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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO — DG N° 17/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO — DG N° 1Lt /.2.spl%

AUTUACÃO

Em 3 de maio de 2018, nesta cidade de Londrina, autuo a
solicitação com despacho e documentação juntados na sequência. Do que, para
constar, lavrei o presente termo e o subscrevi.

Luiz Fe
Departament

an o oraes Mar daz
de Suprimentos e Ikhtrimônio
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C.I.n° 47/2018 - DAP

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Londrina, 20 de abril de 2018.

DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL

PARA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

Prezado Gerente,

Em resposta à C.I. n° 75/2018-DSP, encaminhamos Termo de Referência

para contratação do serviço de lavagem de veículos.

Atenciosamente,

'7)
-7 '7) \J'vUOUCk)

Virginia boza Reis de Oliveira
Departamento de Administração Predial
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TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO
1 Constituem objeto da presente contratação os serviços de lavagem simples e lavagem

com aplicação de cera dos veículos oficiais da CONTRATANTE, tipo "passeio", nos
seguintes termos:

1.1 120 (cento e vinte) lavagens simples no prazo de 12 meses, com uma estimativa
mensal de 10 (dez) lavagens simples;

1.2 18 (dezoito) lavagens com aplicação de cera para o prazo de 12 meses, com uma
estimativa quadrimestral de 6 (seis) lavagens com aplicação de cera.

2 As quantidades mensais podem variar para mais ou para menos, conforme as
• necessidades internas da CONTRATANTE, sendo respeitado o limite máximo previsto

para o período de 12 meses.
DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
3 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

3.1 A lavagem dos veículos será realizada no estabelecimento da CONTRATADA,
ficando a CONTRATANTE responsável pela condução dos veículos ao referido local
e retirada após a finalização dos serviços;

3.2 Ao receber os veículos em suas dependências, a CONTRATADA deverá fornecer
uma requisição de lavagem, em duas vias, assinadas pelo condutor do veiculo e pelo
funcionário responsável da Contratada, com as informações de data e hora do
recebimento, número da Nota de Empenho, o modelo e o número da placa do
veiculo, sendo que uma das vias ficará com a CONTRATADA e a outra será
entregue ao mencionado condutor;

3.3 A CONTRATADA terá o prazo de até três horas para disponibilizar o veiculo
devidamente limpo e seco;

3.4 A CONTRATADA deverá utilizar somente produtos adequados à lavagem de110  
veículos automotores, respeitando as quantidades e os modos de utilização que não
causem danos ao veiculo;

3.5 A lavagem simples externa inclui remoção manual de barro, lama, e demais resíduos
da lataria, limpeza dos vidros (com produto especifico), janelas, retrovisores,
limpadores de pára-brisa dianteiros e traseiros, pneus, rodas e secagem manual;

3.6 A lavagem simples interna inclui aspiração de p6 de todo o interior, inclusive do
porta-malas, dos bancos e dos cintos de segurança, limpeza, com pano úmido, dos
vidros, volante, painel e parte interna das portas e lavagem dos tapetes de borracha;

3.7 Quando a CONTRATANTE solicitar a lavagem com aplicação de cera, esta deverá
ser à base de carnaúba e em pasta, e passada em toda a pintura externa, utilizando-se
de bucha para espalhar, esfregando bem, em movimentos circulares, removendo o
produto com uma bucha limpa, após a secagem;

3.8 Os pneus devem receber tratamento com o produto adequado - "pretinho".
3.9 A empresa que prestará o serviço de lavagem dos veículos oficiais deverá estar
localizada em uma distância igual ou menor que 5(cinco) km, considerado o percurso por
via de acesso regular mais próximo da Câmara Municipal de Londrina. Esta condição é
em razão do custo e do tempo de locomoção. A Câmara possui, atualmente, cinco
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veículos para atender 19 gabinetes além dos departamentos. Assim, ainda que
eventualmente um fornecedor localizado fora do limite geográfico pudesse oferecer um
desconto maior, o tempo deslocamento não seria vantajoso para a Camara, visto que
diminuiria a disponibilidade dos veículos para as atividades da Casa. Além disso, em
consulta realizada ao google maps, foram encontrados aproximadamente 20
estabelecimentos num raio de 51cm, conforme lista apresentada em anexo com nome e
endereço de 10 empresas.

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4 A contratação será feita com base no preço constante na proposta comercial da

CONTRATADA e o pagamento será efetuado pelo valor unitário das lavagens, de
acordo com a quantidade de lavagens realizadas em cada mês.

5 Ao final do contrato, caso a quantidade máxima estimada para o período de 12 meses
não seja alcançada, a CONTRATADA não terá direito ao recebimento do valor total do
contrato, sendo o pagamento efetuado somente para as lavagens efetivamente
realizadas.

6 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias Ateis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como fiscal do presente contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA.

6.1 A nota fiscal deverá ser apresentada até o primeiro dia útil do mês subsequente ao da
prestação dos serviços.

6.2 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das
obrigações assumidas neste contrato.

6.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.

6.4 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

6.5 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

6.6 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

7 A Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil
ou impossível reparação.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8 A CONTRATADA obriga-se a:

8.1 Executar os serviços somente após ter recebido nota de empenho para o respectivo
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período;
8.2 Executar os serviços no local e nas condições estabelecidas contratualmente, de

acordo com sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento do
presente ato contratual;

8.3 Responsabilizar-se por eventuais vícios e danos decorrentes da prestação dos
serviços, de acordo com as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990);

8.4 Responsabilizar-se por eventuais danificações, riscos e avarias ao veiculo que estiver
sob sua responsabilidade, durante a realização dos serviços;

8.5 Informar, na nota fiscal, o número do empenho ao qual se vincula;
8.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em

parte, no prazo máximo fixado na CLÁUSULA TERCEIRA, os serviços efetuados
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados, a critério da CONTRATANTE;

8.7 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a terceiros;

8.8 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, de acordo com as normas e determinações em vigor;

8.9 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;

8.10Ndo permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação;

8.12Ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

8.13Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

8.14Disponibilizar todos os produtos e equipamentos necessários para a execução dos
serviços, sem qualquer custo adicional à CONTRATANTE.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9 A CONTRATANTE obriga-se a:

9.1 Executar os serviços somente após ter recebido nota de empenho para o respectivo
período;

9.2 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato;
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9.3 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.4 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos a. autoridade competente para as providências cabíveis;

9.5 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.6 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;

9.7 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DA FISCALIZAÇÃO
10 A fiscalização contratual sera exercida por representante da Camara Municipal de

Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução
contratual e de tudo (lard ciência ao Gestor do Contrato.

11 Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral da Camara Municipal de
Londrina, devidamente notificado à CONTRATADA, é designada como Fiscal do
presente Contrato a servidora Virginia Barboza Reis de Oliveira, lotada no
Departamento de Administração Predial.

12 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
12.1 Somente solicitar produto ou serviço mediante a apresentação de nota de empenho;
12.2 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a CONTRATADA não o

tenha feito;
12.3 Dar recebimento definitivo dos produtos ou serviços, após as verificações de

adequação da execução com os termos do presente contrato, inclusive com a
verificação de prazos, valores e quantidades;

12.4 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é compatível com o preço previsto
em contrato e se está relacionado a serviços efetivamente prestados ou bens
efetivamente entregues, antes de remetê-la ao Departamento Financeiro;

12.5 Controlar os quantitativos do objeto e emitir relatórios de consumo;
12.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução

contratual, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, a fim de eventual apuração de responsabilidade.
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12.7 Notificar por escrito o Gestor do Contrato, caso identifique qualquer irregularidade
para eventual instauração de procedimento administrativo para aplicação de
penalidade.

13 É expressamente vedado ao Fiscal do contrato:

13.1 Aceitar definitivamente produtos ou serviços em desconformidade com o Edital,
com o Termo de Referência ou com o presente contrato;

13.2 Entrar no mérito da aplicação de penalidades, tendo em vista que lhe incumbe —
obrigatoriamente — relatar quaisquer irregularidades ao Gestor do Contrato;

13.3 Exigir do fornecedor obrigações não previstas nos termos contratuais.
14 0 Gestor do Contrato avaliará o relatório dos casos de execução irregular do objeto e

conduzirá procedimento administrativo para a eventual aplicação de penalidade.
15 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos.

Londrina, 20 de abril de 2018.

Virginia arboza Reis de Oliveira

Departamento de Administração Predial
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Anexo

Lista de empresas que prestam serviços de lavagem de veículos encontradas em raio igual ou
menor a 5(cinco)km, de acordo com o google maps.

ESTABELECIMENTO ENDEREÇO DISTÂNCIA
Estacionamento e Lava
Rápido Souza Naves

Rua Senador Souza Naves,
1529

1,04km

Lava Rápido Autoclean Rua Alagoas, 1444 2,34km
Lava Rápido Elegance Rua Montevidéu, 239 1,75km
Lava Rápido do Lago Rua Professor Joaquim de

Matos Barreto, 1118
2,741(m

Lava Rápido e
Estacionamento JL

Avenida Rio de Janeiro, 1320 1,66 Km

Lava Rápido Goiás Rua Goiás, 455 2,82km
Lava Rápido Speed Wash Avenida São João, 248 1,97km
Lava Rápido Via Brasil Rua Brasil, 1337 1,431cm

Lava Rápido Zero Kilômetro Avenida Inglaterra, 765 1,431(m
Safety Car — Lavagem e

Polimento
Rua Espirito Santo, 932 2,15km



Sobre renovação de contrato e solicitação de orçamento •
Assunto: Sobre renovação de contrato e solicitação de orçamento
De: Angelica Nakai <angelicanakai@cml.pr.gov.br>
Data: 20/04/2018 14:03
Para: Durvalino <durvalino@bachega.com>

Boa tarde Sr. Durvalino,

Venho informar que infelizmente não sera possível prorrogarmos o contrato de lavagem de veículos, pois em pesquisa de marcado conseguimos preços menores.

Deste modo, envio em anexo novo termo de referência e solicito novo orçamento, lembrando que possivelmente esses serviços serão contratados por Dispensa de
Licitação e o orçamento de menor valor sera contratado.

Aguardo retorno,

Att.

Angelica Nakai

Angélica Nakai
Dep. Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Fone: 3374-1265

Anexos

TR - Lavagem de veiculos.pdf 103KB

1 de 1 20/04/2018 15:09



Solicitação de orçamento •
Assunto: Solicitação de orçamento
De: Angelica Nakai <angelicanakai@cml.pr.gov.br>
Data: 20/04/2018 14:19
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
BCC: mdestacionamento@gmail.com, mauriciolucianosilva10@gmail.com, ximba_design@hotmail.com, administrativo@postotalisma.com.br,
polivelpolidoradeveiculos@gmail.com, reinalavarapido@hotmail.com, comercial@clinicarautomotive.com.br, wmlavacar@hotmail.com, ivansafetycar@hotmail.com,
speedwashlondrina@hotmail.com

Prezados, boa tarde!

Anteriormente solicitei orçamento para pesquisa de mercado de serviços de lavagem de automóveis (simples e com cera) conforme especificado no Termo de Referência (em
anexo).

Agora solicito, por gentileza, novo orçamento destes serviços, lembrando que possivelmente serão contratados por Dispensa de Licitação e que o orçamento de menor valor poderá
ser contratado.

Aguardo retorno,

Att.

Angélica Nakai
Dep. Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Fone: 3374-1265

Anexos

TR - Lavagem de veiculos.pdf 103KB

1 de 1 20/04/2018 15:09



Solicitação de orçamento

•

•

Assunto: Solicitação de orçamento
De: Angelica Nakai <angelicanakai@cml.prgov.br>
Data: 24/04/2018 14:58
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
BCC: leogremista_72@hotmail.com, eltonvreis@gmail.com, mauricioalves993@gmail.com

Prezados, boa tarde!

Anteriormente solicitei orçamento para pesquisa de mercado de serviços de lavagem de automóveis (simples e com
cera) conforme especificado no Termo de Referência (em anexo).

Agora solicito, por gentileza, novo orçamento destes serviços, lembrando que possivelmente serão contratados por
Dispensa de Licitação e que o orçamento de menor valor poderá ser contratado.

Aguardo retorno,

Att.

Angélica Nakai
Dep. Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Fone: 3374-1265

Anexos.

TR - Lavagem de veiculos.pdf 103KB

1 de 1 07/05/201816:51



LONDRINA,24 ABRIL 2018

A/C

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

ORÇAMENTO

LAVAGEM INTERNA / EXTERNA

VAVAGEM INTERNA/EXTERNA COM CERA

•

LAVA RAPIDO MK

RUA MATO GROSS0,1386

CNPJ 16.867.783/0001-45

MAU RICIO LUCIANO DA SILVA FONE 99694-6464

/-)

•
k,e0,10

R$ 40,00

R$ 60,00

012j/



Re: Solicitação de orçamento

Assunto: Re: Solicitação de orçamento
De: MD ESTACIONAMENTO <mdestacionamento@gmail.com>
Data: 24/04/2018 18:55
Para: Angelica Nakai <angelicanakai@cml.pr.gov.br>

Boa noite, tudo bem?

Segue anexo nova proposta para apreciação.;

qq coisa estamos a disposição

Grato

Marl os

Em 20 de abril de 2018 14:19, Angelica Nakai <angelicanakai@cml.prgov.br> escreveu:

Prezados, boa tarde!

Anteriormente solicitei orçamento para pesquisa de mercado de serviços de lavagem de automóveis (simples e com
cera) conforme especificado no Termo de Referência (em anexo).

Agora solicito, por gentileza, novo orçamento destes serviços, lembrando que possivelmente serão contratados por
Dispensa de Licitação e que o orçamento de menor valor poderá ser contratado.

Aguardo retorno,

Att.

Angélica Nakai
Dep. Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Fone: 3374-1265

Anexos.

Proposta.pdf 1,9MB

1 de 1 27/04/2018 13:23
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ORÇAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS

De: MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA.

A: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Conforme solicitado segue abaixo valores para prestação de serviço de lavagem de veículos oficiais:

LAVAGEM SIMPLES CARRO PASSEIO:

• EXTERNA:
• INTERNA:
• INTERNA E EXTERNA:

R$ 19,00 (dezenove e nove reais)
R$ 19,00 (dezenove e nove reais)
R$ 29,00 (vinte e nove reais)

LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE CERA CARRO PASSEIO:

• INTERNAIEXTERNA + CERA: R$ 39,00 (trinta e nove reais)

1. Estamos localizados a exatamente 3,8km da Camara de Londrina:
7. Temos seguro total para todos os nossos clientes;
3. Possibilidade de Guarda de veículos;
4. Horário para lavagem das 08:00hrs as 22:00hrs de segunda a Sexta.
5. Amplo espaço para guarda de mais de 100 veículos.

Alguns de nossos Clientes:
• CMTU
• PREFEITURA DE LONDRINA
• PREFEITURA DE CAMBE
• IAP
• EMATER
• POLICIA CIVIL
• SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
• SERCOMTEL ILUMINAÇÃO
• Etc.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Londrina, 24 de abril de 2018.

Atencios• ente,

.694 .845/000 I —3°

MD 
ESTACIONAMENTO

LAVA RÁPIDO LTOA,-lviE

Po, Arc. Dom Gerakio Fornandes,10N1
Centro - CEP 36026420

L.C."./NDRINA PR

Av Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste/Oeste), 1050 Centro
Londrina

043-3354-3814/ 98453-1502

014,/



Re: Solicitação de orçamento

•

Assunto: Re: Solicitação de orçamento
De: leonardo ferreira dias <leogremista_72@hotmail.com>
Data: 25/04/2018 08:35
Para: Angelica Nakai <angelicanakai@cml.pr.gov.br>

Bom dia! Segue dados da empresa:

Nome: Safety Car
End: Espirito Santo 932 ( esquina c/ João Cândido)
Fone: 43 33225338
Cnpj : 03.839.083/0002-86

Valores: R$ 50.00 Lavagem completa ( menos motor)
R$ 65 00 Lavagem completa + cera ( menos motor).
Obs: Trabalhamos somente com agenda mento.

Obter o Outlook para Android

- 
015

From: Angelica Nakai <angelicanakai@cml.prgov.br>
Sent: Tuesday, April 24, 2018 3:06:39 PM
To: leonardo ferreira dias
Subject: Re: Solicitação de orçamento

Boa tarde Leonardo,

Pode por favor me encaminhar o mesmo e-mail com os dados da empresa?

Nome, endereço, telefone e CNRI pra termos como identificar de onde vem a proposta?

Obrigada

Angélica

Em 24/04/2018 15:04, leonardo ferreira dias escreveu:

" Boa tarde Angelica! Conforme solicitou, não temos papéis timbrados, da empresa.
Mas posso lhe adiantar os valores;
Lavagem completa, interna e externa ( menos motor), R$ 50,00.
Lavagem completa, interna , externa + cera( menos motor), R$ 65,00

Obter o Outlook ago Android

From: Angelica Nakai <angelicanakai@cml.prgov.br>
Sent: Tuesday, April 24, 2018 2:58:29 PM
Subject: Solicitação de orçamento

Prezados, boa tarde!

Anteriormente solicitei orçamento para pesquisa de mercado de serviços de lavagem de automóveis (simples e
com cera) conforme especificado no Termo de Referência (em anexo).

Agora solicito, por gentileza, novo orçamento destes serviços, lembrando que possivelmente serão contratados por
Dispensa de Licitação e que o orçamento de menor valor poderá ser contratado.

Aguardo retorno,

Att.

1 de 2 25/04/2018 13:05



Re: Solicitação de orçamento

Angelica Nakai
Dep. Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Fone: 3374-1265

Angelica Nakai
Dep. Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Fone: 3374-1265

O

•

01G

2 de 2 25/04/2018 13:05



Re: Solicitação de orçamento

O

•

Assunto: Re: Solicitação de orçamento
De: Angelica Nakai <angelicanakai@cml.prgov.br>
Data: 25/04/2018 16:38
Para: Posto Talisma <administrativo@postotalisma.com.br>

Boa tarde,

Recebemos sua proposta (abaixo) e o seu item de lavagem simples foi a de menor valor, porém a de lavagem com cera
está mais cara.

Portanto, se houver interesse, solicito que envie nova proposta para que possamos avaliar a melhor alternativa para a
Câmara Municipal de Londrina.

Att.

Angélica

Em 25/04/2018 14:50, Posto Talisma escreveu:

BOA TARDE ANGELICA.

CONFORME SOLICITADO SEGUE ORÇAMENTO ABAIXO:

R$ 24,90 LAVAGEM COMPLETA SEM CERA.
R$ 39,90 LAVAGEM COMPLETA COM CERA.

SENDO ASSIM

120 LAVAGENS COMPLETAS SEM CERA - R$ 2988,00
18 LAVAGENS COMPLETAS COM CERA - R$ 718,20

VALOR TOTAL R$ 3706,20

Angelica Nakai
Dep. Suprimentos e Patrimônio
C5mara Municipal de Londrina
Fone: 3374-1265

1 de 1 27/04/2018 13:24
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Assunto: Re: Solicitação de orçamento
De: Angelica Nakai <angelicanakai@cml.pr.gov.br>
Data: 25/04/2018 16:39
Para: MD ESTACIONAMENTO <mdestacionamento@gmail.com>

Boa tarde Manos,

Recebemos sua proposta e o seu item de lavagem com cera foi a de menor valor, porém a de lavagem simples está mais
cara.

Portanto, se houver interesse, solicito que envie nova proposta para que possamos avaliar a melhor alternativa para a
Câmara Municipal de Londrina.

Att.

