
PROCESSO NO 1l '1/2016

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município do Carlópolis, Estado do Pamná. toma público que fará realizar
icitação na modalidade Pregão Resendal. Menor Paço por Item- Sistema do
Registro de Preços, que tem por ob)eto a contratação de empresa especializada
pam a aquisição de pá carregadeira nova. objeto do convénio 832813/2016. junto
ao MAPA, conforme especificações e condições constantes do Edital o seus
Anexos
Data e Horário da Sessão Pública: Dia 20/06/2016 às 09h00min. no Departamento
de Licitações do Município de Cartópolis. sito à Rua Benedito Safios - 1060 -
Andar Superior.
O edital completo e informações estão disponíveis aos interessados no
Departamento de Licitações do Município de Carlópolis, Rua Benedito Salles. n'
1.060. nos horários das 09h00min às llh00min e 14h00min às 16h00mirt e pelo
telefone: (43) 3566.1291 - Ramais: 211 e 207 e no site - link
m.carlopolis.pr.aov:br - Processos LlcitatórÍos.
Carlópolis. 06 de junho de 2016

Vagula Filho. Pregoeüo.
iicinçaQ:çg14!+014@BQ!©ê!!;çQU.

49874/201 6
Publique-se

Marcos Antõnio David
Prefelb Munidpal

5021 0/2016

RATIFICAÇÃO DE PUBHCAçÃO
MUNICnlO DE CAMPO LARGO

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO MUNICÍPIO DE CASCAVEL
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS n.õ 03/2016
Objeto: Elaboração de projelos de Rádio Proteção nas Unidades de
Pronto Atendimento canga Funda e Brasília. Abertura: dia 28/06/2016
às 9 horas. Valores máximos: item C)l - R$ 1.083.33 e item 02 -- R$
1.083,33. O texto do edital poderá ser baixado no site
www.cascavel.pr.gov.br na aba "licitações'. Infomlações
alexandrab@cascavel.pr.gov.br au no farte 0xx45 3321-2301.
Cascavel/PR, 07 de junho de 2016. Henrique W- Koupaka, Presidente
da Comissão Pem\agente de Licitação

REF: EDITAL DE CONCORRENCIAL' 002/20]6.

O Município de Campo Largo ntifica o edital de classiâmção da Condor.rência
Pública n' 002n01fi, M seguinte ordem:

MUNICÍPIO DE CASCAVEL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N' 115/201GSEADM
Objetivo: Registo de Preços pam aquisição de combustíveis(gasolina comum
etano[, óleo diese] S500, óleo diesel S10 e agente redutor ]íquido -- ORLA 32),
para abastecimento dos veículos da Frota do Município de Cascavel, pelo período
de 12 (doze) meses. VHor máximo: R$ 7. 159.080. ABERTURA dia 22/06/20 1 6 às
15h01min. O texto do edital e infomtações poderão seí obtida ao Paço Municipal
de Cascavel. Tel.: Oxx 45 3321 2216, e-mail: josez@cascavel.pr.gov.br. Site:
ww.ca$!B-çTQLp&gQy:bt. Cascave]/PR, 07 de junho de 2016. Marly do Rodo
Corria, Diretora Depto de Compms .

50086/201 6

501 78/2016

ã'

.:#f #' nW:':*«.' ;..;.P w

:;*#«-'="'
.Ê:%i$ -'"

lo Parara passa par aqui.
:$ +
; ':ç ':'l

Comunica oubossim, que denso do pomo de 5(cfnca) dias úteis contados da data
deste edital a comissão de licitação dará vistas ao rupectivo processo licitatório, a
qualquer das proponentes que se sinta prdudicada, para interposição de rnwso.

Campa Largo, 06 dejunbo de 2016.