Angélica

Em 24/04/2018 18:55, MD ESTACIONAMENTO escreveu:

Boa noite, tudo bem?

Segue anexo nova proposta para apreciação.;

qq coisa estamos a disposição

Grato

Marl os

Em 20 de abril de 2018 14:19, Angelica Nakai <angelicanakai@cml.prgov.br> escreveu:

Prezados, boa tarde!

Anteriormente solicitei orçamento para pesquisa de mercado de serviços de lavagem de automóveis (simples e
com cera) conforme especificado no Termo de Referência (em anexo).

Agora solicito, por gentileza, novo orçamento destes serviços, lembrando que possivelmente serão contratados
por Dispensa de Licitação e que o orçamento de menor valor poderá ser contratado.

Aguardo retorno,

Att.

Angélica Nakai
Dep. Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Fone: 3374-1265

Angélica Nakai
Dep. Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Fone: 3374-1265

1 de 1 27/04/2018 13:24



Re: Solicitação de orçamento

Assunto: Re: Solicitação de orçamento
De: MD ESTACIONAMENTO <mdestacionamento@gmail.com>
Data: 25/04/2018 17:04
Para: Angelica Nakai <angelicanakai@cml.prgov.br>

Boa tarde, segue anexo nova proposta.

Muito Obrigado

Abraços

Marl os

Em 25 de abril de 2018 16:48, MD ESTACIONAMENTO <mdestacionamento@gmail.com> escreveu:
Boa tarde Angelica,

Temos interesse sim

• Em 25 de abril de 2018 16:39, Angelica Nakai <angelicanakai@cml.prgov.br> escreveu:

Boa tarde Marlos,

- 019

Recebemos sua proposta e o seu item de lavagem com cera foi a de menor valor, porém a de lavagem simples está
mais cara.

Portanto, se houver interesse, solicito que envie nova proposta para que possamos avaliar a melhor alternativa para
a Câmara Municipal de Londrina.

Att.

Angélica

Em 24/04/2018 18:55, MD ESTACIONAMENTO escreveu:

Boa noite, tudo bem?

Segue anexo nova proposta para apreciação.;

qq coisa estamos a disposição

Grato

Manos

Em 20 de abril de 2018 14:19, Angelica Nakai <angelicanakai@cml.prgov.br> escreveu:

Prezados, boa tarde!

Anteriormente solicitei orçamento para pesquisa de mercado de serviços de lavagem de automóveis (simples
e com cera) conforme especificado no Termo de Referência (em anexo).

Agora solicito, por gentileza, novo orçamento destes serviços, lembrando que possivelmente serão
contratados por Dispensa de Licitação e que o orçamento de menor valor poderá ser contratado.

Aguardo retorno,

1 de 2 27/04/2018 13:25
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ORÇAMENTO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS

De: MD ESTACIONAMENTO E LAVA RÁPIDO LIDA.

A: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Conforme solicitado segue abaixo valores para prestaçAo de serviço de lavagem de veículos oficiais:

LAVAGEM SIMPLES CARRO PASSER/

• EXTERNA:
• INTERNA:
• INTERNA E EXTERNA:

R$ 17,00 (dezessete reais)
R$ 17,00 (dezessete reais)
R$ 27,00 (vinte e sete nave reais)

LAVAGEM COM APLICAÇÃO DE CERA CARRO PASSEIO:

• 1NTERNAIEXTERNA CERA: R$ 39,00 (trinta e nove reais)

1. Estamos localizados a exatamente 3,8km da Camara de Londrina:
2. Temos seguro total:
3. Possibilidade de Guarda de veículos;
4. flordrio para lavagem das 08:00hrs as 22:00hrs de segunda a Sexta.
5. Amplo espaço para guarda de mais de 100 veículos.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Londrina, 25 de abril de 2018.

Ateneiosamente

- 020

-114.694,64'001-391
MD ESTACIONAMENTO E
LAVA RAPID() LTDA—ME

Av. Arc. Dom Geraldo Femandes, 1050
Centro - CEP 86026-720

LONDRINA — PR

Av Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste/Oeste). 1050 Centro
Londrina — PR

043-3354-3814/ 98453-1502



Re: Solicitação de orçamento
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Assunto: Re: Solicitação de orçamento
De: Posto Talisma <administrativo@postotalisma.com.br>
Data: 25/04/2018 17:26
Para: Angelica Nakai <angelicanakai@cml.prgov.br>

BOA TARDE ANGELA.

SEGUE NOVO ORÇAMENTO:

R$ 24,90 LAVAGEM COMPLETA SEM CERA.
R$ 34,90 LAVAGEM COMPLETA COM CERA.

120 LAVAGENS COMPLETAS SEM GERA - R$ 2988,00
18 LAVAGENS COMPLETAS COM CERA - R$ 628,20

VALOR TOTAL. R$ 3616,20.

DÚVIDAS ESTOU A DISPOSIÇÃO,

OBRIGADO.

RAPHAEL MONACO
Posto Talisma Comercio de combustíveis
Contato: +55 43 3354-6494 +55 43 3354-6491
Av. São João,1238 - Jd. Imperial
Londrina - Parana

Em 25 de abril de 2018 16:38, Angelica Nakai <angelicanakat@cml.prgov.br> escreveu:

Boa tarde,

- 021

Recebemos sua proposta (abaixo) e o seu item de lavagem simples foi a de menor valor, porém a de lavagem com cera
esta mais cara.

Portanto, se houver interesse, solicito que envie nova proposta para que possamos avaliar a melhor alternativa para a
Camara Municipal de Londrina.

Att.

Angélica

Em 25/04/2018 14:50, Posto Talisma escreveu:

BOA TARDE ANGELICA

CONFORME SOLICITADO SEGUE ORÇAMENTO ABAIXO:

R$ 24,90 LAVAGEM COMPLETA SEM CERA
R$ 39,90 LAVAGEM COMPLETA COM CERA

SENDO ASSIM

120 LAVAGENS COMPLETAS SEM CERA - R$ 2988,00
18 LAVAGENS COMPLETAS COM CERA - R$ 718,20

1 de 2 27/04/2018 13:25



Re: Solicitação de orçamento
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Assunto: Re: Solicitação de orçamento
De: Angelica Nakai <angelicanakai@cml.prgov.br>
Data: 25/04/2018 18:48
Para: Posto Talisma <administrativo@postotalisma.com.br>

Boa tarde Thiago,

Primeiramente, agradecemos pelas propostas enviadas.

. 022

Venho comunicar que a empresa apresentou melhor proposta para a lavagem dos veículos, dessa forma, necessitaremos
de documentações para que possamos efetuar a contratação.

Já me adiantei e tentei emitir as certidões necessárias online, porém, duas não saíram:

• Certidão de Regularidade Fiscal Federal
• Certidão Negativa Municipal

Caso possuam essas certidões faltantes vigentes, favor nos enviar...

Também necessitarei de:

• Declaração de que não empregam menor assinada (original), modelo em anexo;
• Contrato social (se for antiga, cópia autenticada ou original para autenticarmos na hora, se for nova, conseguimos

verificar a validade no site, ai pode ser por e-mail).

0 prazo para apresentação e/ou regularização da documentação é de 5 (cinco) dias úteis a contar desse e-mail. No caso
de não apresentação dentro do prazo, daremos continuidade ao processo e entraremos em contato com a empresa da
segunda melhor proposta apresentada.

Aguardo retorno,

Att.

Angelica Nakai
Dep. Suprimentos e Patrimônio
Cãmara Municipal de Londrina
Fone: 3374-1265

• Em 25/04/2018 17:33, Posto Talisma escreveu:

RAZÃO SOCIAL: MARQUES E LIMA() LTDA
CNPJ 17.513.387/0001-82

Thiago Brandão
Posto Talisma Comercio de combustíveis
Contato: +55 43 3354-6494 I +55 43 3354-6491
Av. São João,1238 - Jd. Imperial
Londrina - Parana

Em 25 de abril de 2018 17:31, Angelica Nakai <angelicanakai@cml.prgov.br> escreveu:

Boa tarde,

Muito obrigada, poderia me enviar o CNPJ, por gentileza?

Att.

Angélica

1 de 3 07/05/2018 16:49



Re: Solicitação de orçamento
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Assunto: Re: Solicitação de orçamento
De: Angelica Nakai <angelicanakai@cml.prgov.br>
Data: 04/05/2018 17:48
Para: Posto Talisma <administrativo@postotalisma.com.br>

Prezado Rafael,

Agradeço muito pela atenção dispensada neste processo e espero que em outra oportunidade possa participar
novamente.

Diante do exposto, darei andamento ao processo de contratação.

Att.

Angélica

Em 04/05/2018 16:58, Posto Talisma escreveu:

ANGELICA VOU DEIXAR VOCÊS A VONTADE PARA NEGOCIAR COM A 2g EMPRESA.

COMO NÃO DEPENDE DE MIM PREFIRO NA() DAR A PALAVRA.

MAS ESTOU A DISPOSIÇÃO.

OBRIGADO.

RAPHAEL MONACO
Posto Talismã Comercio de combustíveis
Contato: +55 43 3354-6494 I +55 43 3354-6491
Av. São João,1238 - Jd. Imperial
Londrina - Parana

Em 4 de maio de 2018 16:54, Angelica Nakai <angelicanakai@cml.pr,gov.br> escreveu:

Eu entendo Rafael,

Preciso saber de prazos para decidir se podemos esperar um pouco ou não. Posso aguardar um pouco se estiver
tudo encaminhado, porém estamos sem contrato. Caso não tenha previsão de regularização da documentação
necessitarei dar andamento com a empresa que apresentou o segundo melhor preço.

Aguardo uma posição.

Att.

Angelica

Em 04/05/2018 16:49, Posto Talisma escreveu:

ENTÃO ANGELICA MEU CONTADOR ESTA VERIFICANDO.

POIS TEM ALGUMA PENDÊNCIAS QUE ESTÃO CORRENDO PROCESSOS NA JUSTIÇA.

ENTÃO PEDI PARA ELE LEVANTAR COMO ESTA A SITUAÇÃO.

1 de 5 04/05/2018 17:53



Re: Solicitação de orçamento

Thiago Brandão
Posto Talismã Comercio de combustíveis
Contato: +55 43 3354-6494 I +55 43 3354-6491
Av. São Joao 1238 - Jd. Imperial
Londrina - Paraná

Em 4 de maio de 2018 16:47, Angelica Nakai <angelicanakai@cml.pr.gov.br> escreveu:

Boa tarde Rafael,

Você já está correndo atrás da regularização? Tem um prazo para resolver?

Angélica

Em 04/05/2018 16:45, Posto Talisma escreveu:

Angelica acredito que não vou conseguir a tempo.

Thiago Brandão
Posto Talismã Comercio de combustíveis
Contato: +55 43 3354-6494 I +55 43 3354-6491
Av. São João,1238 - Jd. Imperial
Londrina - Paraná

Em 4 de maio de 2018 15:01, Angelica Nakai <angelicanakai@cml.prgov.br> escreveu:

Boa tarde Rafael,

Hoje está vencendo os 5 (cinco) dias úteis para apresentação dos documentos, gostaria de saber
se já providenciaram, como está o levantamento dessa documentação para resolvermos a
contratação ou se não vão conseguir apresentar essa documentação a tempo.

Aguardo um retorno,

Obrigada!

Att.

Angélica

Em 25/04/2018 18:48, Angelica Nakai escreveu:

Boa tarde Thiago,

Primeiramente, agradecemos pelas propostas enviadas.

Venho comunicar que a empresa apresentou melhor proposta para a lavagem dos veículos,
dessa forma, necessitaremos de documentações para que possamos efetuar a contratação.

Já me adiantei e tentei emitir as certidões necessárias online, porém, duas não saíram:

• Certidão de Regularidade Fiscal Federal
• Certidão Negativa Municipal

Caso possuam essas certidões faltantes vigentes, favor nos enviar...

Também necessitarei de:

4

2 de 5 04/05/2018 17:53



Contratação de lavagem de veículos da CM L
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Assunto: Contratação de lavagem de veículos da CML
De: Angelica Nakai <angelicanakai@cml.prgov.br>
Data: 04/05/2018 17:51
Para: MD ESTACIONAMENTO <mdestacionamento@gmail.com>

Boa tarde Marlos,

Primeiramente, agradecemos pela atenção e propostas enviadas.

Para darmos prosseguimento no processo de contratação, necessitaremos de alguns documentos.

Já me adiantei e emiti as certidões necessárias online (Certidões negativas: Federal, Municipal, Estadual, FGTS e
Trabalhista).

Também necessitaremos de:

• Declaração de que não empregam menor assinada (original), modelo em anexo;
• Contrato social (se for antiga, cópia autenticada ou original para autenticarmos na hora; se for nova, conseguimos

verificar a validade no site, ai pode ser por e-mail).

0 prazo para apresentação e/ou regularização da documentação é de 5 (cinco) dias úteis a contar desse e-mail. No caso
de não apresentação dentro do prazo, daremos continuidade ao processo e entraremos em contato com a empresa que
apresentou a melhor proposta na sequência.

Obs. Favor acusar recebimento.

Aguardo retorno,

Att.

Angelica Nakai
Dep. Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Fone: 3374-1265

Anexos:

Declaração trabalho de menorodt 13,5KB

1 de 1 07/05/2018 16:53
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA
CNPJ: 14.694.845/0001-39

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 1530:24 do dia 06/03/2018 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 02/09/2018.
Código de controle da certidão: ED47.91FA.21AA.C425
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

.-02y/

1/1



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Secreterie de ',uncle

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 018006615-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 14.694.845/0001-39
Nome: MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LIDA ME
Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

029f

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 01/09/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Publica (04/05/2018 17 25 30)



04/05/2018 .: Site Oficial da Cidade de Londrina Prefeitura do Município de Londrina :.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1088112 / 2018
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário,  Contribuinte e Imobiliário 
bem como inexiste Divida Ativa, com relação ao abaixo referido:

MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA ME
CPF/CNPJ: 14.694.845/0001-39

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, Incentivo a Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário. Baixa. Transferência).

Londrina, 04 de maio de 2018

A aceitação desta certidão esta condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço <http://www.londrina.prgov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3° do Decreto N°640/2015.

Código Validador
3Ui0Sf4SLOXH

Modelo aprovado pela Portaria N° 002/2015/GAB/SMF

030/

http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2093 1/1



04/05/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

14694845/0001-39
MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA ME
AV ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES 1050 / CENTRO / LONDRINA! PR / 86026-720

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

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

Validade: 22/04/2018 a 21/05/2018

Certificação Número: 2018042217304941574723

Informação obtida em 04/05/2018, às 17:28:55.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crl/FgeCFSImprimirPapel.asp 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 14.694.845/0001-39

Certidão n': 149543512/2018
Expedição: 04/05/2018, As 17:32:27
Validade: 30/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

14.694.845/0001-39, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores & data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se a verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/05/2018 às 14:17) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n° 14.694.845/0001-39.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5AF3.2D11.2814.D225

•

Gerado em: 09/05/2018 as 14:17:05 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



07/05/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

TCEPR
Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
Fornecedor

034K

Tipo documento CNPJ

Nome

Número documento 14694845000139

Período publicação: de

Data de Inicio Impedimento: de

Data de Fim impedimento: de

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

até :

até

até

PoigNiv:

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosVVeb.aspx 1/1



09/05/2018 Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inidõneas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

Você está em:
Inicio e CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDONEAS E SUSPENSAS (CEIS)

0351 /

0 Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a
relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a
Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNP.):

Nome, Razão Social ou
Nome Fantasia:

Tipo de Sanção:

14694845000139

.(Opcional)

Todos

Quantidade de registros encontrados: O Data: 09/05/2018 14:08:38

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 14694845000139

Página 1/1
ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade as sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das
entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos
que delas resultem causados a terceiros.

Designação do apenado, conforme informado pelo Orgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Oficio, etc.)

** Constatou-se que o nome informado pelo &QS° sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ
informados. 0 nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no
nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.

*** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo ern vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de
contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.

http://www.portaltransparencia.gov.briceis/?cpfCnpj=146948450001398mome=&tipoSancao= 1/1



Re: Contratação de lavagem de veículos da CML

•

•

Assunto: Re: Contratação de lavagem de veículos da CML
De: MD ESTACIONAMENTO <mdestacionamento@gmail.com>
Data: 07/05/2018 17:55
Para: Angelica Nakai <angelicanakai@cml.prgov.br>

Boa tarde Angelica, tudo bem?

Segue anexo os documentos

qq duvida estou a disposição

Abraços

Marlos

Em 4 de maio de 2018 17:51, Angelica Nakai <angelicanakai@cmLpf,Eov.br> escreveu:
Boa tarde Marlos,

Primeiramente, agradecemos pela atenção e propostas enviadas.

Para darmos prosseguimento no processo de contratação, necessitaremos de alguns documentos.

. 036 / /

Já me adiantei e emiti as certidões necessárias online (Certidões negativas: Federal, Municipal, Estadual, FGTS e
Trabalhista).

Também necessitaremos de:

• Declaração de que não empregam menor assinada (original), modelo em anexo;
• Contrato social (se for antiga, cópia autenticada ou original para autenticarmos na hora; se for nova,

conseguimos verificar a validade no site, aí pode ser por e-mail).

0 prazo para apresentação e/ou regularização da documentação é de 5 (cinco) dias úteis a contar desse e-mail. No
caso de não apresentação dentro do prazo, daremos continuidade ao processo e entraremos em contato com a
empresa que apresentou a melhor proposta na sequência.

Obs. Favor acusar recebimento.

Aguardo retorno,

Att.

Angélica Nakai
Dep. Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Fone: 3374-1265

Anexos:

M D ESTACIONAMENTO QUARTA ALTERACAO.pdf 630KB

Scanner_20180507.pdf 1,4MB

1 de 1 09/05/2018 14:44
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Declaração Negativa de Trabalho lnfanto-juvenil

Eu, MARLOS WILTON DE ANDRADE, inscrita no(a) CPF/MF sob o
n°, 834.357.869-49, na qualidade de Representante Legal da empresa MD

• 
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJIMF
sob o n° 14.694.845/0001-39 interessada em prestar serviços para a Camara Municipal
de Londrina, Estado do Parana, em cumprimento as determinações da Lei 8.666, de 21
de junho dc 1993, DECLARO, sob as penas da lei, que não há, no quadro de pessoal da
empresa, menor de 18 anos ern trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16
anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme
inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

A

CP : 834.357.869-49
NDRADE

Londrina, 07 de MAIO de 2018.

114.694,P./ j11
MD ESTi.)CICINAMENTO
LAVA RAPID() LTDA.-ME

Av. Arc. Drxn Gera;dci Femand?s, 1050
Centro - CEP 3602f-720

LOND A --- P

Av Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste/Oeste), 1050 Centro
Londrina — PR - 043-3354-3814/ 98453-1502



SÓCIOS COTAS
DIOGO AUGUSTO CERIBELLI DE ANDRADE 5.000
MARLOS WILTON DE ANDRADE 5.000

TOTAL 10.000

MEMILAIMIN
JUNTA COMERCIAL

DO PARANA

MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA - ME
C.N.P.J./M.F. n° 14.694.845/0001-39

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

DIOGO AUGUSTO CERIBELLI ANDRADE, brasileiro, divorciado,
empresário, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Parana,
Rua Niteroi, n° 40 — Centro — CEP: 86.026-040, portador da Carteira de Identidade
Civil RG n.° 10.338.141-0/SSP/PR e do CPF n.° 064.357.279-10, único sócio
componente da sociedade empresaria limitada que gira sob a denominação social
de "MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA - ME.", com sede e faro na
cidade de Londrina, Estado do Parana, à Avenida Dom Geraldo Fernandes, n°
1050 — Centro — CEP: 86.026-720, com Contrato Social arquivado na Junta
Comercial do Estado do Parana, sob n° 41207220178, por despacho em
de 17 de Novembro de 2.011 e ultima alteração de Contrato Social, sob n°
20145985210, por despacho em sessão de 13 de Outubro de 2.014, resolvem por
este instrumento particular de Alteração de Contrato Social, modificar suas
cláusulas em vigor, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Ingressa-se da sociedade o sócio MARLOS WILTON DE
ANDRADE, brasileiro, maior, solteiro, nascido em 13 de Marco de 1975,
empresário, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Parana,
Rua Niteroi, n° 40 — Centro — CEP: 86.026-040, portador da Carteira de Identidade
Civil RG n.° 6.833.059-9/SSP/PR e do CPF n.° 834.357.869-49.