Comissão Pennanente de Licitação

50085/2016

N' EMPRESA VALOR RS

01 TEPAV CONSTRUTORA LTDA-EPP RS 1.536.775,33

02 SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM
SUL LTDA

R$ 1.537.W7,14

03 TECSERVICE CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA

R$ 1.689.305.8S

04 MARC CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA

R$ 1.749.1 16.46

05 KOKOT & IRMÃOS LIDA R$ 1.816.737.88

06 HD CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA -EPP

R$ 1.892.871.79

07 k CORDEROS CONSTRUTORA LTDA R$ 1.893.354.73

08 SAFE LTDA R$ 1.897.340.91
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  otal da matéria 4,00 R$ 121.48
OTAL DO OFICIO 4,00 R$ 121,48
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deita no depanameato de Licibções ou aaavés do sítio eletrõnico
www.bandeüantes.pt.gov br da PKfeitura. A entmga dos envelop«
contendo a documentação e proposta poderá ser Eeíta até as 09h00alin
do 20/06/20 16 no Selar de Protocolo desta prefeitura.

PREFEITURA MUNICllHL DE CÉU AZUL

7WISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL. N' 4inO.íó

O Município de Céu Azul, toma público que fala Balizar às
09:00 horas do dia 21 de junho dc 2016, Pregão presencial ob-
jetivando a aqúsição de apanlhos dc ar condicionados pam as Uni-
dades de Saúde dos Baixos União, Boa Vista, São Crístóvão, Nova
União e Unidade Central - oeüenntc a Proposta 231000/114(}-04 e
23 1000/) 14045. Valor Estimado da Licitação R$: 73.530,00. 1nfor-
maçõ«: . teleâoue (45) 3266-1122 ou e-mail: pref.compras@net-
ceucom.br. Céu Azul. 06/06/2016.

M.C.A

Bmdeirmtas-PR, 3 de juuiho de 2016.
JUL10 CÉgAX DÉ SOUZA

Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA

A\aSaS DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL. N' 40nOJ6

PROCESSO LICITATóRIO N'. 062n016
O Município de Califómia, Estado do

Pngoeiro Sr. José Vágula Filho e sua Equipe de Apoio.
Pararia n' 052/2016 de 29 de abri de 2016.

Municipalel

PBIC

Paraná, através do

JAntE LUAS PASSO
Píc6cito

nomeada pela
toma oúblico aas

lntuessados que, em conformidade com a Lei Federal n' S.666/93 e
lO.S20/02, Euá realçar às 08:30mín do dia 22 de jutlbo de 2016, na
sede da PreHeitum, sito à Rua 1 7 de deKmbro, n' 149, Cetlüo, Pregão
Presencial. objetivmdo Registo de Preços para Serviços Mecânicos
de À4ão de Obra Mnànica pam Manutenção e Comervação da Frota

Julgamuto: Menor Preço. Obs. O Edital deverá scr re-
diudo diretamente no site www.califomia.pr.gov.br, e informaçõn
poderão ser obtidas pelo telcâone (43) 3429-1242, ou na sede da
prefeitura sito à Ruía 17 dc duembro, n' 149, no horário das
8h00mh às [[h30min e dw 13h00min às ]7h00min. de 2' 8 6' fcim
)u através do e.-mail

PREFEITURA MUNICllUL DE DOIS VIZINHOS
SECRETARIA DE z\DMINISTRAÇÃ0 E FINANÇAS

DEI DE AnMiNiSTKAÇÃo
/Lusos pr ucnxçÃo

PREGÃO N' 64/2016

Objeto: Aquisição de deteiBente lava louças, em atwdimento as Se-
cntnias Municipais de Edulcação, Assistência Social. Adxninistração
e Saú(!e, conforme espníficaçõa e anexos constante no respectivo
Edital. EnccíTamenu do recebimento dos envelopes até 09h ! 5min do
dia 21 de Junho de 2016 e abertos a partir das 09h30min. do mesmo
dia, no mesmo local. O edital completo poderá su obtido em sua
negra no site: htq):/fwww.aiapongas.pr.gov.btnicitacao.