CLAUSULA SEGUNDA: O sócio DIOGO AUGUSTO CERIBELLI ANDRADE,
acima qualificado, que possui na sociedade 10.000 (dez mil) cotas no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), vende 5.000 (cinco mil) cotas no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a MARLOS WILTON DE ANDRADE, acima qualificado, o sócio
ingressante declara não incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o
impeça de exercer atividades mercantis.

CLAUSULA TERCEIRA: Diante das alterações havidas o capital Social da
empresa que é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), representados por 10.000 (dez
mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, subscrito e integralizado em sua
totalidade pela empresa, e distribuído entre os sócios.

CAPITAL R$
5.000,00
5.000,00

10.000,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 19/02/2016 11:30 SOB N° 20160696712.
PROTOCOLO: 160696712 DE 18/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160696712. MIRE: 41207220178.
MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL

CURITIBA, 19/02/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPID° LTDA - ME
C.N.P.J./M.F. no 14.694.845/0001-39

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA QUARTA: A administração da sociedade caberá a sócio MARLOS
WILTON DE ANDRADE, com poderes e atribuições de ADMINISTRADOR,
quem compete, INDIVIDUALMENTE, o uso da firma, representação ativa, passiva,
judicial e extrajudicial da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA QUINTA: 0 administrador declara, sob as penas da Lei, de que não
esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA SEXTA: Os sócios cedente e ingressante, dão entre si, plena, geral e
rasa, quitação da sessão de cotas ora efetuada, e declaram conhecer a situação
econômica e financeira da empresa.

CLAUSULA SÉTIMA: Fica eleito o foro da Comarca de Londrina, Estado do
Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
deste contrato.

E, por assim estarem justos e contratados lavram, datam e assinam o
presente instrumento, em 01 (uma) via de igual teor e forma, juntamente com duas
testemunhas maiores e capazes, obrigando-se por si e por seus herdeiros a
cumpri-lo em todos os seus termos.

A validade

Immommanimmiml
JUNTA COMERCIAL

DO PARANA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 19/02/2016 11:30 SOB N° 20160696712.
PROTOCOLO: 160696712 DE 18/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160696712. NIRE: 41207220178.
MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA - ME

039

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL

CURITIBA, 19/02/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

deste documento, se impresso, fica sujeito a- comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA - ME
C.N.P.J./M.F. n° 14.694.845/0001-39

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Cambe-PR., 21 de Janeiro de 2.016

DIOG4dAUGUSTO CERIBELLI DE ANDRADE

TESTEMUNHAS:

NoNEtSA ìE(C) 1,IDA DAVANSO TOM ELERI
CPF: 619.332.959-53
RG 4.378,705-5/SSP/PR

NOMMIKANOMMI ,
COMEROAL i

DO PARANÁ

.,00Et..IMENTo
cvERSO

PAULO O E CORSOLINI
6P2T68i599-68
RG 5.598.421-2/PR

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 19/02/2016 11:30 SOB N° 20160696712.
PROTOCOLO: 160696712 DE 18/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160696712. NIRE: 41207220178.
MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL

CURITIBA, 19/02/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 19/02/2016 11:30 SOB N° 20160696712.
PROTOCOLO: 160696712 DE 18/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR160696712. NIRE: 41207220178.
MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETARIA GERAL

CURITIBA, 19/02/2016
www.empresafacil.pr.gov.br
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



07/05/2018 Empresa Fácil Paraná

042
AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

• PROTOCOLO: 160696712
• DATA DO PROTOCOLO: 16/02/2016
• NIRE: 41207220178
• ARQUIVAMENTO: 20160696712
• EMPRESA: MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA - ME

' Contrato (https://www.empresafacil.pr.gov.brisigfacil/contrato-socialidownload-contrato-
eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9MATQl NTc5NDE30F8xNjA2OTY3MTlucGRmiciownload/2/pessoa/869/co_protocolo/PRP1614160524)

http://www.empresafacil.pr.gov.br/lista-de-documentos/?protocolo=PRP1614160524 1/1



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Requisição N°: 2596/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Financeiro

Aquisição de: Serviços

Especificação: Contratação de Serviços de Lavagem de Veículos conforme Termo de Referência enviado
pelo Departamento de Administração Predial

Justificativa: Conforme Termo de Referência

Em: 11/05/2018

• Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3
Valor:

Data:

Fornecedor:

Valor:

Data:

Fornecedor:

Valor:

Data:

Fornecedor:

Obs:

Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 0,00
Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 573.864,75

1113. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 20,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 1.463,10
'Saldo Previsto na LDO? Sim I Qtde.: 0 I Valor: I 0,00
Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001

Natureza da despesa: 3390.391999 - Outros serviços de manutenção e conservação de veículos.

Em: 14/05/2018

Herrne ¡a Barbeta )
Departamepto Financeiro

, n419E1010-5'
,

(
Despesa Autorizada: Aguardando

Obs:
Em: null I/ ID N-/ZOT.

, ireto la Geral
Mark Sandro Sorprezo d Almeida - Matricula 817



C Cyrroiba,
Roan&

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17/2018

Objeto: Lavagens de veículos oficiais.

Valor Total do Contrato: R$ 3.942,00 (tees mil, novecentos e quarenta e dois reais).

Validade do Contrato: 12 meses, a contar da data da assinatura.

Pelo presente instrumento de contrato, vinculado ao processo

administrativo de Dispensa de Licitação n° ---/2018, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL

DE LONDRINA, órgão legislativo municipal, inscrita no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-

93, com sede nesta cidade, na Rua Parigot de Souza n° 145, neste ato representada por seu

Presidente, Vereador AILTON DA SILVA NANTES, portador do documento de identidade,

Registro Geral (RG), n°. 3.419.976-0 SSP/PR, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do

Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. 501.975.769-15 doravante denominada

410 CONTRATANTE e, de outro lado MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA -

ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 14.694.845/0001-39, com

sede na Avenida Dom Geraldo Fernandes, n° 1050 - Centro, município de Londrina, CEP n°

86026-720, neste ato representada por MARLOS WILTON DE ANDRADE, portador da

carteira de identidade, Registro Geral (RG), n° 6.833.059-9, emitida pela SSP/PR, e CPF n°

834.357.869-49, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, dentro das

disponibilidades da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390.391999 — Outros serviços de

manutenção e conservação de veículos, constantes do Orçamento-Programa vigente, e em

consonância com o disposto na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as

alterações nela introduzidas e, subsidiariamente, com o disposto na Lei Federal n° 8078, de 11

de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e demais legislações

complementares, pactuam o presente contrato, no qual estipulam as cláusulas seguintes.
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CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1 Constituem objeto da presente contratação os serviços de lavagem simples e lavagem
com aplicação de cera dos veículos oficiais da CONTRATANTE, tipo "de passeio", nos
seguintes termos:

1.1 120 (cento e vinte) lavagens simples no prazo de 12 meses, com uma estimativa
mensal de 10 (dez) lavagens simples;

1.2 18 (dezoito) lavagens com aplicação de cera para o prazo de 12 meses, com uma
estimativa quadrimestral de 6 (seis) lavagens com aplicação de cera.

2 As quantidades mensais podem variar para mais ou para menos, conforme as
necessidades internas da CONTRATANTE, sendo respeitado o limite máximo previsto
para o período de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

3 0 serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada
por prego unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO LOCAL E DA FORMA DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

4 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
4.1 A lavagem dos veículos será realizada no estabelecimento da CONTRATADA,

ficando a CONTRATANTE responsável pela condução dos veículos ao referido local
e retirada após a finalização dos serviços;

4.2 Ao receber os veículos em suas dependências, a CONTRATADA preencherá uma
requisição, em duas vias assinadas também pelo condutor do veiculo, com as
informações de data e hora do recebimento, número da Nota de Empenho, o modelo
e o número da placa do veiculo, sendo que uma das vias ficará com a
CONTRATADA e a outra será entregue ao mencionado condutor;

4.3 A CONTRATADA terá o prazo de até três horas para disponibilizar o veiculo
devidamente limpo e seco, devendo informar a CONTRATANTE para que se
proceda a retirada;

4.4 A CONTRATADA deverá utilizar somente produtos adequados à lavagem de
veículos automotores, respeitando as quantidades e os modos de utilização que não
causem danos ao veiculo;

4.5 A lavagem simples externa inclui remoção manual de barro, lama, e demais resíduos
da lataria, limpeza dos vidros (com produto especifico), janelas, retrovisores,
limpadores de pára-brisa dianteiros e traseiros, pneus, rodas e secagem manual;

4.6 A lavagem simples interna inclui aspiração de p6 de todo o interior, inclusive do
porta-malas, dos bancos e dos cintos de segurança, limpeza, com pano úmido, dos
vidros, volante, painel e parte interna das portas e lavagem dos tapetes de borracha;

4.7 Quando a CONTRATANTE solicitar a lavagem com aplicação de cera, o material
deverá ser feito à base de carnaúba e em pasta e passado em toda a pintura externa,
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utilizando-se de bucha para espalhar, esfregando bem, em movimentos circulares,
removendo o produto com uma bucha limpa, após a secagem;

4.8 Os pneus devem receber tratamento com o produto adequado - "pretinho".

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5 A contratação sera feita com base no preço constante na proposta comercial da
CONTRATADA, equivalentes ao total de 120 lavagens simples e à 18 lavagens com
aplicação de cera de veículos oficiais do tipo "passeio", nos seguintes valores:

5.1 0 prey) unitário da lavagem simples de veículos oficiais do tipo "passeio" é de R$
27,00 (vinte e sete reais).

5.2 0 preço unitário da lavagem com aplicação de cera de veículos oficiais do tipo
"passeio" é de R$ 39,00 (trinta e nove reais).

6 0 pagamento sera efetuado pelo valor unitário das lavagens, de acordo com a
quantidade de lavagens realizadas em cada mês.

7 Ao final do contrato, caso a quantidade maxima estimada para o período de 12 meses
não seja alcançada, a CONTRATADA não terá direito ao recebimento do valor total do
contrato, sendo o pagamento efetuado somente para as lavagens efetivamente
realizadas.

8 0 prazo para pagamento sera de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como fiscal do presente contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA.

8.1 A nota fiscal deverá ser apresentada até o primeiro dia útil do mês subsequente ao da
prestação dos serviços.

8.2 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das
obrigações assumidas neste contrato.

8.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.

8.4 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

8.5 Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8.6 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

9 A Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras,
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inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil
ou impossível reparação.

CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10 As despesas decorrentes do fornecimento, objeto da presente Dispensa de Licitação,
correrão à conta da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390.391999 — Outros serviços
de manutenção e conservação de veículos constantes do Orçamento-Programa vigente.

CLÁUSULA SEXTA: DO VALOR DO CONTRATO

11 0 valor total do contrato é de R$ 3.942,00 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais).
11.1 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

12 0 presente contrato terá vigência pelo prazo 12 meses, a partir da publicação do extrato
do presente contrato, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, nos termos
da legislação de licitações.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13 A CONTRATADA obriga-se a:
13.1 Executar os serviços somente após ter recebido nota de empenho para o

respectivo período;
13.2 Executar os serviços no local e nas condições estabelecidas contratualmente,

de acordo com sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento
do presente ato contratual;

13.3 Responsabilizar-se por eventuais vícios e danos decorrentes da prestação dos
serviços, de acordo com as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
(Lei n°8.078, de 11 de setembro de 1990);

13.4 Responsabilizar-se por eventuais danificações, riscos e avarias ao veiculo que
estiver sob sua responsabilidade, durante a realização dos serviços;

13.5 Informar, na nota fiscal, o número do empenho ao qual se vincula;
13.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total

ou em parte, no prazo máximo fixado na CLÁUSULA TERCEIRA, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados, a critério da CONTRATANTE;

13.7 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos
ou representantes, dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a terceiros;
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13.8 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, de acordo com as normas e determinações em vigor;

13.9 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestação dos serviços;

13.10 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

13.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação;

13.12 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

13.13 Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

13.14 Disponibilizar todos os produtos e equipamentos necessários para a execução
dos serviços, sem qualquer custo adicional à CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
14 A CONTRATANTE obriga-se a:

C respectivo período;
14.1 Executar os serviços somente após ter recebido nota de empenho para

14.2 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato;

14.3 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.4 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;

14.5 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

14.6 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma
do contrato;

14.7 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as
condições de habthtaão e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA: ÕA FISCALIZAÇÃO
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15 A fiscalização deste contrato sera exercida por representante da Camara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução
contratual e de tudo dud ciência ao Gestor do Contrato.

16 Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral da Camara Municipal de
Londrina, devidamente notificado à CONTRATADA, é designada como Fiscal do
presente Contrato a servidora Virginia Barboza Reis de Oliveira, lotada no
Departamento de Administração Predial.

17 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
17.1 Somente solicitar serviço mediante a apresentação de nota de empenho;
17.2 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a CONTRATADA

não o tenha feito;
17.3 Dar recebimento definitivo dos serviços, após as verificações de adequação da

execução com os termos do presente contrato, inclusive em relação aos prazos,
valores e quantidades;

17.4 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é compatível com o preço
previsto em contrato e se está relacionado a serviços efetivamente prestados ou bens
efetivamente entregues, antes de remetê-la ao Departamento Financeiro;

17.5 Controlar os quantitativos do objeto e emitir relatórios mensais de consumo;
17.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução

contratual, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, a fim de eventual apuração de responsabilidade.

17.7 Notificar por escrito o Gestor do Contrato, caso identifique qualquer
irregularidade para eventual instauração de procedimento administrativo para
aplicação de penalidade.

18 É expressamente vedado ao Fiscal do contrato:
18.1 Aceitar definitivamente produtos ou serviços em desconformidade com o

presente contrato;
18.2 Entrar no mérito da aplicação de penalidades, tendo em vista que lhe incumbe

— obrigatoriamente — relatar quaisquer irregularidades ao Gestor do Contrato;
18.3 Exigir do fornecedor obrigações não previstas nos termos contratuais.

19 0 Gestor do Contrato avaliará o relatório dos casos de execução irregular do objeto e
conduzirá procedimento administrativo para a eventual aplicação de penalidade.

19.1 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA ONZE: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

20 Eventuais alterações contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666,
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de 1993.

20.1 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

20.2 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DOZE: DOS CASOS DE RESCISÃO

21 Sao motivos para a rescisão do presente contrato, no que couberem, os enumerados nos
arts. 77 e 78 da Lei n° 8.666/93.

22 Em caso de rescisão deste contrato sera obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80
da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

23 A parte que der causa à rescisão deste contrato (exceto a administrativa ou amigável),
pagará à outra multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do ajuste e responderá
pelas demais penalidades previstas.

CLÁUSULA TREZE: DAS PENALIDADES

24 Se CONTRATADA descumprir quaisquer das clausulas ou condições do presente
instrumento contratual ficará sujeita às penalidades dos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993,
observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.

25 Nos termos do Art. 87 da Lei 8.666/1993 e Art. 7° da Lei 10.520/2002, pela inexecução
total ou parcial deste contrato, a contrata&T, garantida a defesa-prévia, ficará sujeita as
seguintes sanções:

25.1 Advertência.
25.2 Multa.
25.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Camara Municipal de Londrina por até 2 (dois) anos.
25.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na
alínea anterior.

26 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, sera automaticamente
descontado do valor que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês.

27 A pena de multa pode ser cumulado com as outras espécies de penalidade previstas no
art. 87 da Lei 8.666/1993.
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28 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência
e multa de mora), constando o fundamento legal da punição.

29 Para efeito de glosa de faturas, considerar-se-á as seguintes hipóteses:

29.1 Ocorrências do tipo "A" : Recusar ou deixar de atender solicitação de serviço;
29.2 Ocorrências do tipo "B" : Deixar de cumprir os prazos preestabelecidos;
29.3 Ocorrências do tipo "C": Deixar de atender as especificações do objeto,

mesmo tendo executado a prestação do serviço;

30 A CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento de multa:

30.1 De 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que
existir ocorrências do tipo "A" — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato,
com a ciência do representante da Contratada.

30.2 De 05% (cinco por cento) sobre_4a  valor da Not a.4 Empenho, a cada vez que
existir ocorrências do tipo "B", para cada dia de atraso, c mulativo até 15% (quinze
por cento) — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato, com a ciência do
representante da Contratada.

30.3 De 10% (dez por cento), sobre o valor da nota de empenho, a cada vez que
existir ocorrências do tipo "C", para cada item desatendido, cumulativo até 50%
(cinquenta por cento), devidamente verificadas fiscal do contrato, com a ciência do
representante da Contratada.

31 A base de cálculo para aplicação da multa sera o valor da Nota do Empenho.

32 A recusa injustificada da empresa em prestar os serviços tempestivamente, para efeitos
de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação.

CLÁUSULA QUATORZE: DAS ALTERAÇÕES

33 A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente reputar-
se-á válida se firmada por acordo de ambas as partes contraentes, devendo ser tomada
por meio de instrumento aditivo, que ao presente aderirá, passando a fazer parte dele,
com exceção do disposto no §8° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINZE: DA NOVAÇÃO

34 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção, pelas partes
contratantes, de quaisquer direitos ou faculdades que lhes assistam pelo contrato ou a
concordância com o atraso no cumprimento de obrigação da outra parte não afetarão
aqueles direitos ou faculdades que poderão ser exercidos a qualquer momento, e não
alteração as condições

CLÁUSULA DEZESSEIS: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

35 Regem este contrato a Lei n° 8666/93, com as alterações nela introduzidas, suas
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próprias cláusulas e as constantes da proposta e, nos casos omissos, os preceitos de
direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.

CLÁUSULA DEZESSETE: DOS ANEXOS CONTRATUAIS

36 Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos os
documentos e declarações apresentados pela CONTRATADA, em atendimento ao
referido processo.

37 Os documentos mencionados nesta cláusula serão considerados suficientes para, em
conjunto com este contrato, definir o seu objeto e a sua perfeita execução.

38 Em havendo dúvidas ou divergências entre os referidos documentos e este contrato,
serão elas objeto de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DEZOITO: DO FORO

39 Elegem as partes o foro da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, como o único
competente para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato e, por estarem justas
suas disposições e acertadas as partes, assinam o presente contrato em duas vias de
igual teor.

Londrina, de maio de 2018.

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Marlos Wilton de Andrade
Sócio-Administrador
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação n°
Processo Administrativo n° 17/2018-DG
Objeto: Contratação de serviços de lavagem de automóveis

0 Departamento de Administração Predial enviou termo de referência (fl. 3-7),

devidamente fundamentado, para a contratação de serviços de lavagem de automóveis da frota

da Câmara Municipal de Londrina.

Foi enviado pedido de cotação de preços junto a aproximadamente 11 empresas

que trabalham com serviços de Lava Rápido na cidade (fl. 9-10). Apenas 4 empresas

enviaram propostas até o fechamento do menor valor.

Os preços cotados foram os seguintes:

Estabelecimento Lavagem Simples Lavagem com cera
MD Estacionamento R$ 29,00 R$ 39,00
Lava Rápido MK R$ 40,00 R$ 60,00

Posto Talismã R$ 24,90 R$ 39,90
Safety Car R$ 50,00 R$ 65,00

Diante dos menores preços propostos por duas empresas (MD estacionamento

ofereceu menor valor na lavagem com cera e Posto Talismã ofereceu menor valor na lavagem

simples), foi enviado um e-mail informando que essas empresas ofereceram menores valores

em uma das lavagens e solicitando nova proposta com a finalidade de selecionarmos a melhor

oferta.

As duas empresas enviaram novas propostas com os seguintes valores:

Estabelecimento Lavagem Simples Lavagem com cera
MD Estacionamento R$ 27,00 R$ 39,00
Posto Talismã R$ 24,90 R$ 34,90

0 Posto Talismã ofereceu a melhor proposta, dessa forma, entramos em contato

comunicando e solicitando documentações e regularização de duas certidões que não saíram

online: Certidão Federal e Municipal. Foi dado o prazo de cinco dias úteis para apresentação

da documentação e passado esse período, solicitamos uma posição para regularização e o



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

responsável nos informou que por problemas envolvendo processos judiciais não conseguiria

atender e nos deixou à vontade para negociar com a próxima empresa (fl. 23-24).

Contatamos a segunda empresa e o Departamento de Suprimentos e Patrimônio

procedeu com a reunido dos documentos exigidos pelo Ato da Mesa n°. 11/2013 para

contratação da MD Estacionamento (MD ESTACIONAMENTO E LAVA RÁPIDO LTDA

ME), quais sejam:

a) Termo de Referência (fls. 3-7);

b) Proposta e apresentação do serviço (fl. 20);

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas, demais certidões fiscais e previdenciária (fls.

28-32);

d) Consultas que informam não haver impedimento de contratar (TCE-PR), condenações

por improbidade (CNJ) e Cadastro Registro Nacional de Empresas Inidôneas e

Suspensas (CEIS) (fls. 33-35).

e) Declaração (digitalizada) que não emprega menor de idade, salvo nas condições

permitidas legalmente (fl. 37). 0 responsável se comprometeu a trazer a via original

no ato da assinatura do contrato;

Contrato Social (fls. 38-41);

Informação da dotação orçamentária (fl. 43).

Portanto, conforme a documentação juntada aos autos, a empresa MD

• ESTACIONAMENTO E LAVA RÁPIDO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o n°

14.694.845/0001-39, está em situação regular e apta a ser contratada para os serviços de

lavagem de automóveis da Câmara Municipal de Londrina.

As folhas de n° 44 a 52 também foram juntadas aos autos com a Minuta do

o
g)

contrato.

Isto posto, encaminha-se à Controladoria para controle preventivo e A.

Assessoria Jurídica para parecer. Após, à Presidência para Homologação.

Londrina, 14 de maio de 2018.

LFër4n't1o Mo aes Matéñd
Departamento e Suprimentos e Patri ônio



Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n.° 047/2018 

Data: 17 de maio de 2018.

De: Controladoria
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Proc. Adm. n° 17/2018 — Dispensa de Licitação —
Lavagem de Veículos.

Prezado Gerente,

Conforme solicitado no Relatório de Dispensa de Licitação (fls. 53 e
54) efetuamos a análise prévia do processo em epígrafe e efetuamos as seguintes
sugestões:

a) Subtrair da Cláusula Nona do Contrato o item 14.1, por tratar-se de obrigação da
contratada que já se encontra reproduzida na Cláusula Oitava, item 13.1 (fls. 47 e 48);

b) A Declaração Negativa de Trabalho Infantil (fl. 37) foi apresentada através de cópia
simples, estando em desacordo com o que estabelece o art. 32, da Lei 8.666/93;

c) Retirar da Cláusula Treze do contrato, item 25, a menção à Lei 10.520/2002, por tratar-se
de dispensa de licitação (fl. 50);

d) Modificar os termos da Cláusula Treze, item 30.2 (fl. 51), uma vez que esta sendo
exigido um prazo em horas para a execução dos serviços (Cláusula 3', item 4.3) e a
multa está sendo estabelecida por dia de atraso.

As orientações destacadas neste expediente, deverão ser utilizadas
para aperfeiçoamento dos controles existentes nos departamentos/unidades executoras,
que são os fiéis guardiões da credibilidade do processo administrativo.

Atenciosamente,

De Acordo:

eira
rent a ContrOladoria

Helci
Contr lador



GG
aPi'L

4k,e4ci 34-iieffnei

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17/2018

Objeto: Lavagens de veículos oficiais.

Valor Total do Contrato: R$ 3.942,00 Ores mil, novecentos e quarenta e dois reais).
•

Validade do Contrato: 12 meses, a contar da data da assinatura.

Pelo presente instrumento de contrato, vinculado ao processo

administrativo de Dispensa de Licitação n° ---/2018, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL

DE LONDRINA, órgão legislativo municipal, inscrita no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-
93, com sede nesta cidade, na Rua Parigot de Souza n° 145, neste ato representada por seu

Presidente, Vereador AILTON DA SILVA NANTES, portador do documento de identidade,

Registro Geral (RG), n°. 3.419.976-0 SSP/PR, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do

Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. 501.975.769-15 doravante denominada

• CONTRATANTE e, de outro lado MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA -

ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 14.694.845/0001-39, com

sede na Avenida Dom Geraldo Fernandes, n° 1050 - Centro, município de Londrina, CEP n°

86026-720, neste ato representada por MARLOS WILTON DE ANDRADE, portador da

carteira de identidade, Registro Geral (RG), n° 6.833.059-9, emitida pela SSP/PR, e CPF n°

834.357.869-49, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, dentro das

disponibilidades da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390.391999 — Outros serviços de

manutenção e conservação de veículos, constantes do Orçamento-Programa vigente, e em

consonância com o disposto na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as

alterações nela introduzidas e, subsidiariamente, com o disposto na Lei Federal n° 8078, de 11

de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e demais legislações

complementares, pactuam o presente contrato, no qual estipulam as cláusulas seguintes.
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CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1 Constituem objeto da presente contratação os serviços de lavagem simples e lavagem
com aplicação de cera dos veículos oficiais da CONTRATANTE, tipo "de passeio", nos
seguintes termos:

1.1 120 (cento e vinte) lavagens simples no prazo de 12 meses, com uma estimativa
mensal de 10 (dez) lavagens simples;

1.2 18 (dezoito) lavagens com aplicação de cera para o prazo de 12 meses, com uma
estimativa quadrimestral de 6 (seis) lavagens com aplicação de cera.

2 As quantidades mensais podem variar para mais ou para menos, conforme as
necessidades internas da CONTRATANTE, sendo respeitado o limite máximo previsto
para o período de 12 meses.

• CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

3 0 serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada
por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO LOCAL E DA FORMA DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

4 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
4.1 A lavagem dos veículos será realizada no estabelecimento da CONTRATADA,

ficando a CONTRATANTE responsável pela condução dos veículos ao referido local
e retirada após a finalização dos serviços;

4.2 Ao receber os veículos em suas dependências, a CONTRATADA preencherá uma
requisição, em duas vias assinadas também pelo condutor do veiculo, com as
informações de data e hora do recebimento, número da Nota de Empenho, o modelo
e o número da placa do veiculo, sendo que uma das vias ficará com a
CONTRATADA e a outra será entregue ao mencionado condutor;

4.3 A CONTRATADA terá o prazo de até três horas para disponibilizar o veiculo
devidamente limpo e seco, devendo informar a CONTRATANTE para que se
proceda a retirada;

4.4 A CONTRATADA deverá utilizar somente produtos adequados A lavagem de
veículos automotores, respeitando as quantidades e os modos de utilização que não
causem danos ao veiculo;

4.5 A lavagem simples externa inclui remoção manual de barro, lama, e demais resíduos
da lataria, limpeza dos vidros (com produto especifico), janelas, retrovisores,
limpadores de pára-brisa dianteiros e traseiros, pneus, rodas e secagem manual;

4.6 A lavagem simples interna inclui aspiração de pó de todo o interior, inclusive do
porta-malas, dos bancos e dos cintos de segurança, limpeza, com pano úmido, dos
vidros, volante, painel e parte interna das portas e lavagem dos tapetes de borracha;

4.7 Quando a CONTRATANTE solicitar a lavagem com aplicação de cera, o material
deverá ser feito A. base de carnaúba e em pasta e passado em toda a pintura externa,

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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utilizando-se de bucha para espalhar, esfregando bem, em movimentos circulares,
removendo o produto com uma bucha limpa, após a secagem;

4.8 Os pneus devem receber tratamento com o produto adequado - "pretinho".

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5 A contratação sera feita com base no preço constante na proposta comercial da
CONTRATADA, equivalentes ao total de 120 lavagens simples e à 18 lavagens com
aplicação de cera de veículos oficiais do tipo "passeio", nos seguintes valores:

5.1 0 preço unitário da lavagem simples de veículos oficiais do tipo "passeio" é de R$
27,00 (vinte e sete reais).

5.2 0 preço unitário da lavagem com aplicação de cera de veículos oficiais do tipo
"passeio" é de R$ 39,00 (trinta e nove reais).

6 0 pagamento será efetuado pelo valor unitário das lavagens, de acordo com a
quantidade de lavagens realizadas em cada mês.

7 Ao final do contrato, caso a quantidade máxima estimada para o período de 12 meses
não seja alcançada, a CONTRATADA não terá direito ao recebimento do valor total do
contrato, sendo o pagamento efetuado somente para as lavagens efetivamente
realizadas.

8 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como fiscal do presente contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA.

8.1 A nota fiscal deverá ser apresentada até o primeiro dia útil do mês subsequente ao da
prestação dos serviços.

8.2 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das
obrigações assumidas neste contrato.

8.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.

8.4 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

8.5 Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8.6 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

9 A Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras,

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil
ou impossível reparação.

CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10 As despesas decorrentes do fornecimento, objeto da presente Dispensa de Licitação,
correrão à conta da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390.391999 — Outros serviços
de manutenção e conservação de veículos constantes do Orçamento-Programa vigente.

CLÁUSULA SEXTA: DO VALOR DO CONTRATO

11 0 valor total do contrato é de R$ 3.942,00 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais).
11.1 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto contratado.

CLAUSULA SÉTIMA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

12 0 presente contrato terá vigência pelo prazo 12 meses, a partir da publicação do extrato
do presente contrato, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, nos termos
da legislação de licitações.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13 A CONTRATADA obriga-se a:

13.1 Executar os serviços somente após ter recebido nota de empenho para o
respectivo período;

13.2 Executar os serviços no local e nas condições estabelecidas contratualmente,
de acordo com sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento
do presente ato contratual;

13.3 Responsabilizar-se por eventuais vícios e danos decorrentes da prestação dos
serviços, de acordo com as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
(Lei n°8.078, de 11 de setembro de 1990);

13.4 Responsabilizar-se por eventuais danificações, riscos e avarias ao veiculo que
estiver sob sua responsabilidade, durante a realização dos serviços;

13.5 Informar, na nota fiscal, o número do empenho ao qual se vincula;
13.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total

ou em parte, no prazo máximo fixado na CLAUSULA TERCEIRA, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados, a critério da CONTRATANTE;

13.7 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos
ou representantes, dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a terceiros;

Rua Gov. Parigot de Souza. 145
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13.8 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, de acordo com as normas e determinações em vigor;

13.9 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestação dos serviços;

13.10 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

13.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação;

13.12 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

13.13 Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

13.14 Disponibilizar todos os produtos e equipamentos necessários para a execução
dos serviços, sem qualquer custo adicional à CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14 A CONTRATANTE obriga-se a:
14.1 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa

desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato;
14.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
14.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;

14.4 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

14.5 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma
do contrato;

14.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DEZ: DA FISCALIZAÇÃO

15 A fiscalização deste contrato será exercida por representante da Câmara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução
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contratual e de tudo dará ciência ao Gestor do Contrato.

16 Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral da Camara Municipal de
Londrina, devidamente notificado à CONTRATADA, é designada como Fiscal do
presente Contrato a servidora Virginia Barboza Reis de Oliveira, lotada no
Departamento de Administração Predial.

17 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
17.1 Somente solicitar serviço mediante a apresentação de nota de empenho;
17.2 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a CONTRATADA

não o tenha feito;
17.3 Dar recebimento definitivo dos serviços, após as verificações de adequação da

execução com os termos do presente contrato, inclusive em relação aos prazos,
valores e quantidades;

17.4 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é compatível com o preço
previsto em contrato e se está relacionado a serviços efetivamente prestados ou bens
efetivamente entregues, antes de remetê-la ao Departamento Financeiro;

17.5 Controlar os quantitativos do objeto e emitir relatórios mensais de consumo;
17.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução

contratual, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, a fim de eventual apuração de responsabilidade.

17.7 Notificar por escrito o Gestor do Contrato, caso identifique qualquer
irregularidade para eventual instauração de procedimento administrativo para
aplicação de penalidade.

18 É expressamente vedado ao Fiscal do contrato:
18.1 Aceitar definitivamente produtos ou serviços em desconformidade com o

presente contrato;
18.2 Entrar no mérito da aplicação de penalidades, tendo em vista que lhe incumbe

— obrigatoriamente — relatar quaisquer irregularidades ao Gestor do Contrato;
18.3 Exigir do fornecedor obrigações não previstas nos termos contratuais.

19 0 Gestor do Contrato avaliará o relatório dos casos de execução irregular do objeto e
conduzirá procedimento administrativo para a eventual aplicação de penalidade.

19.1 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA ONZE: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

20 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.
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20.1 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

20.2 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DOZE: DOS CASOS DE RESCISÃO

21 Sao motivos para a rescisão do presente contrato, no que couberem, os enumerados nos
arts. 77 e 78 da Lei n° 8.666/93.

22 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80
da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

23 A parte que der causa à rescisão deste contrato (exceto a administrativa ou amigável),
pagará à outra multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do ajuste e responderá
pelas demais penalidades previstas.

CLÁUSULA TREZE: DAS PENALIDADES

24 Se CONTRATADA descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
instrumento contratual ficará sujeita às penalidades dos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993,
observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.

25 Nos termos do Art. 87 da Lei 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial deste
contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes sanções:

25.1 Advertência.
25.2 Multa.
25.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Camara Municipal de Londrina por até 2 (dois) anos.
25.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na
alínea anterior.

26 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente
descontado do valor que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês.

27 A pena de multa pode ser cumulado com as outras espécies de penalidade previstas no
art. 87 da Lei 8.666/1993.

28 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência
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e multa de mora), constando o fundamento legal da punição.

29 Para efeito de glosa de faturas, considerar-se-á as seguintes hipóteses:

29.1 Ocorrências do tipo "A" : Recusar ou deixar de atender solicitação de serviço;
29.2 Ocorrências do tipo "B" : Deixar de cumprir os prazos preestabelecidos;
29.3 Ocorrências do tipo "C": Deixar de atender as especificações do objeto,

mesmo tendo executado a prestação do serviço;

30 A CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento de multa:
30.1 De 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que

existir ocorrências do tipo "A" — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato,
com a ciência do representante da Contratada.

30.2 De 05% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que
existir ocorrências do tipo "B", para cada hora de atraso, cumulativo até 15% (quinze
por cento) — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato, com a ciência do
representante da Contratada.

30.3 De 10% (dez por cento), sobre o valor da nota de empenho, a cada vez que
existir ocorrências do tipo "C", para cada item desatendido, cumulativo até 50%
(cinquenta por cento), devidamente verificadas fiscal do contrato, com a ciência do
representante da Contratada.

31 A base de cálculo para aplicação da multa será o valor da Nota do Empenho.

32 A recusa injustificada da empresa em prestar os serviços tempestivamente, para efeitos
de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação.

CLÁUSULA QUATORZE: DAS ALTERAÇÕES

33 A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente reputar-
se-á válida se firmada por acordo de ambas as partes contraentes, devendo ser tomada
por meio de instrumento aditivo, que ao presente aderirá, passando a fazer parte dele,
com exceção do disposto no §8° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINZE: DA NOVAÇÃO

34 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção, pelas partes
contratantes, de quaisquer direitos ou faculdades que lhes assistam pelo contrato ou a
concordância com o atraso no cumprimento de obrigação da outra parte não afetarão
aqueles direitos ou faculdades que poderão ser exercidos a qualquer momento, e não
alteração as condições

CLÁUSULA DEZESSEIS: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

35 Regem este contrato a Lei n° 8666/93, com as alterações nela introduzidas, suas
próprias cláusulas e as constantes da proposta e, nos casos omissos, os preceitos de
direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
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privado.

CLAUSULA DEZESSETE: DOS ANEXOS CONTRATUAIS

36 Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos os
documentos e declarações apresentados pela CONTRATADA, em atendimento ao
referido processo.

37 Os documentos mencionados nesta cláusula serão considerados suficientes para, em
conjunto com este contrato, definir o seu objeto e a sua perfeita execução.

38 Em havendo dúvidas ou divergências entre os referidos documentos e este contrato,
serão elas objeto de acordo entre as partes.

CLAUSULA DEZOITO: DO FORO

39 Elegem as partes o foro da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, como o único
competente para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato e, por estarem justas
suas disposições e acertadas as partes, assinam o presente contrato em duas vias de
igual teor.

Londrina,  de maio de 2018.

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

Manos Wilton de Andrade
Sócio-Administrador

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1 265 - Londrina - PR
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CI n°097/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer em Dispensa de Licitação — Lavagem de automóveis

Londrina, 21 de maio de 2018.

Prezados,

Encaminhamos os autos do processo administrativo n° 17/2018 (fls 1-64)
para emissão de parecer jurídico.

Segue relatório da dispensa de licitação (fls. n° 53 e 54) e minuta alterada
(fls. 56-64) de acordo com as sugestões enviadas pela Controladoria desta Casa (fl. 55).

Ressaltamos que a via original da declaração de que não emprega menores
em condições ilegais será coletada junto com a assinatura do contrato administrativo.

Ficamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

e. '7'76% etk

Angélica Tiemi Nakai
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

a cado,

.00
on R Delattre Abe

Dept° de Suprimentos e Patrimônio



Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: Dispensa de Licitação - PA 17/2018 — Lavagens de Veículos

INTERESSADO: Diretoria Geral / Departamento de Suprimentos e Patrimônio

RELATÓRIO

Por meio da Comunicação Interna n. 97/2018-DG (fls. 99/100), o Departamento de Suprimentos e
Patrimônio consulta esta Assessoria sobre a possibilidade de atender ao Termo de Referência de fls. 2/8
proveniente do Departamento de Administração Predial onde se solicita contratação do serviços de
lavagens dos automóveis oficiais da Câmara Municipal de Londrina, por meio de dispensa de licitação, em
razão do valor (o prego total da contratação de todos os serviços e materiais necessários à manutenção,
nos termos do Relatório de Dispensa de Licitação de fls. 53/54 que resumiu os orçamentos, chega a R$
3.942,00 anuais, considerando os preços de R$ 24,90 e R$ 34,90 apresentados pela fornecedora Posto
Talismã).