PROCESSO: o0800í6; OBJETO: LOCAÇÃO DE nKiNQUEOOS
DIVERSOS P:ARA RECREAÇÃO, A SER DISPONIBILIZADO PA-
RA A CAMPANlIA NACIONAL DO COMBATE AO 'l'RABALHO
rNFAN'nl QUE SERÁ PROM'OVINO PELA SECRETARIA DE
ASSTS'r'ÊNCTA SOCIAL E CTDADANTA: EMPRESA CONTRA-
TADA: LUCIANO RTCARDO MACIEl- GONÇA[A/ES
04959192925. inscrita no CNPJ sob o n' 18.820.344/0001-02. sediada
na Rua Cmüo, n' OS9, Miniguaçq na cidade de Ftaacisco Belüâo -
PR, CEP 85605-180, representada pelo seu rcspomável legal o se-

nhor Luciario Ricardo Mwiel Gonçalves, portador do 'CPF n
049.591.929-25 e do RG sob o n' 9.150.374-3: CONTRATIANTE:

Vizinhos - raiana; FUNI)AMENTO

de

ESTRATO l)E DISPENSA DE ll,ICITAÇÃO

PREGÃO N' ÓSn016

; licitacao.cali6omiaé#botmail.com
(+) Rcpub]icado pot ter saído, tto DOU de 07-06-20]6. Sc.

ção 3, pág. 210 com incorreção no original.

Objeto: Aquisição de compressons odoatológicos reEennB a emenda
Dar[amenur n.' 09267.609000/1 ] 304. em atendimento a Snrctaria
Mlniçipal de Saúde, çoníome espniãcações e nexos comtmtes no
regcctivo Edital. Encaramento do recebimento dm envelopes até
09h15min do dia 22 de Junho de 20]6 e abertos a partir das
09h30miu, do mesmo dia, no mesmo local. O edital completo poderá
scr obtido cm sua integra no site: http:/Á'/ww.alapong©.pr.gov.br/li-
citacao.

PREGÃO ELETRõN]CO N' 33nü16 - PA{C

Ca[iHomia, ]' de jmho de 20]6,
Município de Dois Vizinhos - raiana; FUNI)AMENTO LEG.AL:
Fuindamcnü-sc ta] conaatação, baseando-qg no disposto no artigo 24,
Inciso 11, da Lei Fedenl ã.óê6/93; VIGÊNCIA: 'A execução e vi-l
gêacia serão de 60(sesswta) dias; VIALOR ESTIMADO: R$
3.380.00 (três mil, trezentos e oitenü reais); RECONHECIMENTO
02 de junho de 2016, por Mania BQson Frigotto, Swretária
Administração e Finanças; RAI'lFICAÇÃO: 02 de junho de 2016, por
paul Camelo lsotton, Preceito de Dois Vizinhos - Paraná

PROCESSO L[C}TATÓR[O N'. 050/20]6
O Muuiiçípio de Califómia TORNA PtJBLICO aos herw-

wdos que em conâomlidade com a Lci Federal n' 8.666/93 e
lO.S20/02 e suas alterações posteriores. toma público aos interwsados
que, Eàrá rnlizar Pregão Elehõnico, objctivmdo a Aquisição de
Equípamenns pam o wtor de saúde, com recursos do Programa de
Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS, M modalidade
de repassa fundo a fundo. Total dc Itens Licitados 061, Enüega das
Propostas: a partir de 08/06/2016 às 08h30m no site www.licitacoes-
e.com.br. Abertura das Propostas: 23/06/2016 às 08h30m no site
www.]içitacoes-c.com.bt Obs. O Edital deverá ser recado dircta-
mcntc no site www.califomia.pt.gov.br, ou www.licitacow-e.com.br
e inüormaçõ« poderão ser obtida pelo telefone(43) 3429-J242, ou
na wde da pnfeitura, sito à Rua 17 de dezembro, a' 149. no horário
das 8b00min às [Jb30min e du ]3h00min às 17h00min. de 2' a 6'
beira ou através do e-anil: licitauo.calíüorüia@hotniail.com