Consta do procedimento administrativo ainda, a minuta do contrato administrativo (fls. 56/64)
devidamente alterado após o controle prévio da Controladoria da Casa (fl. 55), o indicou a necessidade de
quatro alterações.

Por fim, o Relatório de Dispensa de Licitação de fls. 53/54, informa que a indicação da fornecedora
segunda coloca se dá em virtude de problemas na apresentação de certidões pela primeira colocada, não
solucionados mesmo após a oferta de prazo para regularização.

Após, o PA-DG 17/2018 trouxe então para análise também a documentação requisitada ás
empresa MD Estacionamento e Lava Rápido Ltda - ME a qual apresentou os menores pregos para ambos
os serviços, a saber: Contrato Social, CND da União, CND do Estado do Paraná, CND com a Prefeitura do
Municipio de Londrina, Consulta aos impedidos de licitar do TCE/PR, Certidão Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas, Certidão de Regularidade do FGTS, Declaração Relativa á Proibição do Trabalho do Menor -
que será apresentada em original quando da assinatura do contrato -, bem como a Informação orçamentária
com autorização da Diretoria.



Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

PARECER

1. Com efeito, tem-se que a dispensa se daria por conta do valor do contrato (R$ 3942,00,

considerando os pregos para ambas as modalidades de lavagem apresentados pela fornecedora MD); como
se sabe, um dos casos em que a contratação por dispensa é possiver, ocorre nos casos em que o valor do
contrato não ultrapasse oito mil reais (art. 24, II, da Lei 8.666/93)2 anuais3, de onde se evidencia a
possibilidade de dispensa, sem entrarmos no mérito dos orçamentos apresentados, e desde que certifique-
se que não houve gastos da mesma natureza (manutenção e conservação de veículos) que façam
ultrapassar o teto de R$ 8.000,00 neste exercício financeiro.

3. A dispensa também exige (Lei de Licitações, art. 26, parágrafo único, inciso Ill) justificativa do
preço, ou seja, demonstração de que os preços estão compatíveis com a realidade de mercado: para tanto,
foi apresentada pesquisa de mercado resumida na cotação de fl. 53) o que satisfaz a exigência legal — sem
entrarmos, claro, na análise numérica dos pregos, o que não é questão jurídica, salvo se houver disparidade
evidente, o que não conseguimos vislumbrar.

4. Em relação à documentação apresentada ás fls. 28/41, temos que esta atende aos incisos I, II e
V do artigo 27 da Lei 8.666/93, adequados ao tipo de contratação pretendida; outrossim, concordamos com
a necessidade apresentação de original da Certidão Negativa de Trabalho Infantil, concomitantemente
assinatura do contrato.

5. É preciso dizer ainda que nos pareceu que o controle prévio da Controladoria apresentado na
CI de fl. 55 não abordou questão relativa à inexistência de ultrapassagem do teto de valores para dispensa
em relação ao item orçamentário (manutenção e conservação de veículos) neste caso. Desta forma,
sugerimos que antes da formalização do contrato com a fornecedora, como forma de se evitar a
possibilidade do desatendimento da legislação mencionado, seja certificado no processo que não se
ultrapassará o valor limite para a contratação por dispensa em razão do valor, e que tal certificação seja

10 reduzido valor do objeto a ser contratado colocaria em conflito o principio da licitação e o da economicidade, ensejando um gasto
superior a vantagem direta aferível pela Administração, decidindo o legislador, a vista do interesse público, pela prevalência do
segundo", ensina Jorge Ulisses Jacob Fernandes.
2 10% do limite previsto na alinea "a" do inciso H do artigo 23, atualmente fixado em R$ 8.000,00.

'Embora não exista na lei de licitações uma fixação especifica de prazo, a maioria da doutrina tende a fixer a anualidade como
período. Neste sentido, encontramos o posicionamento do ilustre Carlos Pinto Coelho Motta: "Tenho entendido que tais limites para a
chamada "dispensabilidade" de licitação, tanto para compras e serviços como para obras e serviços de engenharia, valem para todo o
exercício financeiro, permitindo-se entretanto o parcelamento do fornecimento ou da execução. Significa que o limite de valor, para
objetos similares, só pode ser utilizado para fins de dispensa uma vez em cada exercicio. As razões desse entendimento são as
seguintes: em primeiro lugar, os prazos do art. 39, parágrafo único, para licitação simultânea ou sucessiva, não mais se aplicam ao
art.24. I, como era definido pela redação originaria da Lei n.° 8.666/93. A Lei n.° 8.883/94. alterando o referido parágrafo único do art.
39, excluiu expressamente a aplicabilidade do limite da dispensa em intervalos temporais definidos para licitação simultânea ou
sucessiva (30 e 120 dias). Em segundo lugar não há nenhum outro dispositivo, seja na Lei n.° 8.666/93, seja na Lei n.° 4.320/64, que
autorize a aplicação do limite de dispensa para objeto similar por vezes sucessivas no mesmo exercício financeiro. Se não há
autorização expressa, conclua-se pela vedação legal"



•

•

'

Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

comunicada à Controladoria para fins de controle interno novamente, evitando-se questionamentos

posteriores sobre este assunto.

6. Em relação à minuta de contrato de fls. 56/64 está adequada á natureza dos serviços, e
preenche as cláusulas necessárias previstas no artigo 55 da Lei 8.666/93, especialmente a previsão de
pagamentos pelo valor unitário das lavagens, de acordo com a quantidade realizada a cada mês (cláusula
4, item 7), adequado ao caso concreto; entretanto, há— previsTh de prorrogação por uma vez (cláusula
sétima), sem, contudo, a previsào de ind "be reajuste, o ue sugerimos seja previamente inserido
minuta, evitando-se discussões post ores, na hipótese de rnovação.

É o parecer.

Ca os Alexandre Rodr ues, Adv do CML m 2 de junho de 2018



CI n° 132/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento Financeiro
Assunto: Informação de dotação orçamentária atualizada — Serviços de lavagem de veículos

Londrina, 3 de julho de 2018.

Prezado Gerente,

Considerando o item 5 do parecer jurídico (fls. 66-68 dos autos do Processo

Administrativo n° 17/2018), solicito informação de dotação orçamentária e saldo atualizados

para os serviços de lavagem de veículos.

Atenciosamente

kuzernndo Moraes iviarendaz
Departamento Suprimentos e Patrimii io
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CI. N° 023/2018-FIN. Londrina, 05 de julho de 2018.

De: Departamento Financeiro
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Assunto: Informação Orçamentária Processo Administrativo — DG n° 17/2018.

Prezados,

Em atenção a CI n° 132/2018 — DSP, informamos os saldos orçamentários na
data de 05/07/2018 referente a contratação de serviços de lavagem de veículos que trata o
Processo Administrativo n° 17/2018, conforme detalhado a seguir:

Saldo orçamentário p/ a cobertura da(s) despesas(s) desta requisição (Serviços) 383.378,58
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 70,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc. licitatório (Serviços) 1.543,10
Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001
Natureza da despesa: 3390.391999 — Outros serviços de manutenção e conservação de veículos.

Considerando a informação acima e o valor total da minuta do contrato em
folha 47, de R$ 3.942,00, informamos que a previsão contratual não ultrapassará o teto de
valores anual para dispensa de licitação.

Atenciosamente,

fltiel/lis de ria Bar ta,
(Gerente do Departa ento Fnanceiro.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° -------

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° ------

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17/2018

Objeto: Lavagens de veículos oficiais.

Valor Total do Contrato: RS 3.942,00 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais).

Validade do Contrato: 12 meses, a contar da data da assinatura.

Pelo presente instrumento de contrato, vinculado ao processo
administrativo de Dispensa de Licitação n° --/2018, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL
DE LONDRINA, órgão legislativo municipal, inscrita no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-
93, com sede nesta cidade, na Rua Parigot de Souza n° 145, neste ato representada por seu
Presidente, Vereador AILTON DA SILVA NANTES, portador do documento de identidade,
Registro Geral (RG), n°. 3.419.976-0 SSP/PR, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. 501.975.769-15 doravante denominada
CONTRATANTE e, de outro lado MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA -
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 14.694.845/0001-39, com
sede na Avenida Dom Geraldo Fernandes, n° 1050 - Centro, município de Londrina, CEP n°
86026-720, neste ato representada por MARLOS WILTON DE ANDRADE, portador da
carteira de identidade, Registro Geral (RG), n° 6.833.059-9, emitida pela SSP/PR, e CPF n°
834.357.869-49, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, dentro das
disponibilidades da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390.391999 — Outros serviços de
manutenção e conservação de veículos, constantes do Orçamento-Programa vigente, e em
consonância com o disposto na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações nela introduzidas e, subsidiariamente, com o disposto na Lei Federal n° 8078, de II
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e demais legislações
complementares, pactuam o presente contrato, no qual estipulam as cláusulas seguintes.

2

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1 Constituem objeto da presente contratação os serviços de lavagem simples e lavagem
com aplicação de cera dos veículos oficiais da CONTRATANTE, tipo "de passeio", nos
seguintes termos:

1.1 120 (cento e vinte) lavagens simples no prazo de 12 meses, com uma estimativa
mensal de 10 (dez) lavagens simples;

1.2 18 (dezoito) lavagens com aplicação de cera para o prazo de 12 meses, com uma
estimativa quadrimestral de 6 (seis) lavagens com aplicação de cera.

2 As quantidades mensais podem variar para mais ou para menos, conforme as
necessidades internas da CONTRATANTE, sendo respeitado o limite máximo previsto
para o período de 12 meses.

CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

3 0 serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada
por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO LOCAL E DA FORMA DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

4 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
4.1 A lavagem dos veículos será realizada no estabelecimento da CONTRATADA,

ficando a CONTRATANTE responsável pela condução dos veículos ao referido local
e retirada após a finalização dos serviços;

4.2 Ao receber os veículos em suas dependências, a CONTRATADA preencherá uma
requisição, em duas vias assinadas também pelo condutor do veiculo, com as
informações de data e hora do recebimento, número da Nota de Empenho, o modelo
e o número da placa do veiculo, sendo que uma das vias ficará com a
CONTRATADA e a outra será entregue ao mencionado condutor;

4.3 A CONTRATADA terá o prazo de até tits horas para disponibilizar o veiculo
devidamente limpo e seco, devendo informar a CONTRATANTE para que se
proceda a retirada;

4.4 A CONTRATADA deverá utilizar somente produtos adequados á lavagem de
veículos automotores, respeitando as quantidades e os modos de utilização que não
causem danos ao veiculo;

4.5 A lavagem simples externa inclui remoção manual de barro, lama, e demais resíduos
da lataria, limpeza dos vidros (com produto especifico), janelas, retrovisores,
limpadores de pára-brisa dianteiros e traseiros, pneus, rodas e secagem manual;

4.6 A lavagem simples interna inclui aspiração de pó de todo o interior, inclusive do
porta-malas, dos bancos e dos cintos de segurança, limpeza, com pano úmido, dos
vidros, volante, painel e parte interna das portas e lavagem dos tapetes de borracha;

4.7 Quando a CONTRATANTE solicitar a lavagem com aplicação de cera, o material
deverá ser feito A base de carnaúba e em pasta e passado em toda a pintura externa,

Rua Gov Pangot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Roche Nab

Fone/FAX 33741205- Londnna - PR
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utilizando-se de bucha para espalhar, esfregando bem, em movimentos circulares,
removendo o produto com uma bucha limpa, após a secagem;

4.8 Os pneus devem receber tratamento com o produto adequado - "pretinho".

CLAUSULA QUARTA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5 A contratação será feita com base no preço constante na proposta comercial da
CONTRATADA, equivalentes ao total de 120 lavagens simples e A 18 lavagens com
aplicação de cera de veículos oficiais do tipo "passeio", nos seguintes valores:

5.1 0 preço unitário da lavagem simples de veículos oficiais do tipo "passeio" é de R$
27,00 (vinte e sete reais).

5.2 0 prego unitário da lavagem com aplicação de cera de veículos oficiais do tipo
"passeio" é de R$ 39,00 (trinta e nove reais).

6 0 pagamento será efetuado pelo valor unitário das lavagens, de acordo corn a
quantidade de lavagens realizadas em cada mês.

7 Ao final do contrato, caso a quantidade máxima estimada para o período de 12 meses
não seja alcançada, a CONTRATADA não terá direito ao recebimento do valor total do
contrato, sendo o pagamento efetuado somente para as lavagens efetivamente
realizadas.

8 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como fiscal do presente contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA.

8.1 A nota fiscal deverá ser apresentada até o primeiro dia útil do mês subsequente ao da
prestação dos serviços.

8.2 0 recebimento definitivo fica condicionado A verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das
obrigações assumidas neste contrato.

8.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o

pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.

8.4 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
deposito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

8.5 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8.6 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

9 A Administração Pública poderá motivadamente adotar providencias acauteladoras,

Rua Gov Pangot de Souza, 145
Centro Civic° Bento Munhoz do Rocha Neto
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inclusive retendo o pagamento, corno forma de prevenir a ocorrência dc dano de di ficil
ou impossível reparação.

CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10 As despesas decorrentes do fornecimento, objeto da presente Dispensa de Licitação,
correrão A conta da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390.391999 — Outros serviços
de manutenção e conservação de veículos constantes do Orçamento-Programa vigente.

CLÁUSULA SEXTA: DO VALOR DO CONTRATO

11 0 valor total do contrato é de R$ 3.942,00 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais).
11.1 No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

12 0 Contrato Administrativo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de
publicação, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos
sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, artigo 57, da Lei
n° 8.666, de 1993 e do limite do art. 24, II da Lei 8.666/1993 atualizado pelo Decreto
Federal 9.412/2018.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13 A CONTRATADA obriga-se a:
13.1 Executar os serviços somente após ter recebido nota dc cmpcnho para o

respectivo periodo;
13.2 Executar os serviços no local e nas condições estabelecidas contratualmente,

de acordo com sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento
do presente ato contratual;

13.3 Responsabilizar-se por eventuais vícios e danos decorrentes da prestação dos
serviços, de acordo com as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
(Lei n°8.078, de 11 de setembro de 1990);

13.4 Responsabilizar-se por eventuais danificações, riscos e avarias ao veiculo que
estiver sob sua responsabilidade, durante a realização dos serviços;

13.5 Informar, na nota fiscal, o número do empenho ao qual se vincula;
13.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, As suas expensas, no total

ou em parte, no prazo máximo fixado na CLAUSULA TERCEIRA, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados, a critério da CONTRATANTE;

13.7 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e

Rua Gov Peeve( de Souza, 145
Centro CMco Bento Munhoz da Rocha Neto
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morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos
ou representantes, dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a terceiros;

13.8 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, de acordo com as normas e determinações em vigor;

13.9 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestação dos serviços;

13.10 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

13.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação;

13.12 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

13.13 Arcar com o emus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do * I° do art. 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

13.14 Disponibilizar todos os produtos e equipamentos necessários para a execução
dos serviços, sem qualquer custo adicional à CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14 A CONTRATANTE obriga-se a:
14.1 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa

desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato;
14.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
14.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;

14.4 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

14.5 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma
do contrato;

14.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLAUSULA DEZ: DA FISCALIZAÇÃO

Rua Go, Pangot de Souza, 145
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15 A fiscalização deste contrato será exercida por representante da Camara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução
contratual e de tudo dará ciência ao Gestor do Contrato.

16 Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral da Camara Municipal de
Londrina, devidamente notificado à CONTRATADA, é designada como Fiscal do
presente Contrato a servidora Virginia Barboza Reis de Oliveira, lotada no
Departamento de Administração Predial.

17 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

17.1 Somente solicitar serviço mediante a apresentação de nota de empenho;
17.2 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a CONTRATADA

não o tenha feito;
17.3 Dar recebimento definitivo dos serviços, após as verificações de adequação da

execução com os termos do presente contrato, inclusive em relação aos prazos,
valores e quantidades;

17.4 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é compatível com o preço
previsto em contrato e se está relacionado a serviços efetivamente prestados ou bens
efetivamente entregues, antes de remetê-la ao Departamento Financeiro;

17.5 Controlar os quantitativos do objeto e emitir relatórios mensais de consumo;
17.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução

contratual, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, a fim de eventual apuração de responsabilidade.

17.7 Notificar por escrito o Gestor do Contrato, caso identifique qualquer
irregularidade para eventual instauração de procedimento administrativo para
aplicação de penalidade.

18 É expressamente vedado ao Fiscal do contrato:
18.1 Aceitar definitivamente produtos ou serviços em desconformidade com o

presente contrato;
18.2 Entrar no mérito da aplicação de penalidades, tendo em vista que lhe incumbe

— obrigatoriamente — relatar quaisquer irregularidades ao Gestor do Contrato;
18.3 Exigir do fornecedor obrigações não previstas nos termos contratuais.

19 0 Gestor do Contrato avaliará o relatório dos casos de execução irregular do objeto e
conduzirá procedimento administrativo para a eventual aplicação de penalidade.

19.1 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

CLAUSULA ONZE: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

20 Eventuais alterações contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666,

Rua Gov Pangot de Souza, 145
Centro Civic° Bento Munhoz da Rocha Nato
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de 1993.
20.1 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

20.2 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLAUSULA DOZE: DOS CASOS DE RESCISÃO

21 Sao motivos para a rescisão do presente contrato, no que couberem, os enumerados nos
arts. 77 e 78 da Lei n°8.666/93.

22 Em caso de rescisão deste contrato sera obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80
da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

23 A parte que der causa A rescisão deste contrato (exceto a administrativa ou amigável),
pagará à outra multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do ajuste e responderá
pelas demais penalidades previstas.

CLÁUSULA TREZE: DAS PENALIDADES

24 Se CONTRATADA descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
instrumento contratual ficará sujeita As penalidades dos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993,
observando-se o direito ao contraditório e A ampla defesa.

25 Nos termos do Art. 87 da Lei 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial deste
contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita As seguintes sanções:

25.1 Advertência.
25.2 Multa.
25.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Câmara Municipal de Londrina por até 2 (dois) anos.
25.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na
alínea anterior.

26 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, sera automaticamente
descontado do valor que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês.

27 A pena de multa pode ser cumulado com as outras espécies de penalidade previstas no
art. 87 da Lei 8.666/1993.

28 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita

Roa Gov Pangot de Souza. 145
Centro Cisnco Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX 3374.1265. Londnna - PR

A empresa e publicação no Jornal Oficial do Municipio (exceto nos casos de advertência
e multa de mora), constando o fundamento legal da punição.

29 Para efeito de glosa de faturas, considerar-se-á as seguintes hipóteses:
29.1 Ocorrências do tipo "A" : Recusar ou deixar de atender solicitação de serviço;
29.2 Ocorrências do tipo "B" : Deixar de cumprir os prazos preestabelecidos;
29.3 Ocorrências do tipo "C": Deixar de atender as especificações do objeto,

mesmo tendo executado a prestação do serviço;

30 A CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento de multa:

30.1 De 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que
existir ocorrências do tipo "A" — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato,
com a ciência do representante da Contratada.

30.2 De 05% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que
existir ocorrências do tipo "B", para cada hora de atraso, cumulativo até 15% (quinze
por cento) — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato, com a ciência do
representante da Contratada.

30.3 De 10% (dez por cento), sobre o valor da nota de empenho, a cada vez que
existir ocorrências do tipo "C", para cada item desatendido, cumulativo até 50%
(cinquenta por cento), devidamente verificadas fiscal do contrato, com a ciência do
representante da Contratada.

31 A base de cálculo para aplicação da multa sera o valor da Nota do Empenho.

32 A recusa injustificada da empresa em prestar os serviços tempestivamente, para efeitos
de aplicação de multa, equivale A inexecução total da sua obrigação.

CLÁUSULA QUATORZE: DAS ALTERAÇÕES

33 A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente reputar-
se-á válida se firmada por acordo de ambas as partes contraentes, devendo ser tomada
por meio de instrumento aditivo, que ao presente aderirá, passando a fazer parte dele,
com exceed() do disposto no §8° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINZE: DA NOVAÇÃO

34 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção, pelas partes
contratantes, de quaisquer direitos ou faculdades que lhes assistam pelo contrato ou a
concordância com o atraso no cumprimento de obrigação da outra parte não afetarão
aqueles direitos ou faculdades que poderão ser exercidos a qualquer momento, e não
alteração as condições

CLAUSULA DEZESSEIS: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

35 Regem este contrato a Lei n° 8666/93, com as alterações nela introduzidas, suas
próprias cláusulas e as constantes da proposta e, nos casos omissos, os preceitos de

Rua Gov. Parigot de Souza. 145
Centro Cimco Bento Munhoz da Rocha Neto
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direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.

CLÁUSULA DEZESSETE: DOS ANEXOS CONTRATUAIS

36 Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos os
documentos e declarações apresentados pela CONTRATADA, em atendimento ao
referido processo.

37 Os documentos mencionados nesta cláusula serão considerados suficientes para, em
conjunto com este contrato, definir o seu objeto e a sua perfeita execução.

38 Em havendo dúvidas ou divergências entre os referidos documentos e este contrato,
serão elas objeto de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DEZOITO — DO REAJUSTE

39 Sera admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1
(um) ano, mediante a aplicação do indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou
outro que venha substitui-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).

40 0 interregno mínimo de 1 (um) ano sera contado:

40.1 Para o primeiro reajuste: a partir de apresentação da proposta;
40.2 Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador

que deu ensejo ao ultimo reajuste ocorrido ou precluso.

41 0 prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de
1 (um) ano, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja
prorrogação.

42 Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusdo do direito ao reajuste.

43 Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado
após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista
neste contrato.

44 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice
de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo
aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo
seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão.

45 Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Chtico Bento Munhoz da Roche Neto

Fone/FAX, 3374.1265. Londnna - PR

observando-se o seguinte:
45.1 A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1

(um) ano;
45.2 Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem

de periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros;

46 Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual ou houver acordo das partes, caso em que deverão ser
formalizados por aditamento ao contrato.

CLÁUSULA DEZENOVE: DO FORO

47 Elegem as partes o foro da Comarca de Londrina, Estado do Parana, como o único
competente para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato e, por estarem justas
suas disposições e acertadas as partes, assinam o presente contrato em duas vias de
igual teor.

Londrina,   de julho de 2018

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Marlos Wilton de Andrade
Sócio-Administrador

Rua Gov Pangot de Souza. 145
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CI n. 138/2018— DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Controladoria
Assunto: Dispensa de Licitação n. /2018 — PA-DG n° 17/2018
Objeto: Lavagem de veículos

Londrina, 05 de julho de 2018.

Prezados,

Considerando os itens 5 e 6 do parecer jurídico (fls. 66-68) e a resposta do
Departamento Financeiro (fl.70) dos autos do PA n° 17/2018 — Lavagem de Veículos,

solicitamos análise complementar para fins de controle preventivo.

Informo que houve alterações na Minuta de contrato (fls. 71-75) com
alteração na cláusula acerca da vigência do contrato (fl.72) e inclusão de cláusula relativa ao
reajuste (fl. 75).

Por fim, aproveitamos a oportunidade para questionar sobre a
aplicabilidade, neste processo, do decreto Federal n° 9.412/18 que altera o valor limite da
Dispensa de Licitação de R$ 8.000,00 para R$ 17.600,00 a partir do dia 20/07/2018.

Atenciosamente,

Ldncrãs M reii az
Departamento d Suprimentos e Patrim6 io



Camara Municipal de Londrina
Estado do Parana

Comunicação Interna n° 096/2018

Data: 24 de julho de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 17/2018 — Dispensa de
Licitação — Contratação de Serviços de Lavagem de Veículos.

Prezado Gerente,

Os autos do processo administrativo em referência foi encaminhado
para esta Controladoria através da CI n° 138/2018 — DSP (fl. 76), para que seja
realizado o controle preventivo.

Analisamos a documentação juntada nos autos desse processo (fls.
01/76), tendo constatado o que segue:

1) Requisição n° 2596/2018:

Falta a indicação da data da autorização da Diretoria Geral na
requisição (fl. 43).

2) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF vencida:

0 referido certificado de fl. 31 já está com a validade vencida desde
21/05/2018, recomendamos obter nova certidão dentro da validade.

3) Declaração Negativa do Trabalho Infanto-Juvenil:

Conforme está Controladoria já havia apontado na nossa CI n°
047/2018 (fl. 55), a referida declaração encartada à fl. 37, desse processo, foi
apresentada através de cópia simples, estando em desacordo com o que estabelece o
art. 32, da Lei n°8.666/93. Pela CI n°097/2018 — DSP (fl. 65) é informado que a via
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original dessa declaração será coletada junto com a assinatura do contrato
administrativo, tendo a Assessoria Jurídica da Casa concordado, conforme item 4
do seu parecer (fls. 66/68).

Para todos os efeitos, esta Controladoria sempre recomenda que a
documentação deverá estar em ordem e válida até a data da homologação da
contratação, contudo, não obstamos essa proposta, desde que seja cuidado para que,
de fato essa declaração em original, ou em cópia autenticada, seja efetivamente
anexada aos autos desse processo.

4) Alterações feitas na minuta do Contrato Administrativo:

Atendendo as orientações dadas por esta Controladoria através do
parecer junto a CI n° 047/2018 (fl. 55), o Departamento de Suprimentos e Patrimônio
fez as adequações recomendadas emitindo a minuta encartada às fls. 56/64.

Posteriormente, em face do parecer da Assessoria Jurídica da Casa
de fls. 66/68, aquele departamento inseriu as recomendações dessa emitindo nova
minuta de fls. 71/75, contemplando alterações quanto aos saldos orçamentários e,
reclassificações com relação a função programática e natureza da despesa, com
recursos suficientes para a contratação, informado pelo Departamento Financeiro,
conforme CI n° 023/2018 - FIN (fl. 70).

Acrescente-se que, em atendimento a recomendação no citado
parecer da Assessoria Jurídica da Casa, foi acrescentada na nova minuta do contrato,
a Cláusula Dezoito — Do reajuste (fl. 75), tendo-se em vista que, na Cláusula Sétima
— Do Prazo da Vigência do Contrato (fl. 72), está prevista a possibilidade de
prorrogação, por períodos sucessivos, até o limite de 60 meses, mediante aplicação
do IPCA/IBGE.

Não obstante, essa alteração posterior, apenas fazemos aqui a
observação de que, na minuta anterior à fl. 59, Cláusula Sétima — Do Prazo da
Vigência do Contrato, 1á constou que essa prorrogação se daria por uma vez, por
igual período de 12 meses.

Complementando, especificamente com relação ao item 5 do
parecer da Assessoria Jurídica da Casa (fls. 67/68), em que essa orientou para que
seja certificado no processo que não será ultrapassado o limite para contratação por
dispensa em razão do valor e, que tal certificação seja comunicada à Controladoria
para fins de controle interno novamente, ratificamos aqui o que já foi relatado acima
nesse mesmo item 4 de nosso presente parecer, ou seja, conforme documento de fl.
70, o Departamento Financeiro confirmou que, com relação ao valor da contratação
constante na minuta do contrato (fl. 47), de R$ 3.942,00, essa previsão contratual não
ultrapassará o teto de valores atual para dispensa de licitação.
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Contudo, na possibilidade de eventual prorrogação a cada
vencimento do contrato, até o limite de 60 meses, deverá então, nessas ocasiões, ser
obrigatoriamente confirmado se, o valor do contrato, desde o inicio mais os valores
das eventuais prorrogações não venha a ultrapassar o limite legal para dispensa de
licitação.

5) Uniformização do inicio da vigência no contrato:

No preâmbulo da minuta do Contrato Administrativo à fl. 71, está
grafado que a vigência será de 12 meses, a contar da data da assinatura. Já na
Cláusula Sétima — Do Prazo de Vigência do Contrato (fl. 72), está grafado que, a
vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação.

Recomendamos que seja feita a adequação no sentido de prevalecer
como data do inicio da vigência somente uma data (assinatura ou publicação).

6) Indicação do Gestor do Contrato

A designação da fiscal do contrato, servidora Virginia Barboza Reis
de Oliveira, consta na minuta do Contrato Administrativo, no item 16 da Cláusula
Dez — Da Fiscalização, da nova minuta do Contrato à fl. 73, porém, nada constando
quanto ao gestor do contrato.

Lembramos que, de conformidade com art. 7°, inciso I, § 1° do Ato
da Mesa n° 11/2013, o Gestor do Contrato deverá ser obrigatoriamente do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio que indicará formalmente nos processos
de contratação, dentre os seus servidores, a pessoa responsável.

Assim, recomendamos que seja indicado no processo, o gestor do
contrato, podendo ser incluído no próprio instrumento da contratação.

7) Aplicabilidade do Decreto Federal n° 9.412/18:

0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio, nos questiona à fl.
76, sobre a aplicabilidade, já no presente processo, do Decreto Federal n° 9.412/18
que altera o limite da Dispensa de Licitação de R$ 8.000,00 para R$ 17.600,00 a
partir do dia 20/07/2018.

Entende-se que, em principio, esse decreto atualizando os limites
da Lei 8.666/93 e, sendo essa aplicável a todos entes da federação, estaria já valendo
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automaticamente também para os municípios, porém nossa legislação interna ainda
não foi atualizada, devendo tal pleito ser submetido à Assessoria Jurídica da Casa.

Uma vez tomada as providências recomendadas nos itens 1 e 6,
acima, não obstamos o normal prosseguimento da presente contratação, devendo os
autos desse processo ser encaminhado para parecer da Assessoria Jurídica da Casa,
solicitando para que, na oportunidade seja feita por essa, a apreciação do nosso
comentário do item 7, acima quanto ao momento da aplicabilidade do novo limite
para dispensa de licitação (Decreto Federal n° 9.412/18).

As orientações destacadas neste expediente, deverão ser utilizadas
para aperfeiçoamento dos controles existentes nos departamentos/unidades
executoras, que são os fiéis guardiões da credibilidade do processo administrativo.

Atenciosamente.

as 11
Contador
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CAI A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14694845/0001-39
Razão Social: MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA ME
Endereço: AV ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES 1050 / CENTRO /

LONDRINA / PR / 86026-720

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

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

Validade: 26/07/2018 a 24/08/2018

Certificação Iklinnero: 2018072618072843136706

Informação obtida em 27/07/2018, às 13:18:38.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 1/1
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ
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Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1115038 / 2018
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário,  Contribuinte e Imobiliário,
bem como inexiste Divida Ativa, com relação ao abaixo referido:

MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA ME
CPF/CNPJ: 14.694.845/0001-39

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, Incentivo á Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 27 de julho de 2018

A aceitação desta certidão esta condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço <http://www.londrina.prgov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3° do Decreto N° 640/2015.

Código Validador
8UV#GY5NPDXK

Modelo aprovado pela Portaria N° 002/2015/GAB/SMF

0,4A

http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2093 1/1
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17/2018

Objeto: Lavagens de veículos oficiais.

Valor Total do Contrato: RS 3.942,00 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais).

Validade do Contrato: 12 meses, a contar da data de publicação.

Pelo presente instrumento de contrato, vinculado ao processo
administrativo de Dispensa de Licitação n° --/2018, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL
DE LONDRINA, órgão legislativo municipal, inscrita no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-
93, com sede nesta cidade, na Rua Parigot de Souza n° 145, neste ato representada por seu
Presidente, Vereador AILTON DA SILVA NANTES, portador do documento de identidade,
Registro Geral (RG), n°. 3.419.976-0 SSP/PR, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. 501.975.769-15 doravante denominada
CONTRATANTE e, de outro lado MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA -
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 14.694.845/0001-39, com
sede na Avenida Dom Geraldo Fernandes, n° 1050 - Centro, município de Londrina, CEP n°
86026-720, neste ato representada por MARLOS WILTON DE ANDRADE, portador da
carteira de identidade, Registro Geral (RG), n° 6.833.059-9, emitida pela SSP/PR, e CPF n°
834.357.869-49, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, dentro das
disponibilidades da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390.391999 — Outros serviços de
manutenção e conservação de veículos, constantes do Orçamento-Programa vigente, e em
consonância com o disposto na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações nela introduzidas e, subsidiariamente, com o disposto na Lei Federal n° 8078, de 11
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e demais legislações
complementares, pactuam o presente contrato, no qual estipulam as cláusulas seguintes.

•
2

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1 Constituem objeto da presente contratação os serviços de lavagem simples e lavagem
com aplicação de cera dos veículos oficiais da CONTRATANTE, tipo "de passeio", nos
seguintes termos:

1.1 120 (cento e vinte) lavagens simples no prazo de 12 meses, com uma estimativa
mensal de 10 (dez) lavagens simples;

1.2 18 (dezoito) lavagens com aplicação de cera para o prazo de 12 meses, com uma
estimativa quadrimestral de 6 (seis) lavagens com aplicação de cera.

2 As quantidades mensais podem variar para mais ou para menos, conforme as
necessidades internas da CONTRATANTE, sendo respeitado o limite máximo previsto
para o período de 12 meses.

CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

3 0 serviço contratado sera realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada
por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO LOCAL E DA FORMA DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

4 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
4.1 A lavagem dos veículos sera realizada no estabelecimento da CONTRATADA,

ficando a CONTRATANTE responsável pela condução dos veículos ao referido local
e retirada após a finalização dos serviços;

4.2 Ao receber os veículos em suas dependências, a CONTRATADA preencherá uma
requisição, em duas vias assinadas também pelo condutor do veiculo, com as
informações de data e hora do recebimento, número da Nota de Empenho, o modelo
e o número da placa do veiculo, sendo que uma das vias ficará com a
CONTRATADA e a outra será entregue ao mencionado condutor;

4.3 A CONTRATADA terá o prazo de até três horas para disponibilizar o veiculo
devidamente limpo e seco, devendo informar a CONTRATANTE para que se
proceda a retirada;

4.4 A CONTRATADA deverá utilizar somente produtos adequados à lavagem de
veículos automotores, respeitando as quantidades e os modos de utilização que não
causem danos ao veiculo;

4.5 A lavagem simples externa inclui remoção manual de barro, lama, e demais resíduos
da lataria, limpeza dos vidros (com produto especifico), janelas, retrovisores,
limpadores de para-brisa dianteiros e traseiros, pneus, rodas e secagem manual;

4.6 A lavagem simples interna inclui aspiração de pó de todo o interior, inclusive do
porta-malas, dos bancos e dos cintos de segurança, limpeza, com pano úmido, dos
vidros, volante, painel e parte interna das portas e lavagem dos tapetes de borracha;

4.7 Quando a CONTRATANTE solicitar a lavagem com aplicação de cera, o material
deverá ser feito à base de carnaúba e em pasta e passado em toda a pintura externa,
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utilizando-se de bucha para espalhar, esfregando bem, em movimentos circulares,
removendo o produto com uma bucha limpa, após a secagem;

4.8 Os pneus devem receber tratamento com o produto adequado - "pretinho-.

CLAUSULA QUARTA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5 A contratação será feita com base no preço constante na proposta comercial da
CONTRATADA, equivalentes ao total de 120 lavagens simples e à 18 lavagens com
aplicação de cera de veículos oficiais do tipo "passeio", nos seguintes valores:

5.1 0 preço unitário da lavagem simples de veículos oficiais do tipo "passeio" é de R$
27,00 (vinte e sete reais).

5.2 0 preço unitário da lavagem com aplicação de cera de veículos oficiais do tipo
"passeio" é de R$ 39,00 (trinta e nove reais).

6 0 pagamento sera efetuado pelo valor unitário das lavagens, de acordo corn a
quantidade de lavagens realizadas em cada mês.

7 Ao final do contrato, caso a quantidade maxima estimada para o período de 12 meses
não seja alcançada, a CONTRATADA não [era direito ao recebimento do valor total do
contrato, sendo o pagamento efetuado somente para as lavagens efetivamente
realizadas.

8 0 prazo para pagamento sera de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como fiscal do presente contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA.

8.1 A nota fiscal deverá ser apresentada até o primeiro dia útil do mês subsequente ao da
prestação dos serviços.

8.2 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das
obrigações assumidas neste contrato.

8.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o

pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.

8.4 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

8.5 Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8.6 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

9 A Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras,
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inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil
ou impossivel reparação.

CLAUSULA QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10 As despesas decorrentes do fornecimento, objeto da presente Dispensa de Licitação,
correrão a conta da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390.391999 — Outros serviços
de manutenção e conservação de veículos constantes do Orçamento-Programa vigente.

CLAUSULA SEXTA: DO VALOR DO CONTRATO

11 0 valor total do contrato é de R$ 3.942,00 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais).
11.1 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto contratado.

CLAUSULA SÉTIMA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

12 0 Contrato Administrativo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de
publicação, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos
sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, artigo 57, da Lei
n° 8.666, de 1993 e do limite do art. 24, II da Lei 8.666/1993 atualizado pelo Decreto
Federal 9.412/2018.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13 A CONTRATADA obriga-se a:
13.1 Executar os serviços somente após ter recebido nota de empenho para o

respectivo período;
13.2 Executar os serviços no local e nas condições estabelecidas contratualmente,

de acordo com sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento
do presente ato contratual;

13.3 Responsabilizar-se por eventuais vícios e danos decorrentes da prestação dos
serviços, de acordo com as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
(Lei n°8.078, de 11 de setembro de 1990);

13.4 Responsabilizar-se por eventuais danificações, riscos e avarias ao veiculo que
estiver sob sua responsabilidade, durante a realização dos serviços;

13.5 Informar, na nota fiscal, o número do empenho ao qual se vincula;
13.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total

ou em parte, no prazo máximo fixado na CLAUSULA TERCEIRA, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados, a critério da CONTRATANTE;

13.7 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
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morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos
ou representantes, dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a terceiros;

13.8 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, de acordo com as normas e determinações em vigor;

13.9 Relatar á Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestação dos serviços;

13.10 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

13.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação;

13.12 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada;

13.13 Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 10 do art. 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

13.14 Disponibilizar todos os produtos e equipamentos necessários para a execução
dos serviços, sem qualquer custo adicional à CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14 A CONTRATANTE obriga-se a:

14.1 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato;

14.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;

14.4 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

14.5 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma
do contrato;

14.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DEZ: DA FISCALIZAÇÃO
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15 A fiscalização deste contrato sera exercida por representante da Camara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução
contratual e de tudo dará ciência ao Gestor do Contrato.

16 0 Gestor do Contrato sera o gerente do Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou
outro servidor por ele designado, mediante termo nos autos.

17 Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral da Camara Municipal de
Londrina, devidamente notificado à CONTRATADA, é designada como Fiscal do
presente Contrato a servidora Virginia Barboza Reis de Oliveira, lotada no
Departamento de Administração Predial.