(+) Rcpub]icado por ter saído. no DOU de 31-05-20]6, Se-
çâo 3. pág. 180, com incornção no original

Aiapongas, 7 dc junho de 2016
VALDTNET JULIANO PERETRA

Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAXa

PREFEITURA ÀdUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AnwDasTRAÇAO

A=WSOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 20/201Ó

AVISO DE ClIAMAÀIENTO PÚBLICO N' 12/201GPMB Departamento de Licitações c Conüatos, devidamenu autorizado, toi'-
na público que Càrá realizar a Licitação a seguir':

MODALIDADE: Tomada.de Preços n' 20/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE' EMPRESA E$PECÍALl-ZADA PARA REFORMA DO 'lERMTNAL RODOVIÁRIO MU.

NICIPAL, CONFORR4E PROJETOS. PLAY\lTLHAS. h4EMORIAL
DESCRITIVO E CRONOGRAMA. COM RECURSOS ORltJNDOS
DO CONTRATO DE REZASSE N' 81 S155a0]4 - MllaSTÉRIO DO
'l'URlsMO E CONTRAPARTIDA DO UUNiCbiO:

'nPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
CR]TERIO DE .JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
Di\:lA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PRO-

POSTAS: l)ia 24 de junho dc 2016 até às 09h00min, ao Protocolo
Gemi da Prefeitura Municipal de Guampuava-PR.

D.ATA OE ABER.FURA OA tiCrrKÇÂo: Dia 24 & jiunho
de 20]6 às 09h30min

AQUISIÇÃO DO EOITAL E INFORMAÇÕES: O Edital eww anexos podllrão wr obtidos pelo site: <www.guampua-
pr.gov br> no link editais de licitações

ttmvés dnO Município de GuampuavfB, Estado do Pamná,

A PK6eitun Municipal de Bandeilantes, nos tcmios dos Ar-
ógos 24 e 25 da L.ei Esüdual üo IS.608, de 16 de agosto de 2007 e
da Lei Federal n' 8.666, de 21 de junho de 1993, avisa aos in-
teressados que ntará rewbendo à partir da publicação do pre«nte
aviso no jomal Folha do Note Paranaenw, ao Diário Oficial do
raiana e no Diário 06cial da União, documentação pam CREDEN-
CIAMElgTO DE EMPRESAS FUNÉlt.ÁRIAS PARA PRESTAÇÃO
DE SERV[ÇOS DE [;'UNIR.NS, INCLUINDO FORNECIMENTO
DE URNAS l:tJNERÁRTAS TAMANHO ADULTO, ALÇA M.R-
REIRA DIJRA FLORES NO CORPO, VELAS, VÉU; MONTAGEM
oo VEt,Ónã CASA MORrUÁRiA: pmpvtÉ.AçÃb oo coRPO
E ORNAMENTOS. O Edital completo poderá ser obtido diretamente
no Setor dc Licitações desta municipalidade, situado M Rua Fni
Rafml Prover n 1 .457 Centro - Bmdeirantes-PR CEP: 86360-000.
das 08h30min às l Ih00min e das 13h00min às 17h0(hein e no sítio
eletr6nico www.bmdeüantes.pr.gov.br.

A dau para abemua dos envelopes contendo os documentos
pam credenciamento fica inicialmente estabelecida pam o dia 17 de
junho de 2016 às 09b00min

Califómia, 9 de maio de il016.
ANA LUCRA MAZETO COMES

ProEcita

PREFEITURA MUNICll)AL DE CASCÀVEL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

AVISO l)E l.ICI'liÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' llS/2016

Objetivo: Registro de Preços pam aquisição de combustíveis(gasolina
comum, etanol, óleo diesel S500, óleo diwel S10 e agente adutor
líquido - ÁREA 32), pan abastecimento dos veículos da Frota do
Município de Cascavel, pelo período de 12(doze) meses. Major ma-
lho: R$ 7.159.080,00. Abaaln dia 22/06/2016 às IShOlmia. O

Bxto do edital e infomuções poderão ser obtidas no Paço Municipal
de Cascavel. Tel.: Oxx 45 3321 22i6, e-mail: josez@casca-
vel.pr.gov.br. Site: www.cascavcl.pr.8ov.br.