18 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

18.1 Somente solicitar serviço mediante a apresentação de nota de empenho;
18.2 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a CONTRATADA

não o tenha feito;
18.3 Dar recebimento definitivo dos serviços, após as verificações de adequação da

execução com os termos do presente contrato, inclusive em relação aos prazos,
valores e quantidades;

18.4 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é compatível com o preço
previsto em contrato e se esta relacionado a serviços efetivamente prestados ou bens
efetivamente entregues, antes de remetê-la ao Departamento Financeiro;

18.5 Controlar os quantitativos do objeto e emitir relatórios mensais de consumo;
18.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução

contratual, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, a fim de eventual apuração de responsabilidade.

18.7 Notificar por escrito o Gestor do Contrato, caso identifique qualquer
irregularidade para eventual instauração de procedimento administrativo para
aplicação de penalidade.

19 E expressamente vedado ao Fiscal do contrato:

19.1 Aceitar definitivamente produtos ou serviços em desconformidade com o
presente contrato;

19.2 Entrar no mérito da aplicação de penalidades, tendo em vista que lhe incumbe
— obrigatoriamente — relatar quaisquer irregularidades ao Gestor do Contrato;

19.3 Exigir do fornecedor obrigações não previstas nos termos contratuais.

20 0 Gestor do Contrato avaliará o relatório dos casos de execução irregular do objeto e
conduzirá procedimento administrativo para a eventual aplicação de penalidade.

20.1 A fiscalização de que trata esta clausula não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.
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CLAUSULA ONZE: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS art. 87 da Lei 8.666/1993.

21 Eventuais alterações contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei no 8.666,
de 1993.

21.1 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

21.2 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DOZE: DOS CASOS DE RESCISÃO

22 Sao motivos para a rescisão do presente contrato, no que couberem, os enumerados nos
arts. 77 e 78 da Lei n° 8.666/93.

23 Em caso de rescisão deste contrato sera obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80
da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

24 A parte que der causa à rescisão deste contrato (exceto a administrativa ou amigável),
pagara à outra multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do ajuste e respondera
pelas demais penalidades previstas.

CLÁUSULA TREZE: DAS PENALIDADES

25 Se CONTRATADA descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
instrumento contratual ficará sujeita as penalidades dos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993,
observando-se o direito ao contraditório e á ampla defesa.

26 Nos termos do Art. 87 da Lei 8.666/1993, pela inexecugdo total ou parcial deste
contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita as seguintes sanções:

26.1 Advertência.
26.2 Multa.
26.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Camara Municipal de Londrina por ate 2 (dois) anos.
26.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na
alínea anterior.

27 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente
descontado do valor que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês.

28 A pena de multa pode ser cumulado com as outras espécies de penalidade previstas no
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29 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência

e multa de mora), constando o fundamento legal da punição.

30 Para efeito de glosa de faturas, considerar-se-á as seguintes hipóteses:

30.1 Ocorrências do tipo "A" : Recusar ou deixar de atender solicitação de serviço;
30.2 Ocorrências do tipo -B" : Deixar de cumprir os prazos preestabelecidos;
30.3 Ocorrências do tipo -C": Deixar de atender as especificações do objeto,

mesmo tendo executado a prestação do serviço;

31 A CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento de multa:

31.1 De 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que
existir ocorrências do tipo "A" - devidamente verificadas pelo fiscal do contrato,
com a ciência do representante da Contratada.

31.2 De 05% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que
existir ocorrências do tipo "B", para cada hora de atraso, cumulativo até 15% (quinze
por cento) - devidamente verificadas pelo fiscal do contrato, com a ciência do
representante da Contratada.

31.3 De 10% (dez por cento), sobre o valor da nota de empenho, a cada vez que
existir ocorrências do tipo "C", para cada item desatendido, cumulativo até 50%
(cinquenta por cento), devidamente verificadas fiscal do contrato, com a ciência do
representante da Contratada.

32 A base de cálculo para aplicação da multa sera o valor da Nota do Empenho.

33 A recusa injustificada da empresa em prestar os serviços tempestivamente, para efeitos
de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação.

CLAUSULA QUATORZE: DAS ALTERAÇÕES

34 A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente reputar-
se-á válida se firmada por acordo de ambas as partes contraentes, devendo ser tomada
por meio de instrumento aditivo, que ao presente aderirá, passando a fazer parte dele,
com exceed() do disposto no §8° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINZE: DA NOVAÇÃO

35 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção, pelas partes
contratantes, de quaisquer direitos ou faculdades que lhes assistam pelo contrato ou a
concordância com o atraso no cumprimento de obrigação da outra parte não afetarão
aqueles direitos ou faculdades que poderão ser exercidos a qualquer momento, e não
alteração as condições

CLAUSULA DEZESSEIS: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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36 Regem este contrato a Lei n° 8666/93, com as alterações nela introduzidas, suas
próprias cláusulas e as constantes da proposta e, nos casos omissos, os preceitos de
direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.

CLÁUSULA DEZESSETE: DOS ANEXOS CONTRATUAIS

37 Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos os
documentos e declarações apresentados pela CONTRATADA, em atendimento ao
referido processo.

38 Os documentos mencionados nesta cláusula serão considerados suficientes para, em
conjunto com este contrato, definir o seu objeto e a sua perfeita execução.

39 Em havendo dúvidas ou divergências entre os referidos documentos e este contrato,
serão elas objeto de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DEZOITO — DO REAJUSTE

40 Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1
(um) ano, mediante a aplicação do indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou
outro que venha substitui-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).

41 0 interregno mínimo de 1 (um) ano sera contado:
41.1 Para o primeiro reajuste: a partir de apresentação da proposta;
41.2 Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador

que deu ensejo ao ultimo reajuste ocorrido ou precluso.

42 0 prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente a data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de
1 (um) ano, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja
prorrogação.

43 Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.

44 Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado
após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista
neste contrato.

45 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice
de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo
aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo
seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão.
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46 Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

46.1 A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1
(um) ano;

46.2 Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem
de periodicidade para concessào dos próximos reajustes futuros;

47 Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual ou houver acordo das partes, caso em que deverão ser
formalizados por aditamento ao contrato.

CLÁUSULA DEZENOVE: DO FORO

48 Elegem as partes o foro da Comarca de Londrina, Estado do Parana, como o único
competente para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato e, por estarem justas
suas disposições e acertadas as partes, assinam o presente contrato em duas vias de
igual teor.

Londrina,— de julho de 2018.

Ai1ton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Marlos Wilton de Andrade
Sócio-Administrador

Rua Gov Pangot de Souza, 145
Centro Chew Bento Munhoz da Roche Neto

Fone/FAX. 3374-1265- LaxIdna -PR
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CI n. 172/2018— DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria jurídica
Assunto: Dispensa de Licitação n.  /2018 — PA-DG n° 17/2018
Objeto: Lavagem de veículos

Londrina, 13 de agosto de 2018.

Prezados,

Considerando as recomendações do parecer jurídico (fls. 66-68), a resposta

do Departamento Financeiro (fl.70) e as sugestões da Controladoria na CI n. 96/2018 (fls. 77-

80), solicitamos parecer jurídico complementar nos autos do Processo Administrativo n°

17/2018 — Lavagem de Veículos.

Informamos que foram juntadas ao processo, novas certidões de FGTS e

municipal (vencida e com vencimento muito próximo, respectivamente) e houve alterações na

Minuta de contrato (fls. 81-84) com a uniformização do inicio de sua vigência, folha 1

(preâmbulo) e folha 4, Cláusula Sétima, e a inclusão do gestor de contrato (fl.85), Cláusula

10, item 16.

Por fim, aproveitamos a oportunidade para questionar sobre a

aplicabilidade, neste processo, do decreto Federal n° 9.412/18 que altera o valor limite da

Dispensa de Licitação de R$ 8.000,00 para R$ 17.600,00 a partir do dia 20/07/2018.

s,A1,115aii c nçA144̀ k
Angélica Tiemi Nakai

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

De acordo:

Luiz ern n kiWraes tIlren a

Departamento e Suprimentos e Patrimônio
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ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: Processo Administrativo 17/2018 - Dispensa de Licitação — Lavagem de Veículos

INTERESSADO: Diretoria Geral / Departamento de Administração Predial

RELATÓRIO

Por meio da Cl 172-2018-DSP, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio pede a esta
Assessoria parecer jurídico complementar quanto ao processo administrativo 17/2018, que versa sobre a
contratação de serviços de lavagens de veículos oficiais da CML. Informa que atendeu ao parecer jurídico
anterior (fls. 66/68), à resposta do Departamento Financeiro de fl 170 e ao parecer da Controladoria de fls.
77/80, questionando agora sobre a aplicabilidade neste processo, do Decreto Federal 9.412/18, que altera o
valor limite da dispensa de licitação para R$ 17.600,00 a partir de 20/07/2018.

PARECER

1. A dispensa se daria por conta do valor total da contratação (R$ 3.942,00 anuais), conforme
Relatório de Dsipensa de Licitação de fls. 53/54.

Nos termos da Lei 8.666/93, um dos casos em que a contratação por dispensa é possível', ocorre,
segundo o inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, nos casos em que o valor do contrato não ultrapasse 10%
do limite previsto na alínea "a" do inciso II do artigo 23, por muito tempo fixado em R$ 80.000,00 (de sorte
que o limite para a contratação por dispensa de serviços e produtos que não fossem de engenharia, seria de
R$ 8.000,00).

Ocorre que em 18 de junho de 2018, foi editado o Decreto n. 9.412 (com vigência a partir de 18 de
julho de 2018), que veio atualizar os valores estabelecidos nos incisos I e II do artigo 23 da Lei de
Licitações, nestes termos:

Art. I° Os valores estabelecidos nos incisos 1 e II do caput do art. 23 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam
atualizados nos seguintes termos:

- para obras e serviços de engenharia:

a) na modalidade convite - até RS 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais):
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e
C) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais): e

11 - para compras e serviços não incluidos no inciso I:

a) na modalidade convite - até R$ 176.000.00 (cento e setenta e seis mil reais):
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais): e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais)."

1 "0 reduzido valor do objeto a ser contratado colocaria em conflito o principio da licitação e o da economicidade, ensejando um gasto superior á vantagem
direta aferível pela Administração, decidindo o legislador, à vista do interesse público, pela prevalência do segundo", ensina Jorge Ulisses Jacob Fernandes.
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Assim, o limite art. 24, 11, da Lei 8666/93 passou a ser de R$ 17.600,00 anuais (ou seja, por
exercício financeiro), de onde se evidencia a possibilidade de dispensa, sem entrarmos no mérito dos
orçamentos apresentados, dado que colhidos pelo Departamento competente.

Este é o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná na Nota Técnica 1/2018 -
CGF/TCE-PR, publicada na edição 1884 do Diário Eletrônico em 10 de agosto de 2018, nestes termos:

"NOTA TÉCNICA n° 1/2018 - CGF/TCE-PR

A Coordenadoria-Geral de Fiscalização - CGF do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em observáncia
ao art. 151-A, IX do Regimento Interno do TCE-PR, entende que as disposições do artigo 23 da Lei
8.666/93 são vinculantes para todas as esferas da Federação, e que os valores fixados pelo Decreto Federal
n° 9.412, de 18 de junho de 2018, se aplicam, desde a sua entrada em vigência (19/07/2018), a toda
Administração Pública municipal e estadual.

Desse modo, nos termos do art. 1° do Decreto Federal n° 9.412, de 18 de junho de 2018, os valores
estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, foram
atualizados nos seguintes patamares:

1 - para obras e serviços de engenharia:
a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
b) na modalidade tomada de pregos - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e
C) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e

If - para compras e serviços não incluídos no inciso I:

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);
b) na modalidade tomada de preços - até R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais).

Por conseguinte, também foram alterados os seguintes valores de referência:

Para pequenas[1] compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5%
(cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" da referida Lei, feitas em regime de
adiantamento, o limite máximo passa para R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais);

Para as disposições do art. 24[2], os valores dispensáveis da licitação foram atualizados nos seguintes
patamares:

Obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I
do art. 23, foram alterados para R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), desde que não se refiram a parcelas
de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que
possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

- outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do
art. 23, foram alterados para RS 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.



,cwooxa

Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Para as licitações ou conjunto delas, que requererem a realização prévia de audiências públicas, conforme
previsto no artigo 391-3_1 da Lei 8.666/93, os valores mínimos passam para R$ 330.000.000,00 (trezentos e
trinta milhões de reais).

MAURO MUNHOZ

Coordenador-Geral de Fiscalização"

Nada obstante o posicionamento do TCE-PR, tendo em vista o posicionamento da Controladoria no
item 7 do parecer de fls. 77/80, no sentido de que "porem nossa legislação interna ainda mi.() foi atualizada",
nos parece conveniente o retorno dos autos a este órgão de controle interno, para que manifeste-se
especificamente a respeito, tendo em vista que, embora os normativos internos que encontramos (Ato da
Mesa 1/2013 e Portaria 1/2013) não tratem a respeito, o posicionamento mencionado pode deixar margens a
dúvidas, e isto tem que ser esclarecido antes de finalizar este processo - até porque pode ter reflexos em
relação a outros procedimentos internos.

2. Em relação A possibilidade de prorrogação, deve ser observado se o contrato é amolde As
hipóteses do artigo 57, II (serviços continuos), pois embora não exista na lei de licitações uma fixação
especifica de prazo, a maioria da doutrina tende a fixar a anualidade como período de permissividade da
utilização dos limites de valores para dispensa. Neste sentido, encontramos o posicionamento de Carlos Pinto
Coelho Mona:

"Tenho entendido que tais limites para a chamada "dispensabilidade" de licitação, tanto para compras e
serviços como para obras e serviços de engenharia, valem para todo o exercício financeiro, permitindo-se
entretanto o parcelamento do fornecimento ou da execução.
Significa que o limite de valor, para objetos similares, s6 pode ser utilizado para fins de dispensa uma vez
em cada exercício".

No mesmo sentido, seguinte decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina:

A previsão contida no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93,faculta ao Poder Público a
prorrogação da duração dos contratos relativos a prestação de serviços continuos, sendo essa prorrogação
igual a vigência do crédito orçamentário, no exercício subseqüente. Ressalva-se que dita prorrogação
sujeita-se as demais determinações da referida Lei. (TCE-SC, Pré-julgado 161)

Como no caso a contratação será continua, deve-se considerar todo o período da sua possível
duração, o que restou atendido pela redação da cláusula sétima, item 12, da minuta contratual (fl. 72). Este é
o posicionamento de Joel de Menezes Niehbur2, em parecer que ainda considerava o valor de R$ 8.000,00
como razão da dispensa - e portanto se aplica ao caso presente, ante o valor original da contratação:

"O valor global do contrato é o correspondente it estimativa para cada exercício. Por exemplo,
para a prorrogação de 2007, o valor global será o estimado para ser consumido em 2007. Tem-
se um valor global para cada exercício.
Nesse sentido, pouco importa se o contrato foi .firmado em razão de dispensa de licitação. Se
ele envolve prestação de serviço continuo, pode ser prorrogado.

2 Joel de Menezes Niebuhr, parecer externado em ha!) //antigo.fecam.org.br/consultoria/consultor detalhes.php?cod_parecer=285. No mesmo sentido, a orientação
normativa AGU n. 10/2009.
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Ele somente não poderá ser prorrogado se o valor total dele ultrapassar os limites da dispensa
de licitação, se for o caso dos incisos I e I/ do artigo 24 da Lei n°8.666/93.
Por exemplo, imagine-se que o Município tenha firmado contrato para a prestação de serviço
continuo na importância de RS 4.000,00, por meio da dispensa de licitação prevista no inciso II
do artigo 24 da Lei n° 8.666/93. Este contrato pode ser prorrogado por igual período desde
que, no total, computando os valores pertinentes ao prazo inicial e à prorrogação, não
ultrapasse R$ 8.000,00, que é o limite prescrito atualmente no inciso II do artigo 24 da Lei n°
8.666/93. Se o valor total ultrapassar os RS 8.000,00, não cabe a prorrogação.
De todo modo, se não couber a prorrogação, no próximo exercício, se o valor a ser contratado
não ultrapassar os R$ 8.000,00, o Município pode proceder â nova dispensa de licitação. No
entanto, para tanto, ele terá que abrir processo administrativo para a seleção do novo
contratado, inclusive apresentando justificativas sobre o preço e a escolha do prestador do
serviço."

3. A dispensa também exige (Lei de Licitações, art. 26, parágrafo único, inciso 111) justificativa do
preço, ou seja, demonstração de que os preços estão compatíveis com a realidade de mercado: para tanto, foi
apresentada pesquisa de mercado resumida na cotação trazida no Relatório de Dispensa de Licitação de fls.
53/54, o que satisfaz a exigência legal — sem entrarmos, claro, na análise numérica dos preços, o que não é
questão jurídica, salvo se houver disparidade evidente, o que não conseguimos vislumbrar.

4. Em relação documentação apresentada, temos que esta atende aos incisos 1, 11 e V do artigo 27
da Lei 8.666/93, adequados ao tipo de contratação pretendida.

5. No que tange à minuta
essenciais exigidos pelo arti

3

ratual ajustad (fls. 71/75) considera-se que ela reúne os elementos
da Lei 8.666/93'

L, em 28 de agosto de 2018.

"Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

I • o objeto e seus elementos característicos;
II • o regime de execução ou a forma de fornecimento;
Ill - o prego e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de pregos, os critérios de atualização monetária entre adata do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento:
IV - os prazos de inicio de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII - os casos de rescisão;
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;X - as condições de importação, a data e a taxa de cambio para conversão, quando for o caso;
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e A proposta do licitante vencedor;XII - a legislação aplicável á execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas ascondições de habilitação e qualificação exigidas na licitação."
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Comunicação Interna n° 126/2018

Data: 30 de agosto de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Complemento à CI n.° 96/2018 — Processo Administrativo n° 17/2018 —
Dispensa de Licitação — Contratação de Serviços de Lavagem de
Veículos.

Prezado Gerente,

Quanto à aplicabilidade dos valores mencionados no Decreto Federal
n.° 9.412/2018, no âmbito da Camara Municipal de Londrina e em complemento ao
item 7 da C.I. n.° 096/2018 desta Controladoria, corroboramos com o entendimento
da Assessoria Jurídica desta Casa de que os novos valores são auto-aplicáveis a este
ente, não necessitando de normativa especifica para tal finalidade, indo de encontro
com o que dispõe a Nota Técnica n.° 01/2018 — CGV/TCE-PR.

De acordo

Atenciosamente.

Sil alma Ivte ira
Gerente 4a Co troladoria

Hélcio
Co

os Santos
rolador
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14694845/0001-39
Razão Social: MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA ME
Endereço: AV ARCEBISPO DOM GERALDO FERNANDES 1050 / CENTRO /

LONDRINA / PR / 86026-720

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

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

Validade: 14/08/2018 a 12/09/2018

Certificação Número: 2018081417033414018995

Informação obtida em 31/08/2018, às 17:36:59.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapeLasp 1/1



Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N°018628427-78

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 14.694.845/0001-39
Nome: MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA ME
Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/12/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Pagina 1 de 1
Emitido via totem& Pública (31/08/2018 17:33:18)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA
CNPJ: 14.694.845/0001-39

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 16:57:17 do dia 04/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2019.
Código de controle da certidão: AO6D.006D.317D.AFEA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



Declaração Negativa Negativa de Trabalho Infanto-juvenil

Eu, MARLOS WILTON DE ANDRADE, inscrita no(a) CPF/MF sob o n°.
834.357.869-49, na qualidade de Representante Legal da empresa MD ESTACIONAMENTO E
LAVA RAPIDO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.694.845/0001-39
interessada em prestar serviços para a Camara Municipal de Londrina, Estado do Parana, em
cumprimento às determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as penas da
lei, que não há, no quadro de pessoal da empresa, menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso

• ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz,
conforme inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Londrina, 07 de MAIO de 2018.

IT4.694.840/0001-391
MD ESTACIONAMENTO E
LAVA RÁPIDO LTDA.-ME

Av. Arc. Dom Geraldo Fernandes, 1050
Centro - CEP 86026-720

LONDRINA — PR .a.,J
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo-DG IV 17/2018

• Dispensa de Licitação n° 14/2018 — Objeto: Contratação de serviços de lavagem de

veículos

Diante da documentação acostada aos autos, homologo o presente processo

de contratação da empresa MD ESTACIONAMENTO E LAVA RÁPIDO LTDA — ME, CNPJ n°

14.694.845/0001-39, para prestação de serviços de lavagem de veículos, de acordo com valores e

especificações contidas na tabela abaixo:

MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA - ME

CNPJ n° 14.694.845/0001-39

Descrição .Valor unitário Valor unitário
total

120 (cento e vinte) lavagens simples no prazo de 12
meses, com uma estimativa mensal de 10 (dez) lavagens
simples.

R$ 27,00 R$ 3.240,00

18 (dezoito) lavagens com aplicação de cera para o prazo
de 12 meses, com uma estimativa quadrimestral de 6 (seis)
lavagens com aplicação de cera.

R$ 39,00 R$ 702,00

Valor Total R$ 3.942,00

ondrina, 4 de setembro de 2018.

Ailton da Silva Nantes

Presidente
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 21/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 14/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17/2018

Objeto: Lavagens de veículos oficiais.

Valor Total do Contrato: RS 3.942,00 (tees mil, novecentos e quarenta e dois reais).

Validade do Contrato: 12 meses, a contar da data de publicação.

Pelo presente instrumento de contrato, vinculado ao processo

administrativo de Dispensa de Licitação n° 14/2018, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL

DE LONDRINA, órgão legislativo municipal, inscrita no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-

93, com sede nesta cidade, na Rua Parigot de Souza n° 145, neste ato representada por seu

Presidente, Vereador AILTON DA SILVA NANTES, portador do documento de identidade,

Registro Geral (RG), n°. 3.419.976-0 SSP/PR, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do

Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. 501.975.769-15 doravante denominada

CONTRATANTE e, de outro lado MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA -

ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 14.694.845/0001-39, com

sede na Avenida Dom Geraldo Fernandes, n° 1050 - Centro, município de Londrina, CEP n°

86026-720, neste ato representada por MARLOS WILTON DE ANDRADE, portador da

carteira de identidade, Registro Geral (RG), n° 6.833.059-9, emitida pela SSP/PR, e CPF n°

834.357.869-49, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, dentro das

disponibilidades da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390.391999 — Outros serviços de

manutenção e conservação de veículos, constantes do Orçamento-Programa vigente, e em

consonância com o disposto na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as

alterações nela introduzidas e, subsidiariamente, com o disposto na Lei Federal n° 8078, de 11

de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e demais legislações

complementares, pactuam o presente contrato, no qual estipulam as cláusulas seguintes.
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CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1 Constituem objeto da presente contratação os serviços de lavagem simples e lavagem
com aplicação de cera dos veículos oficiais da CONTRATANTE, tipo "de passeio", nos
seguintes termos:

1.1 120 (cento e vinte) lavagens simples no prazo de 12 meses, com uma estimativa
mensal de 10 (dez) lavagens simples;

1.2 18 (dezoito) lavagens com aplicação de cera para o prazo de 12 meses, com uma
estimativa quadrimestral de 6 (seis) lavagens com aplicação de cera.

2 As quantidades mensais podem variar para mais ou para menos, conforme as
necessidades internas da CONTRATANTE, sendo respeitado o limite máximo previsto
para o período de 12 meses.

• CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

3 0 serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada
por preço unitário.

CLAUSULA TERCEIRA: DO LOCAL E DA FORMA DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

4 Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
4.1 A lavagem dos veículos será realizada no estabelecimento da CONTRATADA,

ficando a CONTRATANTE responsável pela condução dos veículos ao referido local
e retirada após a finalização dos serviços;

4.2 Ao receber os veículos em suas dependências, a CONTRATADA preencherá uma
requisição, em duas vias assinadas também pelo condutor do veiculo, com as
informações de data e hora do recebimento, número da Nota de Empenho, o modelo
e o número da placa do veiculo, sendo que uma das vias ficará com a
CONTRATADA e a outra será entregue ao mencionado condutor;

4.3 A CONTRATADA terá o prazo de até três horas para disponibilizar o veiculo
devidamente limpo e seco, devendo informar a CONTRATANTE para que se
proceda a retirada;

4.4 A CONTRATADA deverá utilizar somente produtos adequados à lavagem de
veículos automotores, respeitando as quantidades e os modos de utilização que não
causem danos ao veiculo;

4.5 A lavagem simples externa inclui remoção manual de barro, lama, e demais resíduos
da lataria, limpeza dos vidros (com produto especifico), janelas, retrovisores,
limpadores de pára-brisa dianteiros e traseiros, pneus, rodas e secagem manual;

4.6 A lavagem simples interna inclui aspiração de pó de todo o interior, inclusive do
porta-malas, dos bancos e dos cintos de segurança, limpeza, com pano úmido, dos
vidros, volante, painel e parte interna das portas e lavagem dos tapetes de borracha;

4.7 Quando a CONTRATANTE solicitar a lavagem com aplicação de cera, o material
deverá ser feito à base de carnaúba e em pasta e passado em toda a pintura externa,
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utilizando-se de bucha para espalhar, esfregando bem, em movimentos circulares,
removendo o produto com uma bucha limpa, após a secagem;

4.8 Os pneus devem receber tratamento com o produto adequado - "pretinho".

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5 A contratação será feita com base no preço constante na proposta comercial da
CONTRATADA, equivalentes ao total de 120 lavagens simples e à 18 lavagens com
aplicação de cera de veículos oficiais do tipo "passeio", nos seguintes valores:

5.1 0 preço unitário da lavagem simples de veículos oficiais do tipo "passeio" é de R$
27,00 (vinte e sete reais).

5.2 0 preço unitário da lavagem com aplicação de cera de veículos oficiais do tipo
"passeio" é de R$ 39,00 (trinta e nove reais).

6 0 pagamento será efetuado pelo valor unitário das lavagens, de acordo corn a
quantidade de lavagens realizadas em cada mês.

7 Ao final do contrato, caso a quantidade máxima estimada para o período de 12 meses
não seja alcançada, a CONTRATADA não terá direito ao recebimento do valor total do
contrato, sendo o pagamento efetuado somente para as lavagens efetivamente
realizadas.

8 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como fiscal do presente contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA.

8.1 A nota fiscal deverá ser apresentada até o primeiro dia útil do mês subsequente ao da
prestação dos serviços.

8.2 0 recebimento definitivo fica condicionado A. verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das
obrigações assumidas neste contrato.

8.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o

pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.

8.4 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

8.5 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

8.6 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

9 A Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras,
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inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil
ou impossível reparação.

CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10 As despesas decorrentes do fornecimento, objeto da presente Dispensa de Licitação,
correrão à conta da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390.391999 — Outros serviços
de manutenção e conservação de veículos constantes do Orçamento-Programa vigente.

CLÁUSULA SEXTA: DO VALOR DO CONTRATO

11 0 valor total do contrato é de R$ 3.942,00 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais).
11.1 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

12 0 Contrato Administrativo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de
publicação, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos
sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, artigo 57, da Lei
n° 8.666, de 1993 e do limite do art. 24, II da Lei 8.666/1993 atualizado pelo Decreto
Federal 9.412/2018.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13 A CONTRATADA obriga-se a:
13.1 Executar os serviços somente após ter recebido nota de empenho para o

respectivo período;
13.2 Executar os serviços no local e nas condições estabelecidas contratualmente,

de acordo com sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento
do presente ato contratual;

13.3 Responsabilizar-se por eventuais vícios e danos decorrentes da prestação dos
serviços, de acordo com as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
(Lei n°8.078, de 11 de setembro de 1990);

13.4 Responsabilizar-se por eventuais danificações, riscos e avarias ao veiculo que
estiver sob sua responsabilidade, durante a realização dos serviços;

13.5 Informar, na nota fiscal, o número do empenho ao qual se vincula;
13.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total

ou em parte, no prazo máximo fixado na CLAUSULA TERCEIRA, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados, a critério da CONTRATANTE;

13.7 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
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morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos
ou representantes, dolosa ou culposamente, à CONTRATANTE ou a terceiros;

13.8 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, de acordo com as normas e determinações em vigor;

13.9 Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestação dos serviços;

13.10 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

13.11 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação;

13.12 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

13.13 Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 10 do art. 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

13.14 Disponibilizar todos os produtos e equipamentos necessários para a execução
dos serviços, sem qualquer custo adicional à CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14 A CONTRATANTE obriga-se a:

14.1 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato;

14.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.3 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;

14.4 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

14.5 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma
do contrato;

14.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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CLÁUSULA DEZ: DA FISCALIZAÇÃO

15 A fiscalização deste contrato será exercida por representante da Camara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução
contratual e de tudo dará ciência ao Gestor do Contrato.

16 0 Gestor do Contrato será o gerente do Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou
outro servidor por ele designado, mediante termo nos autos.

17 Salvo alteração por meio de despacho do Diretor-Geral da Câmara Municipal de
Londrina, devidamente notificado à CONTRATADA, é designada como Fiscal do
presente Contrato a servidora Virginia Barboza Reis de Oliveira, lotada no
Departamento de Administração Predial.

18 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
18.1 Somente solicitar serviço mediante a apresentação de nota de empenho;
18.2 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a CONTRATADA

não o tenha feito;
18.3 Dar recebimento definitivo dos serviços, após as verificações de adequação da

execução com os termos do presente contrato, inclusive em relação aos prazos,
valores e quantidades;

18.4 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é compatível com o prep
previsto em contrato e se está relacionado a serviços efetivamente prestados ou bens
efetivamente entregues, antes de remetê-la ao Departamento Financeiro;

18.5 Controlar os quantitativos do objeto e emitir relatórios mensais de consumo;
18.6 Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução

contratual, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, a fim de eventual apuração de responsabilidade.

18.7 Notificar por escrito o Gestor do Contrato, caso identifique qualquer
irregularidade para eventual instauração de procedimento administrativo para
aplicação de penalidade.

19 E expressamente vedado ao Fiscal do contrato:

19.1 Aceitar definitivamente produtos ou serviços em desconformidade com o
presente contrato;

19.2 Entrar no mérito da aplicação de penalidades, tendo em vista que lhe incumbe
— obrigatoriamente — relatar quaisquer irregularidades ao Gestor do Contrato;

19.3 Exigir do fornecedor obrigações não previstas nos termos contratuais.

20 0 Gestor do Contrato avaliará o relatório dos casos de execução irregular do objeto e
conduzirá procedimento administrativo para a eventual aplicação de penalidade.

20.1 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
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implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA ONZE: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

21 Eventuais alterações contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

21.1 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

21.2 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DOZE: DOS CASOS DE RESCISÃO

22 Sao motivos para a rescisão do presente contrato, no que couberem, os enumerados nos
arts. 77 e 78 da Lei n° 8.666/93.

23 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80
da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

24 A parte que der causa à rescisão deste contrato (exceto a administrativa ou amigável),
pagará à outra multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do ajuste e responderá
pelas demais penalidades previstas.

CLÁUSULA TREZE: DAS PENALIDADES

25 Se CONTRATADA descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
instrumento contratual ficará sujeita às penalidades dos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993,
observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.

26 Nos termos do Art. 87 da Lei 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial deste
contrato, a contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às seguintes sanções:

26.1 Advertência.
26.2 Multa.
26.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Camara Municipal de Londrina por até 2 (dois) anos.
26.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na
alínea anterior.

27 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente
descontado do valor que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês.
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28 A pena de multa pode ser cumulado com as outras espécies de penalidade previstas no
art. 87 da Lei 8.666/1993.

29 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
à empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência
e multa de mora), constando o fundamento legal da punição.

30 Para efeito de glosa de faturas, considerar-se-á as seguintes hipóteses:

30.1 Ocorrências do tipo "A" : Recusar ou deixar de atender solicitação de serviço;
30.2 Ocorrências do tipo "B": Deixar de cumprir os prazos preestabelecidos;
30.3 Ocorrências do tipo "C": Deixar de atender as especificações do objeto,

mesmo tendo executado a prestação do serviço;

• 
31 A CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento de multa:

31.1 De 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que
existir ocorrências do tipo "A" — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato,
com a ciência do representante da Contratada.

31.2 De 05% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que
existir ocorrências do tipo "B", para cada hora de atraso, cumulativo até 15% (quinze
por cento) — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato, com a ciência do
representante da Contratada.

31.3 De 10% (dez por cento), sobre o valor da nota de empenho, a cada vez que
existir ocorrências do tipo "C", para cada item desatendido, cumulativo até 50%
(cinquenta por cento), devidamente verificadas fiscal do contrato, com a ciência do
representante da Contratada.

32 A base de cálculo para aplicação da multa será o valor da Nota do Empenho.

33 A recusa injustificada da empresa em prestar os serviços tempestivamente, para efeitos
de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação.

CLÁUSULA QUATORZE: DAS ALTERAÇÕES

34 A alteração de quaisquer das disposições estabelecidas neste contrato somente reputar-
se-á válida se firmada por acordo de ambas as partes contraentes, devendo ser tomada
por meio de instrumento aditivo, que ao presente aderirá, passando a fazer parte dele,
com exceção do disposto no §8° do art. 65 da Lei n°. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINZE: DA NOVAÇÃO

35 Fica expresso e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção, pelas partes
contratantes, de quaisquer direitos ou faculdades que lhes assistam pelo contrato ou a
concordância com o atraso no cumprimento de obrigação da outra parte não afetarão
aqueles direitos ou faculdades que poderão ser exercidos a qualquer momento, e não
alteração as condições
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CLÁUSULA DEZESSEIS: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

36 Regem este contrato a Lei n° 8666/93, com as alterações nela introduzidas, suas
próprias cláusulas e as constantes da proposta e, nos casos omissos, os preceitos de
direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.

CLÁUSULA DEZESSETE: DOS ANEXOS CONTRATUAIS

37 Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos os
documentos e declarações apresentados pela CONTRATADA, em atendimento ao
referido processo.

38 Os documentos mencionados nesta cláusula sera) considerados suficientes para, em
conjunto com este contrato, definir o seu objeto e a sua perfeita execução.

39 Em havendo dúvidas ou divergências entre os referidos documentos e este contrato,
serão elas objeto de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DEZOITO — DO REAJUSTE

40 Será admitido o reajuste dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de
vigência igual ou superior a doze meses, desde que observado o interregno mínimo de 1
(um) ano, mediante a aplicação do indice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou
outro que venha substitui-lo, divulgado pela instituição Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).

41 0 interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:

41.1 Para o primeiro reajuste: a partir de apresentação da proposta;
41.2 Para os reajustes subsequentes ao primeiro: a partir da data do fato gerador

que deu ensejo ao último reajuste ocorrido ou precluso.

42 0 prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente à data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de
1 (um) ano, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja
prorrogação.

43 Caso a Contratada não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrerá a preclusdo do direito ao reajuste.

44 Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo reajuste só poderá ser pleiteado
após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista
neste contrato.

45 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido divulgado o novo índice
de reajuste adotado, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo
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aditivo de prorrogação que resguarde o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo
seja divulgado o novo índice, sob pena de preclusão.

46 Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:

46.1 A partir da data em que se completou o cômputo do interregno mínimo de 1
(um) ano;

46.2 Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem
de periodicidade para concessão dos próximos reajustes futuros;

47 Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual ou houver acordo das partes, caso em que deverão ser
formalizados por aditamento ao contrato.

CLÁUSULA DEZENOVE: DO FORO

48 Elegem as partes o foro da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, como o único
competente para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato e, por estarem justas
suas disposições e acertadas as partes, assinam o presente contrato em duas vias de
igual teor.

Lon , 5 de setembro de 2018.

Aitto a Ilya Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Rua Gov, Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Jornal Oficial n° 3607 Pág. 28 Segunda-feira, 10 de setembro de 2018

RESOLVE:

Art. 1° Exonerar, a pedido, a partir de 5 de setembro de 2018, Mariana Sorge Pereira do Nascimento, ocupante do cargo de provimento em
comissão de Assessor Legislativo, símbolo Opção M: CCL-13, exonerável "ad nutum", na Presidência, e nomeá-la para, a partir da mesma data,
ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabinete da Presidência, símbolo Opção D: CCL-12, exonerável "ad nutum", no
Gabinete da Presidência.

Art. 20 Esta Portaria entrara em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Câmara do Município de Londrina, 5 de setembro de 2018. AiIton da Silva Nantes - Presidente (Em Exercicio)

TERMO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO-DG N° 17/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 14/2018

Objeto: Contratação de serviços de lavagem de veículos.

Diante da documentação acostada aos autos, homologo o presente processo de contratação da empresa MD ESTACIONAMENTO E LAVA
RAPIDO LTDA — ME, CNPJ n° 14.694.845/0001-39, para prestação de serviços de lavagem de veículos, de acordo com valores e especificações
contidas na tabela abaixo:

MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA - ME
CNPJ n° 14.694.845/0001-39

Descrição

120 (cento e vinte) lavagens simples no prazo de 12 meses, com uma estimativa mensal de
10 (dez) lavagens simples.

18 (dezoito) lavagens com aplicação de cera para o prazo de 12 meses, com uma estimativa
quadrimestral de 6 (seis) lavagens com aplicação de cera.

Londrina, 4 de setembro de 2018. AiIton da Silva Nantes - Presidente

EXTRATO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Espécie: Contrato Administrativo n° 21/2018 — Dispensa de Licitação n° 14/2018.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Contratada: MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA - ME
CNPJ: 14.694.845/0001-39
Objeto: Lavagem de veículos oficiais
Valor total: R$ 3.942,00 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais).
Vigência: 12 meses, contados a partir da data de publicação.

40 Data da Assinatura: 5 de setembro de 2018.

Valor unitário Valor unitário total

R$ 27,00

R$ 39,00

Valor Total

R$ 3.240,00

R$ 702,00

R$ 3.942,00

EXPEDIENTE

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeito do Municipio — Marcelo Belinati Martins

Jornalista Responsável — Jose Otavio Sancho Ereno

Lei n.° 6.939, de 27/12/96 - Distribuição gratuita

Secretário de Governo — Juarez Paulo Tridapalli

Editoração — Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPRESSÃO -Av. Duque de Caxias, 635- CEP 86.015-901 - Londrina-PR - Fone: (43) 3372-4013

Endereço Eletrônico: http://www.londrina.pr.gov.br/jornaloficial - E-mail:jornaloficial@londrina.pr.gov.br

A integra dos materiais referentes a licitações está disponível no endereço www.londrina.pr.gov.br
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CI n°237/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Administração Predial
Assunto: Processo Administrativo - DG n° 17/2018 — Dispensa de Licitação — Lavagem de
veículos oficiais

Londrina, 11 de setembro de 2018.

Prezados,

Estamos encaminhando a cópia do Contrato Administrativo n° 21/2018 para

fiscalização e solicitação de Nota de Empenho junto ao Departamento Financeiro.

Atenciosamente,

L ye.6(.1t' c

Angélica Tiemi Nakai
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

De acordo:

Lui-pr) •`. Aiisc-mto- es ai01dri
Departamento e Suprimentos e Patri onio
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