Bandcimntes - PR, 2 de junho dc 2016.
MILRCOS DE MORAIS

Pnsidwü3 da Cotnissão de Licitação

6wapuava, 7 de junho de 2016.
ETF{EL ALTTA CAMARÃO DE OLIVEIRA

Gennte de Liciüções e Contritos

A=Ç/BOS DE LICITAÇÃO
TOMAI)A l)E PREÇOS N! 16/2016

ABIMAEL DE LIMO VALENTIA
Presidettte da Cotússiio de Licitação

A Pnâeitum Municipal de Baadeilantes-PR avisa os inte-
ressados que realizará no dia 27/06a016 ás 09h10mi& a licitação iu
modalidade em reíeíàicia, gue tem por objeto a AQUISIÇÃO DE
PRODuTos OE mroltÀÂÁlicA, PIÀpEI.,ÁRIA, SAi.CANOS, RE-FHGERANTES E BOLOS alARA 0 PROGRAMA ESTADUAL DE
QUALIFICAÇÃO DOS CONSELHOS IdUbI]CIPA.IS OE SAÚDE
DO PARANÁ - PQCMS. A ntitada do edital será feita no de-
partamento dc Licitações da Prefeitura Municipal de Bmdeüantes-PR
ou através do sido ele8õnico www.bandeirantes.prgov.br. A entrega
dos envelopes contado a documentação e proposta poderá ser feita
até ás 09h00min do dia 27/06/2016 ao Setor de Protocolo desta
prefeitura.

PMB

Mi\Rly DO ROC10 COJ{REA
Djntom

PREGÃO ELES'RÕNICO N! 107/2(116
Exclwivo pam Micro e Pequenas Empnsu

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRA

AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA l)E PREÇOS N' 14/2016

público que fãü rmlizar a Licitação abaixo
Â40DAL,IDADE: Prcxão'N' 107/2016 - ELETRON]CO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, LON

mARiNAS E EQuipAmENTos DE NFORMA:HCA. SECRETA-
RIA MUNTCnAL DE SAUDE.

TIPO DE LTCTTAÇAO: Menor preço - Por nem, através da
Bolsa de Liciucões e Leilões do Brasil

SUPORI'E LEGAL Lei Federal n'. IO.S20/02 Lei Federal n'
8.666/93 e suu alterações posteriores, e o Decnto Municipal n'
1 168/2006 e Lei 123/2006

RE('EBIMENTO DAS PROPOSTIAS: Ocorrerá até
13h45min do dia 05/07/20]6.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 14h00miu do dia
05©7n016

SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http:J7www.bllcom-
pras.oig.br

Pnüeitura

Ü

lamento
A Municipal de

Licitações e Connatos,
Guampuava atmvés do
devidamente autorizado.

Depn-
toma

A Pnfeitum Municipal de Castra, comunica que o edital da
Tomada de Preços n' 0J4/16, publicada em 23/05/16. no DOU na
página 212, seção 3, foi Revogado, nos termos do artigo 49 da Lei
Fedem[ n' 8.666/93, o procedimento ]icitatório, o qual tem por obÚeto
AMPLIAÇÃO OO CEN'lXO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
CAPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, em vista da ne-
mssidade de alterações técnicas no proUeto-A PnÉeituu Muniçioal de Bmdeitantes-PR avisa os inte-

ressados quc rea]izará no dia 20/06/20]6 ás 09blOmin, a licitação em
n&rência, que tem pa' objeto AQUISIÇÃO DE LANCHES E RE-FNGERANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE BANDE]RANTES PR. A atirada do edital seú

                        
         
 


